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Thema: 

De vooruitziende blik; nieuwe geneesmiddelen in het – reeds opgestelde – 

ziekenhuisbudget. 

2 juli 2015 vond in het Auditorium van Meander MC in Amersfoort de derde 

Expertmeeting Ziekenhuisfarmacie plaats, georganiseerd door IMS Health, de 

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) en TopSupport. Nieuwe 

wegen om de dure geneesmiddelen in de ziekenhuisfarmacie beschikbaar en 

betaalbaar te houden, dat was het centrale thema tijdens de Expertmeeting.  

Terwijl buitenshuis een zomerse hittegolf bezit neemt van Nederland, en op hetzelfde 

moment in politiek Den Haag onder hoge politieke druk een Algemeen Overleg (AO) 

plaatsvindt over het betaalbaar houden van dure geneesmiddelen, was de zaal van het 

Auditorium van Meander MC goed gevuld met ziekenhuisapothekers, medisch 

specialisten, zorgverzekeraars, beleidsmakers en andere stakeholders.  

Allen hebben hetzelfde doel: het betaalbaar houden van dure geneesmiddelen in de 

ziekenhuisfarmacie. Het probleem begint te knijpen, trapt René van Dijk, lid Raad van 

Bestuur van Meander MC de bijeenkomst af. Per jaar stijgt het ziekenhuisbudget met 1 

procent, maar de kosten van (dure) geneesmiddelen stijgen jaarlijks met 5 -10 procent. 

Dit kan zo niet doorgaan, stelt hij. Het leidt tot bedrijfvoeringsproblemen voor de 

ziekenhuizen, en tot ongewenste discussies over toegangsbeperking van ‘dure’ 

patiënten. 

Bekijk hier de presentatie van René van Dijk 

Ashley Woolmore, IMS Health Consulting Group: Subscribing to a drug, and other 
innovative financing schemes for increasingly complex medicines. 
Video NvTG Podium met uitleg van Yvo Smulders, hoogleraar Interne geneeskunde 
VUmc: Het Evidencebeest, debat over Evidence Based Medicine. 
Alexander Bybau, inkoper intramurale farmacie/beleidsontwikkelaar Zilveren Kruis 
Achmea: Dure geneesmiddelen; een gevaar voor de solidariteit? 
Belinda van de Lagemaat, senior adviseur Beroepsbelangen Medisch Specialisten, 
Federatie Medisch Specialisten: Aanspraak, transparantie en medische ethiek in de 
behandelkamer. 
Mathieu Tjoeng, directeur Farmacie St. Antonius ziekenhuis & voorzitter NVZA: De rol 
van de ziekenhuisapotheker in governance en beleid farmacotherapie in samenhang met 
de medische staf en Raad van Bestuur. 
Jeroen Jansen, maag- darm- leverarts, OLVG Amsterdam: Gezamenlijke inkopen en 
initiatieven rondom Biosimilars. 

https://vimeo.com/132589967
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Ziekenhuisapotheker als financieel directeur 

Sectorbreed worden er diverse oplossingen voorgesteld, vervolgt Van Dijk. Zoals een 

speciaal fonds voor dure medicijnen, nationale inkoop van geneesmiddelen, of het 

aanscherpen van het pakketbeheer. ‘Op ziekenhuisniveau is het vooral belangrijk dat 

medisch specialisten en andere zorgprofessionals zich meer bewust worden van de 

kosten en bekostiging van dure geneesmiddelen, dat er nóg meer aandacht komt voor 

doelmatig voorschrijven en dat ook de inzet van biosimilars wordt gestimuleerd.’  

Bij dat alles is de rol van de ziekenhuisapotheker doorslaggevend. ‘Mijn stelling is: de 

ziekenhuisapotheker wordt de nieuwe financieel directeur van het ziekenhuis.’ Van Dijk 

zegt het schertsend, maar zijn ondertoon is serieus, want er ontstaat volgens hem een 

nieuwe ziekenhuisdiscipline die hij kenschetst als ‘farmacie controller’. ‘Dat is een 

functionaris die zich bij alle ziekenhuisfarmaceutische interventies afvraagt: wat doen we, 

voor wie doen we het en hoe zinvol is het? Die monitoring, dat is bij uitstek een taak voor 

de ziekenhuisapotheker.’ 

Peter Lerk, ziekenhuisapotheker in het Meander MC en voorzitter van de Commissie 

Geneesmiddelenmanagement van het NVZA, is samen met Henk Pastoors van 

TopSupport voorzitter van de Expertmeeting. Lerk deelt de zorg van Van Dijk. De 

taartpunt die de kosten van dure geneesmiddelen uit het ziekenhuisbudget snijden, is de 

afgelopen tien jaar vervijftigvoudigd, constateert hij. ‘Dat gaat ten koste van andere 

ziekenhuisuitgaven. De NVZA doet daar als beroepsvereniging iets aan door goede 

gesprekspartner te zijn voor zorgverzekeraars en farmaceutische industrie, en door haar 

leden te scholen in items zoals management, inkoop, doelmatigheid en kosten.’ 

Probleem bij de bekostiging van dure geneesmiddelen is echter dat het onvoorspelbaar is 

welke nieuwe geneesmiddelen in 2016 en de jaren daarna op de markt komen. ‘We hebben 

daarom samen met de farmaceutische industrie een Horizonscan gemaakt over de 

geneesmiddelen die we in 2016 kunnen verwachten. Met deze Horizonscan kunnen onze 

collega-ziekenhuisapothekers zich beter voorbereiden op wat er komen gaat.’ 

Bekijk hier de presentatie van Peter Lerk 

 

Nieuwe betalingsmodellen in de oncologie 

Al sinds de Tweede Wereldoorlog verkeert de mensheid in staat van oorlog met kanker, 

stelt Ashley Woolmore, Senior Principal Pricing & Market Acces van IMS Health 

Consulting Group. Verliep die oorlog de eerste jaren traag en onsuccesvol, het laatste 

decennium worden er grote sprongen voorwaarts geboekt. ‘Het is indrukwekkend wat er 

op ons afkomt. Voor alle tumorsoorten zitten er de komende jaren nieuwe en 

veelbelovende geneesmiddelen in de pipeline.’ 

https://vimeo.com/132591464
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Dat is goed nieuws, maar tegelijkertijd dreigen deze geneesmiddelen daarmee 

onbetaalbaar te worden. Niet alleen omdat ze duur zijn, maar ook vanwege de aard van 

de nieuwe oncologieproducten. ‘Het gaat vaak om combinatietherapieën, waarbij 

patiënten met twee dure geneesmiddelen worden behandeld. Daarnaast beweegt de 

behandeling van kanker zich steeds meer in de richting van ‘sequentiële therapie’, 

opeenvolgende behandelingen met dure geneesmiddelen. En er komen steeds meer 

multi-indicatieproducten op de markt. Geneesmiddelen voor meerdere indicaties, dat 

wordt de toekomst in de gezondheidszorg.’ 

Met de huidige financieringsstrategieën, waarbij er vooral voor afzonderlijke  
oncologieproducten  betaald wordt, gaat het niet lukken de oncologiebehandeling 

betaalbaar te houden, waarschuwt Woolmore. IMS werkt daarom, samen met andere 

stakeholders, aan de ontwikkeling van vernieuwende betalingsconcepten, onder de 

verzamelnaam Payment by Use. ‘De kern daarvan is dat we in de toekomst niet langer 

betalen voor afzonderlijke producten, maar voor diagnostiek, therapieën en uitkomsten 

van behandeling. Het rekenkundige betalingsmodel (1 + 1 + 1) is niet langer houdbaar. We 

moeten toe naar meer rationele betalingsmodellen in de oncologie.’ 

Bekijk hier de presentatie van Ashley Woolmore 

 

Solidariteit staat onder druk 

Alexander Bybau, Adviseur Zorginkoop bij Zilveren Kruis Achmea, gaat in op het risico 

van dure geneesmiddelen voor de solidariteit in de gezondheidszorg. Dat risico is 

nijpend, blijkt ook in de week dat de Expertmeeting plaatsvindt. Het is de week waarin 

zowel de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) als KWF Kankerbestrijding rapporten 

publiceren waarin de noodklok wordt geluid over oplopende kosten in de 

ziekenhuisfarmacie.  

Opvallend is dat deze kosten worden gemaakt door een kleine groep patiënten. ‘Alle 

premiebetalers betalen echter mee aan deze zorg. Aan dure geneesmiddelen betalen 

we jaarlijks 6500 euro per oncologiepatiënt. Reken je dat om naar 17 miljoen 

premiebetalers, dan is dat 40 euro per premiebetaler. Dat bedrag zal de komende jaren 

steeds hoger worden. Hoeveel zijn we echter bereid om meer te betalen? Waar ligt de 

grens? Niemand die het weet.’ 

Het financiële risico van deze oplopende kosten wordt nog eens vergroot doordat 

gezondheidszorg en samenleving geen antwoord hebben op een aantal knelpunten. 

‘Zoals de open instroom van dure geneesmiddelen, inkoopmethodieken die nog geen 

grip hebben op de ‘nieuwe wereld’ van biologicals en biosimilars, en het feit dat er soms 

ook geen goede data voorhanden zijn over voorschrijfgedrag én uitkomsten van deze 

geneesmiddelen.’  

https://vimeo.com/132589324
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De enige manier om grip te houden op dit complexe dossier, is door samen te werken, 

stelt Bybau. ‘Alle stakeholders, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, patiënten, overheid, 

moeten hierin hun rol spelen. Anders lossen we dit probleem niet op.’  

Gelukkig ziet Bybau al veel goede voorbeelden van deze samenwerking. Zoals het 

gezamenlijk ontplooien van doelmatigheidsinitiatieven, gezamenlijk inkoopbeleid van 

ziekenhuizen en zorgverzekeraars, bundeling van kracht en kennis en verdergaande 

transparantie op voorschrijfgedrag en kosten. ‘Daarmee hebben we dit complexe 

dossier niet opgelost, maar het zijn wél de eerste stappen in de goede richting.’ 

Bekijk hier de presentatie van Alexander Bybau 

 

Het Evidencebeest 

In de daaropvolgende videopresentatie in de Podiumserie Dokters inspireren dokters van 

het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG), levert Yvo Smulders, hoogleraar 

Interne Geneeskunde in het Vumc, scherpe kritiek op Evidence Based Medicine (EBM), 

een concept dat steeds vaker leidend is bij de beoordeling van klinische interventies van 

artsen en andere zorgprofessionals.  

Smulders vraagt zich af of epidemiologisch bewijs de norm behoort te zijn voor medisch 

handelen. ‘Mijn antwoord is: nee. Dat epidemiologisch bewijs is er vaak niet; en als het 

er is, dan klopt het vaak niet; en als het klopt, dan is het niet vertaalbaar naar de patiënt 

tegenover u. En het belangrijkste: epidemiologisch bewijs is niet doorslaggevend voor 

het verlenen van goede zorg.’ 

Dat komt doordat slechts een klein deel van alle patiënten in de spreekkamer ooit is 

geïncludeerd voor klinische trials. Deze vormen de basis voor het epidemiologisch 

bewijs. ‘Om aan zo’n trial te kunnen meedoen, moet je aan talloze selectiecriteria 

voldoen. De redenen waarom de meeste patiënten daar niet aan voldoen, zijn veel 

voorkomend én relevant voor de effectiviteit of bijwerkingen van onze behandelingen. 

Denk aan comorbiditeit.’  

Evidence based medicine is daarom niet doorslaggevend voor goede zorg. ‘Als je 

ziekenhuizen die het uitstekend doen, vergelijkt met ziekenhuizen die het goed doen, 

dan blijkt ook dat hun werkwijze in het licht van EBM nauwelijks verschilt. De verschillen 

zitten vooral in de ‘zachte’ kanten van de gezondheidszorg, zoals een goede organisatie, 

een heldere aanspreekcultuur en teams die bereid zijn van hun fouten te leren. Dát zijn 

de factoren die het verschil maken, niet EBM.’ 

Bekijk hier de video NTvG Podium: Dokters inspireren dokters – Yvo 

Smulders 

https://vimeo.com/132589323
https://www.youtube.com/watch?v=PRiSlU1ucqI
https://www.youtube.com/watch?v=PRiSlU1ucqI
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Zorgkosten worden onderwerp in de spreekkamer 

Belinda van de Lagemaat, Senior Adviseur Beroepsbelangen Medisch Specialisten van de 

Federatie Medisch Specialisten, gaat nader in op aanspraak, transparantie en medische 

ethiek in de behandelkamer. De medisch specialist heeft een eigen verantwoordelijkheid in 

het toegankelijk en betaalbaar houden van de gezondheidszorg, stelt zij.  

Vandaar dat de Federatie, samen met de wetenschappelijke verenigingen van medisch 

specialisten, initiatieven ontwikkelt die daaraan een bijdrage leveren. ‘De Federatie 

stimuleert bijvoorbeeld uitkomstenonderzoek, op basis van real life registratiedata van 

patiënten in de spreekkamer (‘registries’). Zo kunnen we beter bepalen wat de plaats is 

van een duur geneesmiddel in de behandeling van patiënten. Daarnaast werken we aan 

de inzet van gepast gebruik en doelmatig voorschrijfgedrag. En we bevorderen het 

gesprek tussen arts en patiënt over de do’s en don’ts van een behandeling. Zodat zij 

daarover samen een geïnformeerde beslissing kunnen nemen.’  

De kosten van de zorg dreigen een onderwerp te worden in de spreekkamer, 

waarschuwt Van de Lagemaat. ‘We horen in de media ook steeds vaker verhalen van 

medisch specialisten die uit financiële motieven patiënten niet die behandeling geven 

waar ze recht op hebben. We hebben daar geen hard bewijs voor, maar het is wel iets 

waar de Federatie zich zorgen over maakt. Patiënten moeten er te allen tijde op kunnen 

vertrouwen dat ze de optimale behandeling krijgen.’ 

Van de Lagemaat benadrukt dat het belangrijk is dat iemand de regie neemt in deze dure 

geneesmiddelendiscussie. ‘We hebben daarom recent de Taakgroep Dure 

Geneesmiddelen opgericht. Deze gaat doel en inhoud van de registries verder 

vormgeven. Dat is nodig, want er zitten nog veel beleidsvragen aan vast. Zo moet 

duidelijk zijn met welk doel we registreren en wie straks de eigenaar is van deze 

registratiegegevens. Dat zijn uitvoeringsproblemen die we goed met elkaar moeten 

bespreken, alvorens we verdere stappen kunnen zetten.’ 

Jan Warmerdam, directeur IMS Health Nederland, deelt de mening van Van de 

Lagemaat dat stakeholders de regie moeten nemen. ‘Nederland heeft een rijkdom aan 

real life data. Die kunnen we goed gebruiken in het registratieonderzoek naar dure 

geneesmiddelen. Nederland kan dus een belangrijke rol spelen in dit onderwerp, ook 

internationaal, maar dat lukt alleen als we dit samen oppakken. De Nederlandse polder 

is prachtig, maar je kunt er ook in verzanden.’  
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Meer transparantie over behandelresultaten 

Er is veel maatschappelijke onrust over de oplopende prijzen van dure geneesmiddelen, 

constateert Mathieu Tjoeng, directeur Farmacie van het St. Antonius ziekenhuis in 

Nieuwegein en voorzitter van de NVZA. Transparantie is volgens hem de enige manier 

om die onrust weg te nemen. ‘Patiënten willen dat ook. Zij willen meer invloed over hoe 

we de gezondheidszorg vormgeven. Laten we daarom nadenken over hoe we transparanter 

kunnen zijn. Bijvoorbeeld door eerlijk te zijn over onze behandelresultaten en geen 

mythes te presenteren, zoals ook Yvo Smulders al constateert. De gemiddelde patiënt 

heeft niets aan de uitkomsten van wetenschappelijke trials, dat is niet zijn 

werkelijkheid.’ 

In de maatschappelijke discussie over dure geneesmiddelen, valt het Tjoeng op dat de 

politiek niet thuis geeft bij de vraag wat een geneesmiddel waard is, en hoeveel een extra 

gewonnen levensjaar precies mag kosten. ‘Politici wagen zich niet aan zulke uitspraken. Dat 

is politiek ongewenst.’ 

Wat zulke uitspraken extra bemoeilijkt, constateert ook Tjoeng, is dat er onvoldoende 

real life data zijn over de effectiviteit van dure geneesmiddelen in de klinische praktijk. 

‘We weten daardoor onvoldoende wat de uitkomsten ervan zijn bij patiënten in de 

behandelkamer.’ Toch draagt de medische staf van het ziekenhuis verantwoordelijkheid 

om de toege-voegde waarde van een duur geneesmiddel aan te tonen. ‘We moeten 

weten wat een dure therapie waard is, zodat patiënt en arts daarover samen 

onderbouwde beslissingen kunnen nemen.’ 

Daar ligt ook een taak voor de ziekenhuisapotheker, vervolgt Tjoeng. Deze heeft een 

cruciale rol bij de keuze, inkoop en governance van het dure geneesmiddelenbeleid van 

het ziekenhuis. Bijvoorbeeld door dit onderwerp te agenderen in de geneesmiddelen-

commissie, door goed en gepast gebruik te monitoren én door samen te werken met de 

afdeling Sales van het ziekenhuis. ‘De kennis van dure geneesmiddelen is niet optimaal 

binnen de financiële afdelingen. Ziekenhuisapothekers kunnen helpen dat te 

verbeteren.’ 

Richtlijnen voor biologicals 

Ondertussen werkt het St. Antonius ziekenhuis samen met de vijf andere topklinische 

ziekenhuizen van de Santeongroep, met subsidie van ZonMW, aan de opbouw van een 

registratiesysteem waarbij patiëntgegevens van de ziekenhuizen kunnen worden 

gekoppeld aan de databases van geneesmiddelen. ‘Op die manier kunnen we iets 

vertellen over het verloop en de uitkomsten van patiënten in de klinische praktijk. De 

generieke registraties van uitkomsten (registries) die dat oplevert zijn hard nodig. Anders 

weten we niet waar we over praten, en zullen we het budgetprobleem niet oplossen.’ 

Bekijk hier de presentatie van Mathieu Tjoeng 

https://vimeo.com/132589326
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Bekijk hier het video-interview met Mathieu Tjoeng 

 

Jeroen Jansen, maag- darm – lever (MDL-)arts in het OLVG in Amsterdam, is de laatste 

spreker tijdens de Expertmeeting. Jansen is blij met de nieuwe generaties biologische 

geneesmiddelen, zoals anti-TNF-remmers. Die zorgen er bijvoorbeeld voor dat patiënten 

met inflammatoire darmziekten (IBD-patiënten) er beter aan toe zijn dan vijftien jaar 

geleden. ‘De gemiddelde patiënt met de ziekte van Crohn is goed gevoed. Die herken je 

niet meer op straat. Dat komt door deze krachtige nieuwe geneesmiddelen.’ 

De keerzijde van dit succesverhaal is echter dat de zorgkosten alsmaar oplopen. Ook 

doordat deze geneesmiddelen steeds vaker worden voorgeschreven, ook voor nieuwe 

indicaties, en er elk jaar nieuwe generaties bijkomen. Er moet dus iets gebeuren, weet 

Jansen. Want ook medisch specialisten dragen volgens hem een verantwoordelijkheid 

voor het beheersbaar houden van de kosten voor farmacie. Vandaar dat het OLVG, 

samen met de vijf andere Santeon ziekenhuizen, werkt aan richtlijnen voor biologicals. Deze 

moeten bijdragen aan het doelmatig gebruik van deze dure geneesmiddelen. ‘Dat houdt 

in dat je de medicatie op het juiste moment inzet bij de juiste patiënt, en de effectiviteit 

ervan ook op het juiste moment evalueert. Als je deze data vervolgens invoert in een 

farma database, wat ons plan is, dan kun je jezelf ook benchmarken.’ 

Om de kosten van dure geneesmiddelen te drukken, doen de Santeon ziekenhuizen ook 

onderzoek naar de inzet van biosimilars in de behandeling van IBD-patiënten. ‘We zijn net 

begonnen, maar men wil nu al weten wat onze onderzoeksresultaten zijn. Dat snap ik 

ook. De kosten van dure geneesmiddelen beheersbaar houden, mét behoud van 

kwaliteit van zorg, dat is in ieders belang.’ 

Bekijk hier de presentatie van Jeroen Jansen 

Bekijk hier het video-interview met Jeroen Jansen 

 

Bekijk hier het video-interview met Jasper van Grunsven   

 

Bekijk hier het videoverslag Expertmeeting Ziekenhuisfarmacie 

 
 

https://vimeo.com/132589968
https://vimeo.com/132692158
https://vimeo.com/132589970
https://vimeo.com/132589327
https://vimeo.com/132696158

