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Geachte mevrouw/heer, 

In de G-Standaard van oktober 2010 zijn van de firma’s  Apotex,  Mylan, ratiopharm en Sandoz 

productverpakkingen opgenomen met de werkzame stof 

 

NEBIVOLOL 

 

In alle gevallen is de farmaceutische vorm een tablet met de sterkte 5mg . 

 

Het octrooi op het originele product loopt echter pas in de loop van oktober 2010 af. In verband 

hiermee hebben de genoemde firma’s uitdrukkelijk aangegeven dat ze Nebivolol niet voor een 

bepaalde datum zullen verhandelen.  

 

• Apotex, ratiopharm en Sandoz zullen Nebivolol niet voor 18 oktober verhandelen. 

• Mylan zal Nebivolol niet voor 19 oktober verhandelen. 

 

 

Afleverstatus (UA/ UAD/ AV) NSAIDs en acetylsalicylzuur 

 

De afleverstatus van een aantal niet-receptplichtige pijnstillers is tegenwoordig afhankelijk van 

de verpakkingsgrootte. Kleine verpakkingen zijn verkrijgbaar bij apotheek en drogist (of zelfs 

algemeen verkrijgbaar), grote verpakkingen uitsluitend bij de apotheek (UA).  

 

In de G-Standaard wordt op dit moment de afleverstatus vastgelegd onafhankelijk van de 

verpakkingsgrootte. Het gevolg daarvan is dat het (nog) niet mogelijk is om verschil in 

afleverstatus uit te leveren bij verschillende verpakkingsgrootte. Tot nu toe worden deze 

middelen altijd uitgeleverd met afleverstatus vrije verkoop, hoewel grotere verpakkingen de 
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status UA hebben. Vanaf november zullen wij daarom de afleverstatus van deze middelen 

wijzigen naar UA. Consequentie hiervan is wel dat ook de kleinere verpakkingen in de 

 G-Standaard de UA-code krijgen, terwijl deze in werkelijkheid vrij verkrijgbaar zijn. 

 

In de loop van 2011 zal de G-Standaard zodanig aangepast worden dat alle verpakkingen 

worden uitgeleverd met de juiste afleverstatus voor de betreffende verpakkingsgrootte. 

Voorlopig dient u er echter op bedacht te zijn dat de afleverstatus van een 

NSAIDs/acetylsalicylzuur kan afwijken van de status zoals vermeld in de G-Standaard. 

 

 

Overzicht afleverstatus niet-receptplichtige NSAIDs en acetylsalicylzuur 

 

   Verpakkingsgrootte (in doseereenheden) 

    AV UAD UA 

  diclofenackalium 12,5mg   maximaal 24 meer dan 24 eenheden 

  acetylsalicylzuur 100mg   maximaal 32 meer dan 32 eenheden 

 UAD- acetylsalicylzuur 300mg,320mg,324mg   maximaal 36 meer dan 36 eenheden 

middelen acetylsalicylzuur 500mg   maximaal 24 meer dan 24 eenheden 

  lysine-acetylsalicylaat 180mg   maximaal 16 meer dan 16 eenheden 

  lysine-acetylsalicylaat 900mg   maximaal 24 meer dan 24 eenheden 

  carbasalaatcalcium 100mg   maximaal 40 meer dan 40 eenheden 

  carbasalaatcalcium 300mg   maximaal 48 meer dan 48 eenheden 

  carbasalaatcalcium 600mg   maximaal 24 meer dan 24 eenheden 

  naproxennatrium 275 mg   maximaal 12 meer dan 12 eenheden 

  naproxennatrium 220 mg   maximaal 12 meer dan 12 eenheden 

  ketoprofen 25mg   maximaal 16 meer dan 16 eenheden 

  ibuprofen 400mg   maximaal 24 meer dan 24 eenheden 

AV-middelen ibuprofen 200mg maximaal 12 maximaal 48 meer dan 48 eenheden 

 

 

Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Voorlichting & Databeheer 

van Z-Index. Het telefoonnummer is 070-3737437. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

B.M. van der Meer 

Productmanager wet- en regelgeving 

 


