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Beeldvorming, rationaliteit en wenselijkheid 

•  NRC, BMJ: effect van chemotherapie zwaar overschat 
 
•  Insprire to live: geneesmiddelen moeten veel eerder beschikbaar 

komen en dat kan ook! 
 
•  Patientenfederatie: Samen beslissen, beslisondersteuning, 

participatie: verhoogt kwaliteit. 

•  Medisch contact: bijna alle oncologische geneesmiddelen zijn te duur 

•  KWF: Gelijke toegang tot geneesmiddelen bedreigd 
 
•  Gerard Schouw: Wanneer is geneesmiddel duur: dat weet niemand? 
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Nederland kent zeer snelle instroom in verzekerde pakket, 
vooral intramuraal 
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Expenditure oncoytic drugs 

• Alle intramurale geneesmiddelen: € 1.500.000 in 2014  

• All ziekenhuiskosten: € 21 miljard in 2014 

• Groei gemaximeerd (1%) in hoofdlijnenakkoord! 

+20%  

+22%  

+14%  

Bron: Zorginstituut Nederland 

Goede besteding van het 
budget? 
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Goede besteding: ter vergelijking 
Middel  106 €/j  103€/p   103€ ICER  % 
(indicatie) 
 
pemetrexed  24   ~11   ~92-116  20-40 
(NSCLC) 
everolimus  20-57   ~19   ~60   67 
(borstkanker) 
trastuzumab  28   ~24   ~15   100 
(borstkanker) 
Pertuzumab  29   ~78   ~148   2   
(borstkanker) 
Nivolumab  46-74   ~44   ~134   3 
(longkanker; 
plaveiselcel) 

%: kans dat behandeling kosteneffectief is bij een referentiewaarde van € 80.000/QALY 
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Het probleem van vergoeding 

§  Probleem: je weet wat je investeert op het 
moment van het vergoedingsbesluit. Wat je ervoor 
terugkrijgt weet je meestal plas jaren later.   

§ Waarde = balans tussen investering in patiënt en 
wat de patiënt en samenleving ervoor terugkrijgen  
 

§  waarde ≠ kosteneffectiviteit 
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Beheer van verzekerde zorg is een cyclisch proces 

Geen inzicht in de geleverde zorg 
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Zorginstituut: kwaliteit en pakket ontwikkelt zich 

Samenhangende toepassing van onze instrumenten bij beoordelen van 
zorg om te komen tot gepast gebruik van geneesmiddelen: 
 
Pakketbeheer: 
-  Aansluitend bij adaptive pathways (regulatie, HTA en prijsbepaling) 
 
-  Prioriteren van beoordelingen gezamenlijk met beroepsgroep 
 
-  Meer gezamenlijk pakketbeheer met zorgverzekeraars 
 
-  Als starttoets (sluis, risicogerichte beoordeling) 
 
-  Als toets bij toepassing in de praktijk (indicatiebreed beoordelen, 
gepast gebruik) 
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Beoordelen 

Signaleren 

Scoping/agendering 

Monitoring 

Horizonscan 

• Afspraken gepast gebruik 

• Registers? 

• Prijsonderhandeling (ministerie, 
anderen) 



10 

Zorginstituut 

 
 
Het Zorginstituut Nederland neemt per 1 januari 2017 het beheer van 
de Horizonscan+ op zich.  
 
Concreet betekent dit:  
•  Faciliteren van de werkgroepen  
•  Valideren van output werkgroepen  
•  Coördinerende rol richting regiegroep  
•  Beheerder van de database en website  
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Structuur Horizonscan 
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Beoordelen geneesmiddelen 

In Nederland hanteren we vier pakketcriteria:  
 
•   Noodzakelijkheid; 

›  ziektelast; 
›  noodzakelijk te verzekeren; 

•   Effectiviteit; 
•   Kosteneffectiviteit; 
•   Uitvoerbaarheid. 
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Hoe beoordeling te starten? 

•  Samen met relevante partijen!! 
Inhoudelijk 
•  PICO (o.a. relevante uitkomstmaten, klinisch relevant verschil en is 

dit (wetenschappelijk) onderbouwd)?  
•  Welke start- en stopcriteria zouden gehanteerd kunnen worden en 

waarom?  
•  Wat is relevante subpopulatie? 
•  Optimalisatie van dosering? 
 
Procedureel: 
•  Afspraken ten aanzien van monitoren, evalueren van bijv. start- en 

stopcriteria 
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Pakketcriterium effectiviteit 

Relatieve effectiviteit:  
 
•  meerwaarde tov vergelijkende behandeling (gunstige en ongunstige 

effecten) 
•  grootte van het klinische relevante effect:  

–  GRADE systematiek  
–  beoordelingskader (www.zinl.nl) 

 
Op basis van principes van evidence-based medicine (EBM). 
•  alle beschikbare evidence (van gerandomiseerd vergelijkend 

onderzoek tot praktijkervaring)  
•  systematisch gezocht en geselecteerd  
•  op gestructureerde wijze gewogen en gebruikt 

 
•  Passend bewijsprofiel. 
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Rol FE in pakketbeheer (dure) geneesmiddelen 

Assessment 
 
- Inzichtelijk maken van de (maatschappelijke) kosten in relatie tot 
gezondheidswinst gepaard gaat met opname in pakket, tov huidige 
situatie/ behandeling 
 
- Betrouwbare schatting van ICER presenteren (verdringing?) 
 
- Inzichtelijk maken wat impact van de geneesmiddelprijs is op de 
ICER 
 
- Kans (xx %) dat de interventie kosteneffectief is, gegeven de 
relevante referentiewaarde, bv €80.000/QALY 
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Introductie referentiewaardes 
ZIN rapport ‘kosteneffectiviteit in de praktijk’ 

Ziektelast 
  
 

0,1 – 0,4 
 

0,4 – 0,7 
 

0,7 – 1,0 

Max ICER (€/
QALY) 

 
20.000 

 
50.000 

 
80.000 
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Verder onderzoek is noodzakelijk: 

Doel:  
•  het nemen van beslissingen in een later stadium op basis van 

verzamelde gegevens die antwoord geven op de juiste vragen. 
•  Inzicht gepaste zorg: optimalisatie van gebruik van geneesmiddelen 

binnen de praktijk van de arts 
•  Daarbij behoren ook passende financiële 

  arrangementen: pas geld na prestatie 
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Uitgangspunten registers 

• Een register dient ziektespecifiek te zijn; 
 
• Een register dient onafhankelijk te zijn;  
 
• Een register dient bij voorkeur Europees opgezet;  
 
• Een register dient zo eenvoudig als mogelijk te zijn; 
 
• Specialisten en het Zorginstituut dienen toegang tot ruwe data.  
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Actuele bedoelingen van Zorginstituut met registers  
Instrument om vragen te bespreken met de beroepsgroep: 
Bestaat vooraf bij patiënt en behandelaar duidelijkheid over het doel dat 
zij samen nasteven met de behandeling?  
§  Kunnen wij het eens worden over de resultaten die de behandeling 

heeft gehad en in hoeverre het behandeldoel gehaald is?  
§  Welke afwegingen hebben behandelaar en patiënt samen gemaakt en 

hoe is de uitkomst van deze afwegingen gedocumenteerd? 
§  Welke kwaliteit van leven rapporteerde de patiënt voor, tijdens en na 

de behandeling? 
§  Hoe presteren de gebruikte middelen ten opzichte van mogelijke en 

gangbare alternatieven Zetten we de meest geëigende middelen in?  
§  Zijn er start/stop criteria gedefinieerd, toegepast en gehandhaafd? 
§  Welke kosten zijn gemoeid met de behandeling? 

§  WAARBORGDOCUMENT 
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Pakkettoetsing 

Signaleren 
/evalueren 

Scoping: 
Uitgangspunten 

voor gepast gebruik 

Monitoring 

Horizonscan 

Gepast gebruik (=maatwerk) 
Onderling gedragen afspraken 
bv: 
- Indicatie (welke patient) 
- Dosering 
- Behandelduur 
- Start/stop-criteria 
(Beroepsgroep, patienten- 
vereniging, verzekeraars, ZIN) 

Registers voor spiegeling 
relevante praktijkinformatie 
(indien nodig en haalbaar) 
 
Voorwaardelijke toelating tot het 
basispakket in studieverband 
 
Privaatrechtelijke overeenkomst 
‘Pay for performance’ 
 
Prijsonderhandeling (VWS) 
 
 
 
 

 

Implementatie 

Toekomst 


