
   samen staan we sterker! 

Samenwerken aan nieuwe inkoopmodellen  
 voor dure geneesmiddelen  
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1)  Bron: Vektis Zorgprisma 
2)  2015 geëxtrapoleerd op basis van inschatting mate van uitgedeclareerd zijn van de grootste 3 TNF alfa remmers.  

Prognoses zijn therapeutisch veelbelovend, maar geven ook 
beeld van continuering van de sterke kostenstijging 

Horizonscan VWS 
[Uittreksel december 2015] 

Macro kosten dure geneesmiddelen   
[Euro mln., gem. jaarlijkse groei] 

2013 

1.234 

2012 

1.544 

+17% 1.7-1.9 

1.486 

2015E² 2014 

1.680 

Extrapolatie 2015 

Verwerkt in zorgprisma (mei 2016) 
Waarvan overgeheveld 



Om toegankelijkheid van alle zorg binnen het BHA op niveau 
te houden, is samenwerking van alle partijen noodzakelijk 

Dure 
geneesmiddelen  

Zorg 

BHA 

Scherp prijsbeleid, indicatiestelling en 
dosisoptimalisatie helpen om stijging 
van kosten te verminderen. 

De sterk stijgende kosten van dure 
geneesmiddelen moeten elders 
worden gecompenseerd om binnen 
het bestuurlijk hoofdlijnen akkoord 
(BHA) te contracteren. 

Aandeel dure geneesmiddelen binnen medisch specialistische zorg 



Informatiepositie verbeteren 
1 

Versterken inkoop bij 
farmaceutische industrie 

2 

Goede allocatie gelden 
zorgaanbieders 

3 

Stimulering gepast gebruik 
4 

Verbeteren stelsel 
5 

Verantwoorde inzet MBI 
6 

Onderwerpen integraal pakket maatregelen 

Eind vorig jaar integraal pakket aan maatregelen afgesproken 
waarin elke partij een belangrijke rol heeft 



•  Kostenstijging beperken 

•  Vergroten van transparantie 

•  Toegankelijkheid voor alle verzekerden op 
hoog niveau houden 

•  Waarde van geleverde zorg 
maximaliseren door doelmatige inzet 

•  Sturingsmogelijkheden en risico effecten 
in balans 

•  Ontwikkelen van gezamenlijke 
werkagenda. 

•  Opgesteld via raamwerk dat beperkt 
gevoelig is voor veranderingen in de 
marktsituatie van huidige geneesmiddelen 
aanbod, waardoor we snel kunnen 
anticiperen op veranderingen. 

•  Duidelijke afspraken over wat wel en wat 
niet samen en wie daar welke rol in heeft.  

Einddoelen Projectdoelen 

Onder regie van ZN stellen zorgverzekeraars een 
gezamenlijke werkagenda op voor de langere termijn 



De invloed die ZVZ’s kunnen uitoefenen is afhankelijk van de 
marktsituatie waarin een therapeutisch cluster zich bevindt 

Marktsituatie therapeutische clusters Belangrijkste bron van ‘marktmacht’ en 
beperking kostenstijging 

Pre-market 
Geneesmiddelen die op de markt gaan komen, maar 

(nog) niet toegelaten zijn tot het basispakket. 
0 

Monopolie 
Geen therapeutisch uitwisselbare alternatieven  I 

Oligopolie 
Meer varianten, alleen marktwerking als 

uitwisselbaar 
II 

Competitie 
Sommige middelen ook generiek beschikbaar, 

toename marktwerking 
III 

Volledige competitie 
Meerdere fabrikanten, middelen uitwisselbaar, 

sterke marktwerking 
IV 

•  Doelmatige inzet (substitutie, indicatie, dosis) door 
beroepsgroepen en individuele voorschrijvers 

•  Inkoop door verzekeraars en ziekenhuizen 

•  Doelmatige inzet (substitutie, indicatie, dosis) door 
beroepsgroepen en individuele voorschrijvers 

•  (Gezamenlijke) inkoop verzekeraars en aanbieders 

•  Voorwaarden voor toelating tot de Nederlandse markt 
en het basispakket 

•  Doelmatige inzet (indicatie en dosis) door 
beroepsgroepen en individuele voorschrijvers 

•  Doelmatige inzet (indicatie en dosis) door 
beroepsgroepen en individuele voorschrijvers 

•  Gezamenlijke inkoop verzekeraars en aanbieders 



Door open instroom in het basispakket wordt een belangrijk 
moment van voorwaarden stellen gemist 

Stroomdiagram introductie nieuw geneesmiddel in ‘open systeem’ Nederland 

Vergunning 
en 

prijsstelling 

Vergoed vanuit het 
basispakket 

Sluis / financiële 
arrangementen 

ZiNL ZVZ’s ! 

VWS 

! 

! 
Een klein aantal middelen komt niet 
direct op de markt, maar komt in ‘de 
sluis’. Intransparantie van gemaakte 
afspraken door VWS belemmert 
onderhandeling zorgverzekeraars / 
aanbieders en risico inschatting. 

Na vergunning worden MSZ-
geneesmiddelen direct vergoed 
vanuit het basispakket. ZiNL kan 
wel een afwijzende duiding geven, 
maar beoordeelt alleen bij (hoog) 
risico op betaalbaarheid of kwaliteit. 

Verzekeraars bepalen of een 
individuele verzekerde 
aanspraak heeft, maar dan is 
het middel al in het basispakket. 



Conclusie: samenwerking tussen partijen is noodzakelijk 

•  Samenwerking tussen alle partijen is noodzakelijk om de toegankelijkheid 
van alle zorg binnen het macrokader MSZ te garanderen.  

•  Dit vraagt op de unieke (monopolistische en oligopolistische) dure 
geneesmiddelen een niet-concurrentiële  benadering van zorgverzekeraars 
en zorgaanbieders. 


