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Geachte heer Vanaken,
De Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB), gevestigd te Leiden, heeft zich naar aanleiding van
uw brief d.d. 26 januari jl. tot mij gewend om haar belangen te behartigen. In verband hiermee bericht
ik u het volgende.
De SWAB
De SWAB heeft als doelstelling om de kwaliteit en doelmatigheid van het antibioticagebruik in
Nederland te optimaliseren en daarmee een bijdrage te leveren aan het verlenen van goede en
verantwoorde zorg en de beheersing van resistentie-ontwikkeling en overige negatieve effecten van
antibioticagebruik. Ter verwezenlijking van deze doelstelling formuleert de SWAB onder meer
landelijke richtlijnen die als raamwerk dienen voor commissies die antibioticaformularia opstellen
binnen ziekenhuizen. De ontwikkeling van deze richtlijnen vindt plaats volgens een zorgvuldige
procedure waarbij de medisch-wetenschappelijke integriteit en onafhankelijkheid van het
totstandkomingsproces worden geborgd.
De leidraad Medicamenteuze behandeling voor patiënten met COVID-19
Naast de ontwikkeling van deze richtlijnen, heeft de SWAB eind februari 2020 het initiatief genomen
om het document 'Medicamenteuze behandeling voor patiënten met COVID-19' op te stellen en
periodiek te actualiseren op basis van de snel voortschrijdende medisch-wetenschappelijke inzichten
rond de behandeling van patiënten met COVID-19 binnen de ziekenhuizen. Deze is opgesteld in
samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de betrokken wetenschappelijke
verenigingen. Inmiddels kwalificeert dit document als Leidraad van de FMS. Bij de totstandkoming is
ook het CIB van het RIVM betrokken en worden korte lijnen onderhouden met de IGJ en het CBG.
Stichting VvAA Rechtsbijstand, inschrijving K.v.K. Midden Nederland 41182735, ABN-AMRO Bank N.V. Utrecht, Rek.nr. NL70ABNA0555029905

Voor de totstandkoming en wijzigingen van het document is een zorgvuldige procedure ingericht,
waarmee de medisch-wetenschappelijke onderbouwing van de inhoud zorgvuldig wordt getoetst en
gevalideerd. Dit proces vindt plaats samen met de betrokken wetenschappelijke verenigingen. Vanuit
de SWAB en de wetenschappelijke verenigingen is daartoe een 'Leidraadcommissie' samengesteld,
waarin alle betrokken medisch-wetenschappelijke disciplines zijn vertegenwoordigd. De
Leidraadcommissie bereidt inhoudelijk de wijzigingen en/of aanvullingen voor. De FMS heeft een
'Expertiseteam Behandeling' ingericht, bestaande uit gemandateerde leden van verschillende
betrokken wetenschappelijke verenigingen. Dit expertiseteam toetst de inhoudelijke aanpassingen
van de leidraad en stelt zo nodig wijzigingen voor indien men dit noodzakelijk acht. Grote
aanpassingen (naar inzicht en op advies van het Expertisebehandelteam) worden, alvorens het
document definitief wordt aangepast en gepubliceerd op de website van de SWAB, opnieuw ter
becommentariëring en autorisatie voorgelegd aan de betrokken wetenschappelijke verenigingen.
Het voorgaande betekent dat inhoudelijke wijzigingen van het document niet tot de (exclusieve)
bevoegdheid van de SWAB behoren, maar van meerdere partijen, waarvoor - zoals gebruikelijk – een
zorgvuldig besluitvormingsproces is ingericht. Het bestuur van de SWAB kan derhalve niet zelfstandig
besluiten tot een inhoudelijke wijziging van het document. Dit maakt al dat aan het verzoek c.q. de
sommatie van uw cliënt niet kan worden voldaan.
De NHG
Hier komt bij dat u de SWAB verzoekt om positief over het gebruik van Ivermectine aan het
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) te adviseren, terwijl het document van de SWAB geen
advies aan de NHG inhoudt. Daarom kan aan dit verzoek ook niet worden voldaan.
De totstandkoming van behandelprotocollen, richtlijnen en leidraden binnen huisartsenpraktijk vindt
plaats door de NHG. De NHG heeft haar eigen besluitvormingsprocedures om de voortschrijdende
medisch-wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de behandeling van patiënten met COVID-19
binnen de huisartsenpraktijken op een zorgvuldige en medisch-wetenschappelijk verantwoorde wijze
te verwerken in haar eigen en op de huisartsenpraktijk toegespitste documenten. De afwegingen die
in dat verband worden gemaakt vinden plaats binnen het kader van de daarvoor geldende procedures
van de NHG, waarbij het leidraad-document van de SWAB vanzelfsprekend, mede vanwege de
zorgvuldige totstandkomingsprocedure, wel een belangrijke bron zal vormen.
Ivermectine
Tot slot wordt naar paragraaf 4.1.10 van de leidraad verwezen voor de beoordeling van de studies,
waarnaar u in uw brief verwijst.
Vanzelfsprekend is er sprake van een permanente heroverweging van het leidraad-document.
Voortschrijdende medisch-wetenschappelijke inzichten, die vermeld worden in de medischwetenschappelijke literatuur, worden door de SWAB en de betrokken wetenschappelijke verenigingen
steeds zorgvuldig bestudeerd en getoetst op betrouwbaarheid, validiteit en wetenschappelijke
integriteit.
Indien voortschrijdende wetenschappelijke inzichten en/of nieuwe publicaties daartoe aanleiding
geven, wordt het document ge-update. Dat geldt vanzelfsprekend ook ter zake van Ivermectine.
Uitsluitend indien de uitkomst van deze permanente heroverweging daartoe aanleiding geeft, zal dit
leiden tot inhoudelijke aanpassingen van het document.
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Conclusie
Uit het voorgaande volgt dat aan het verzoek c.q. de sommatie zoals verwoord in uw brief d.d. 26
januari jl. niet kan en zal worden voldaan.

Met vriendelijke groet,
Stichting VvAA Rechtsbijstand

mr. drs. S. (Shirin) Slabbers
juridisch adviseur
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