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          Bunschoten, november 2015 
 

Betreft: belangrijke informatie voor het verstrekken van Pregabaline Mylan 
 
 
Geachte heer, mevrouw,  
 
Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende;  
 
Pregabaline Mylan 
Mylan B.V. zal binnenkort haar productportfolio uitbreiden met Pregabaline Mylan 75mg, 150mg en 
300mg voor de behandeling van epilepsie en voor de behandeling van gegeneraliseerde angststoornis 
(‘GAD’). Via deze brief willen wij u informeren over een octrooi op het gebruik van pregabaline voor de 
behandeling van neuropatische pijn, waarvoor Mylan haar product vooralsnog niet aanbiedt.  
 
Achtergrond 
Het basisoctrooi voor pregabaline en het bijbehorende aanvullende beschermingscertificaat zijn 
inmiddels verlopen. Warner-Lambert Company (onderdeel van de Pfizer groep) heeft echter een tweede 
octrooi, EP 0 934 061, dat het gebruik van pregabaline voor de behandeling van neuropatische pijn 
beschermt, een zogenaamd tweede medische indicatie octrooi. Hoewel de geldigheid van dit tweede 
octrooi in vele landen in Europa het onderwerp van geschil is in juridische procedures, is het octrooi 
vooralsnog in Nederland van kracht. 
 
Indicaties Pregabaline Mylan 
Mylan brengt haar generieke pregabaline daarom uitsluitend op de markt voor de indicaties epilepsie 
en ‘GAD’, zoals genoemd in haar Samenvatting van Productkenmerken (SmPC) en in haar bijsluiter, 
welke ‘vrije’ indicaties niet onder de bescherming van dit tweede octrooi vallen. Pregabaline Mylan is 
niet geïndiceerd en mag niet afgeleverd worden voor de behandeling van neuropatische pijn, zolang het 
octrooi van Warner-Lambert in Nederland van kracht is. Mylan zou u derhalve vriendelijk doch dringend 
willen verzoeken om, indien u voornemens bent pregabaline voor te schrijven, de medische indicatie 
daarvan te vermelden. Apotheekhoudenden ontvangen van Mylan een soortgelijke brief, waarin zij 
worden gewezen op het feit dat  Pregabaline Mylan niet is geïndiceerd voor de behandeling van 
neuropatische pijn. Indien u als arts, bij het voorschrijven van pregabaline, de indicatie daarvan 
vermeldt, kan daadwerkelijk worden voorkomen dat Pregabaline Mylan voor de geoctrooieerde indicatie 
wordt geleverd en gebruikt. Volledigheidshalve wijs ik u erop dat Mylan geen aansprakelijkheid 
aanvaardt voor het voorschrijven van haar product voor de geoctrooieerde indicatie, indien en voor 
zover Warner-Lambert besluit haar octrooi te handhaven. 
 
Mylan bedankt u bij voorbaat voor de te nemen moeite en zal u informeren indien de situatie verandert. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met onze medische afdeling via 033-2997080 of dso@mylan.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mylan B.V. 
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