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Naar een bredere taakopvatting van pakketbeheer: 

• een bredere scope: pakket breed, ook in langdurige zorg 
• een nadere invulling: behalve adviseren over te verzekeren zorg, ook inzetten op goede zorg in de praktijk 
• pro-actief en risicogericht op relevante impact t.a.v. Passende zorg, financiële en personele houdbaarheid 

 We zetten in op de volgende actielijnen: 

  Actielijn 1 
pro-actief, risicogericht en cyclisch signaleren, agenderen, evalueren en monitoren  

  Actielijn 2 
  introductie van bindende voorwaarden aan de verzekerde zorg, gericht op kwaliteit, gepast gebruik en onderzoek 

  Actielijn 3 
actualiseren en verduidelijken van het beoordelingskader SWP t.b.v. omgaan met onzekerheid 

  Actielijn 4 
actieve en brede kennisdeling van SWP principes en praktijken voor zorgverzekeraars en richtlijnopstellers   
 

 
Toekomstbestendig pakketbeheer: waar werken we aan?pakketbeheer 

6 oktober 20, 2022 | Voettekst



Toekomstbestendig pakketbeheer: SWP+PIP4
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Coordination Group (CG)

• Eerste meeting in juni 2022 
• Samen met VWS, maar ZIN in de lead  
• In deze groep zijn alle Europese lidstaten vertegenwoordigd met één stem 

(one member, one vote)  
• De CG is verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van gezamenlijke 

klinische evaluaties en andere gezamenlijke werkzaamheden binnen het 
toepassingsgebied van de wetgeving. 

• Daarnaast worden 4 subgroepen ingesteld  
• I. JCA 
• II. JSC 
• III. horizon scanning 
• IV. methodiek 

• Rol ZIN: Afvaardiging in CG en alle 4 subgroepen
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EUnetHTA21

• Sep 2021 – sep 2023: contract met Europese Commissie 
• Consortium van 12 landen, ZIN in de lead. Verder: AEMPS (Spain), AIFA (Italy), AIHTA 

(Austria), GBA (Germany), HAS (France), INFARMED (Portugal), IQWIG (Germany), KCE 
(Belgium), NCPE (Ireland), NIPN (Hungary), NOMA (Norway) en TLV (Sweden) 

• Fungeert als brug tussen EUnetHTA JA3 en EU HTA wetgeving  
• Werkzaamheden:  

• Methodologie die onder EUnetHTA JA3 is ontwikkeld, verder ontwikkelen met als 
doel:  
• Gebruik in EU HTA vanaf 2025.  

• Daarnaast:  
• Beperkt aantal JCA (1-2) en JSC (8).  

• Rol ZIN:  
• Kartrekker (Marcus Guardian) 
• Host secretariaat 
• Committee for Scientific Consistency and Quality (CSCQ) 

https://www.eunethta.eu/
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