
De ziekenhuiscontractering en Menzis	
 
Henk Eleveld, apotheker 
Beleidsadviseur farmacie & Senior inkoper  Hulpmiddelen 
17 mei 2016 
 

 



Inhoud presentatie 

•  Menzis beleid 2016-2017. 
•  Ontwikkelingen en de nabije toekomst. 



Menzis Zorgbeleid 2015-2018 

•  Substitutie 2e naar 1e lijn. (20% huidige zorg).  
•  Kortere opnameduur trend zet door. 
•  Specialisatie/ clustering zorg/expertisecentra. 
•  Opschonen van behandelingen. (wat is goede zorg). 
•  Wat kunnen we met praktijkvariatie? 
•  Toe naar prijs-volume afspraken binnen een zorgplafond. 
•  Toekomstbestendige oplossing bedenken voor nieuwe add on 

geneesmiddelen. 



 
 Wat is ons kader voor geneesmiddelen. 
   

•  Substitutie (o,a biosimilars) is belangrijk: doelmatige inzet elke euro. 
•  TNF middelen inzet cf DRESS studie in alle ziekenhuizen meteen inzetten. 
•  Doelmatige(r) inzet zorg (praktijkvariatie, gepast gebruik) 
•  Kwaliteit van richtlijnen: evidence based, harde start stop criteria, 

kosteneffectiviteit. 
•  Expertisecentra aan te wijzen door beroepsgroep. 
•  Spillage niet langer betalen! Clusteren patiënten in en tussen ziekenhuizen. 
•  Inzet geneesmiddel pas na overleg met collegae. 

(geneesmiddelencommissie) 
•  Inkoop en medicijnkeuzes aanscherpen in elk ziekenhuis. 



 Ons geneesmiddelenbeleid. 

•  In 2016-2017 geen standaard nacalculatie voor alle dure geneesmiddelen; Wel 
onderscheid deel wel (nieuw niet goed in te schatten versus bestaand middels 
PxV onder budgetplafond) 

•  Menzis gaat uit van behandelcentra. Op basis bv van richtlijn artsen. 
•  Liefst landelijke expertisecentra. (vgl. Melanoom, Fabry/Pompe)  
•  Geld gaat naar die partijen toe op basis declaraties en inschatting. (PxV) 
•  Belang van juist inschatten kosten is hoog voor Menzis maar ook voor centra. 
•  Eerdere inzage in add on declaraties is van belang voor volgen 

kostenontwikkeling. 
•  Bij nieuwe geneesmiddelen maakt Menzis onderscheid tussen nieuwe-, nieuw 

vervangt ouder middel, nieuw uitwisselbaar geneesmiddel. 
•  Kostenefficiëntie bij alle ziekenhuizen. Reële inkoopprijzen, 

doelmatigheidsinspanningen. 

 



 Ontwikkelingen en de nabije toekomst I. : 

•  Visiebrief VWS: Geen aandacht voor combinatietherapieën! 
•  Sluis voor alle geneesmiddelen is onafwendbaar. 
•  Meer aandacht voor biosimilars is nodig om niet alleen de premiebetaler te 

laten opdraaien voor de kosten van dure geneesmiddelen. 
•  Biosimilar NL infliximab omzet plm. 25% na 1 jaar. (zie: Denemarken) 
•  Nieuwe declaratiesystematiek moet sneller beeld geven. 
•  Is EMA goed bezig bij registratie? (elosulfase) 
•  Zijn de gegevens uit studies in de werkelijkheid te behalen? Meetbaar 

systeem ESMO (zie: Ann.Onc, may 2015) 
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*Prisen på Remicade er faldet med 13 % som følge af øget 
konkurrence

Potential reductions in cost by using 
biosimilar infliximab

By switching 100 % of the 
patients from Remicade to 
Remsima, a reduction in cost of 
approx. 241 mill. DKK compared 
to the latest 12 months



Realised market share development 
between Remsima and Remicade (sold 
product packs) 









 Ontwikkelingen en de nabije toekomst II: 

•  Zijn de juiste data bekend over instroom nieuwe middelen? Helpt een 
landelijk overzicht? Mijn antwoord: Neen 

•  Prijsstelling middelen wereldwijd een probleem. (discussie USA) 
•  Nieuwe add on’s alleen na KE toets door ZV’s? 
•  Deel landelijke inkoopafspraken via inkoopbureau VWS. 
•  ACM oordeel gezamenlijk inkopen DGM door zorgverzekeraars. Is massa 

kassa?! 
•  Wat te doen na 2017 als meerjarenakkoord afloopt? 





Werkelijke prijzen in ons land zijn hoog! 



Dank voor uw aandacht. 
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Deze presentatie is eigendom van Stichting Menzis Beheer (hierna te noemen: Menzis), bevat bedrijfsinformatie van Menzis en is vertrouwelijk. Het 
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ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Menzis. Ook voor onderdelen waarvan auteursrechten bij derden berusten geldt dat verdere 
vermenigvuldiging en/of openbaarmaking niet is toegestaan. Menzis behoudt zich alle (intellectuele eigendoms)rechten voor. De informatie mag 
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