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Even voorstellen
Eerder VWS & Berenschot

Medeoprichter (2009) en partner Zorgvuldig Advies

Ruim 20 jaar advies gezondheid & zorg, expert zorgstelsel (kwaliteit, toegang, betaalbaarheid)

Verbonden aan VU/Talma instituut (PhD-onderzoek, focus gepaste zorg)



AGENDA
• Aanleiding, opdracht en werkwijze

• Toelichting

• Werkagenda

• (voorlopige) Resultaten



Aanleiding, doel en werkwijze
Kern geneesmiddelenvisie (2016): 
“Nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt tegen aanvaardbare kosten” 

Aanleiding oprichten Platform: 
“Samenwerking (…) door zorgverzekeraars en ziekenhuizen is nodig ... “
“Met het nieuwe platform inkoopkracht dure geneesmiddelen investeert de minister in 
gemeenschappelijke onderhandelingen van deze partijen op landelijk niveau, waarmee de 
countervailing power ten opzichte van de industrie wordt versterkt.” Bron: Brief aan TK 

‘voortgang visie op 

geneesmiddelen’, 7 

nov 2016



Doel inkoopkracht

… deelmarkten met eigen dynamiek

Bron: SiRM (2016), 

“Versterken inkoop 

geneesmiddelen”; 

rapport voor de NVZ



Doel en werkwijze
Kortom, het doel is de inkoop van dure geneesmiddelen, binnen het huidige zorgsysteem, 
te optimaliseren.

Ø 18 sleutelfiguren 
Ø onafhankelijk voorzitter (Chiel Bos)
Ø op persoonlijke titel, met specifieke expertise
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Instroom met beoordeling en 
prijsafspraak

Het verzekerde pakket

“De VWS sluis”
Criteria: >  €40 milj. p/j of 
> €50.000 p.pt./j + >  €10 milj. p/j

Zorginkoop (selectief?)

“De spreekkamer”

Market access management

Inkoop

Verkoop

Toelating tot
het pakket?

Klinische 
meerwaarde?

Doelmatig gebruik

“Ja” met 
prijsarrangement

geen prijsarrangement
“Nee”

“Ja” zonder 
prijsarrangement

“Nee” geen verzekerde zorg

- Reclame
- Onderzoekfinanciering
- Verpleegkundigen

- Kortingen
- Fee-for-data/service
- Verpleegkundigen

De leden van:

- Beschikbaarheid
- Veilig gebruik
- Gepast gebruik
- (Kosteneffectiviteit)

- Vergoedingen (afslagen)
- Kwaliteitsindicatoren
- Doelmatige inzet
- (Kosteneffectiviteit)

“Ziekenhuisapotheek”

?

?

“Gouden koppel”

“Add-on aanvraag”

“Commissie BOM”

Stand der wetenschap en 
praktijk?

Registratie Klinische relevantie en kosteneffectiviteit

“Registries, zorgevaluatie en 
best-practices”

“Declaraties”

Vergoeding en voorschrijven

?

De leden van:

VUVUZELA:

Mono: VWS; gezamenlijke 
zorgverzekeraars; ziekenhuizen 
(?)

Oligopolie: Samenwerking 
Inkoop DGM NFU-NVZ-ZN; 
inkoopgroepen; individuele 
ziekenhuizen

Generiek en multi-source:
Inkoopgroepen; individuele 
ziekenhuizen

Inkoop en monitoring

“Beroepsgroepen”

VEREENVOUDIGDE WEERGAVE VAN 

DE WERKELIJKHEID ;-)

Bron: presentatie tijdens Platform-

bijeenkomst, figuur gemaakt door ZN 
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Inventarisatie

1. Beeldvorming, onderling vertrouwen, samenwerken

2. Rollen van partijen, inkoopvoordelen, mandatering, belangen, branchepartijen

3. Gepast gebruik, kennis delen, nieuwe initiatieven



Werkagenda: drie actielijnen

1. Richting geven na markttoetreding

2. Inkoop

3. Ontsluiten en benutten van kennis over doelmatigheid en 
gepaste zorg



Overall coördinatie: 
voorzitter en secretaris PIDG

Triage

Redelijkheid van prijzen

Opschaling centrale inkoop veldpartijen

Commissie Ultrawees

Plaatsbepaling en implementatie

2. Inkoopstrategieën

1. Richting geven

3. Monitoring en
evaluatie

Markttoelating, 
pakkettoelating Bekostiging en vergoeding

Financieren doelmatigheidsonderzoek

Post-marketing fase 4 onderzoek

Herbeoordeling / plaatsbepaling

Lerende zorgsystemenBenchmark inkoopprijzen



Resultaten

1. Volop initiatieven, activiteiten

2. Uitwerking kent een wisselende mate van concreetheid

3. Rapportage 31 juli 2019 opgeleverd

4. Begeleidende brief van de Minister

• “verheugt mij (…) te lezen over een aantal beloftevolle 
ontwikkelingen en initiatieven die ontplooid worden”

• Samenloop met IPAM



Richting geven na markttoetreding
1. Triage: met de Horizonscan 

actiegericht anticiperen op 
nieuwe geneesmiddelen

2. Actieve regie op gecontroleerde introductie van ultraweesgeneesmiddelen

• Follow-up voor ultraweesgeneesmiddelen beter structureren
3. Organiseren van snelle en gedragen plaatsbepaling

• Voorstellen besproken met FMS om lerend vermogen & implementatie van kennis 
tbv inkoop te versterken

• Voornemen sluit aan bij ideeën vanuit enkele WV’en



Inkoop

1. Monopolie geneesmiddelen: onderzoek naar het toetsen en 
waarderen van prijzen

• Zoektocht naar redelijkheid, een maatschappelijk 
aanvaardbare prijsstelling > prof. dr. C. Uyl-De Groot

2. Oligopoliegeneesmiddelen: transparantie van inkoopprijzen

• Werken aan benchmarkinstrument > contacten

3. Versterking van de landelijke inkoop door veldpartijen

• Follow-up landelijk inkoopverband NFU, NVZ en ZN
Bron: Nat Rev Clin Oncol. 2018 

Jul;15(7):405-406.



Ontsluiten en benutten van kennis, gericht op 
doelmatigheid en gepaste zorg
1. Combineren van onderzoek en behandeling tbv doelmatige inzet

• Variatie in dosering en duur van therapieën
• Veel aandacht voor volume (en kostenbesparende) initiatieven

2. Meer inzicht in de werkzaamheid van geneesmiddelen in de praktijk door betere 
inzet van data (fase 4 onderzoek, post-marketing)

• Kennisdeling door meer samenwerking

3. Lerende zorgsystemen als gepast gebruik

• Patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek beter te integreren
• Zie bv Programma Gepast Gebruik Dure Geneesmiddelen

Revolving

fund



Reeks aanvullende aandachtspunten

1. Financiële support voor belangrijke stakeholders

2. Europese actie vereist

3. Cel- en gentherapie in opkomst

4. Gekaapte geneesmiddelen en gekaapte behandelingen

5. Moleculaire diagnostiek en biomarkers



Einde 


