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Verantwoord pakket  
voor burger en samenleving 

Verantwoord pakket 

Betaalbaarheid Toegankelijkheid 

Kwaliteit 

Zorginhoudelijke 
belangen 

Politieke  
belangen 

Financiële  
belangen 

Maatschappelijke 
belangen 
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Risico’s voor een houdbaar pakket 

•  De achterliggende doelstellingen van pakketbeheer is een kwalitatief 
goed en rechtvaardig pakket, waar iedereen gezamenlijk solidair voor 
is. Het pakket is houdbaar voor nu en in de toekomst.  
•  Deze doelstellingen liggen in elkaars verlengde en zijn soms 
tegenstrijdig. 

• Risico’s om over te gaan tot een beoordeling: 
Ø  Kosten (stijging) 
Ø  Problemen met toegang voor patiënt  
Ø  Indicatieverbreding (niet gepast gebruik) 
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MJA 
Toetsingskader 

Transparante info 
Gepast gebruik 

Duiden/adviseren 
voorlichten 

gepast gebruik 

 
Toegang/ 

Betaalbaarheid/ 
Kwaliteit/ 

  

Kwaliteit/ 
Veiligheid/ 

Patiëntgericht  

Richtlijnen/ 
Kwaliteits- 

standaarden 
Verzekerd 

pakket/ polis 

Verzekerden/ 
Verzekeraars 

 

Patiënten/ 
zorgverleners 

Pakketbeheer Kwaliteit 

Spreekkamer 
Gepast gebruik  

van zorg 
Patiënt en dokter 

individueel 

Toegang tot kwalitatief 
goede zorg 

Levering van 
kwalitatief goede zorg 

Klantgroepen 

Normering 

Sturingsmiddelen 

Risico’s 
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Gepaste inzet van zorg/geneesmiddelen 

•  Beroepsgroepen, patiënten, zorgverzekeraars en fabrikanten 
zijn als eerste aan zet voor de juiste inzet van specialistische 
geneesmiddelen. 
•  ZIN spreekt met beroepsgroepen over te hanteren criteria en 
stimuleert indien mogelijk aanpassen van richtlijnen. 
•  ZIN agendeert per jaar zijn beoordelingen. Als er sprake is 
van een risico, dan gaat ZIN over tot een beoordeling. 
•  ZIN hanteert hierbij het opgestelde document van 
pakketbeheer specialistische geneesmiddelen en ontwikkelt de 
4 pakketcriteria. 
•  ZIN betrekt in onze beoordelingen de visie van 
beroepsgroepen, patiënten, verzekeraars en fabrikanten. De 
beoordeling is vervolgens de verantwoordelijkheid van ZIN. 
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Bevorderen van innovaties binnen het pakket 
Ruimte voor tussenbeslissingen 
 
Voorwaardelijke instrumenten voor: 
§  Effectiviteit (stand w&p) (voorwaardelijke toelating) 
§  Kosteneffectiviteit (voorwaardelijke financiering, pfp) 
§  Kosten/hoog budget (onderhandeling) 
§  Gepast gebruik 

(monitoren, registratie, subgroepen, start- en stop criteria) 

§  Meer ruimte voor nieuwe geneesmiddelen  
§  Verbreding overleg naar patiënten, zorgverzekeraars, 

behandelaren en ziekenhuizen 
§  Ontwikkeling in proces van beoordeling: belanghebbende 

partijen vanaf stap 1 gesprekspartner 
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Twijfel  
kosteneffectiveit 

Twijfel stand  
W&P 

Duidelijk stand 
W&P 

Geen stand 
W&P 

Verzekerde  
zorg 

   
Geen verzekerde 

zorg 
 

Voorwaardelijke  
toelating 

voorwaardelijke 
financiering 

Specialistische  
geneesmiddelen 
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ZIN 
Zorginstituut Nederland 

Kwaliteit
sins*tuut	  

	  
	  

Pakket	  
	  
	  

ACK	  
Advies	  Commissie	  	  

Kwaliteit	  

Jan	  Kimpen	  

WAR	  
Patrick	  Bossuyt	  

ACP	  
Advies	  commissie	  Pakket	  

Bert	  Boer	  
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Schema arrangementen 

Onzekerheden bij toelating tot pakket 

Voorwaardelijke 
toelating  

Voorwaardelijke 
financiering 

Financiële 
arrangementen 

Instrumenten 

Voldoet niet aan 
stand van 

wetenschap en 
praktijk 

Kosteneffectiviteit 
onvoldoende zeker 

Zorgen over 
financieel risico 

Zorginstituut Nederland Bureau Financiële arrangementen 

Indicatie voorwaarden 

 subpopulatie 



10 

 
 
Wanneer is de uitkomst van een 
meting relevant?  
 
Wanneer moeten we ons zorgen 
maken?  
 
Zouden aanvullende 
maatregelen deze zorgen 
kunnen wegnemen? 

Kosteneffectivitiet 
Referentiewaarden 
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Schema arrangementen 

Onzekerheden bij  
toelating tot pakket 

Voorwaardelijke 
toelating  

Voorwaardelijke 
financiering 

Financiële 
arrangementen Instrumenten 

Voldoet niet 
aan SW&P 

KE 
onvoldoende 

zeker 

Twijfels over 
gepast 
gebruik 

Zorgen over 
financieel 

risico 

Zorginstituut Nederland 
Bureau Financiële 
Arrangementen 
Geneesmiddelen 

Indicatie 
voorwaarden 

Gepast 
gebruik 

afspraken 
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Gepast gebruik? Knippen en verbinden! 

Vb. ronde tafels 

Gezamenlijke  

verantwoordelijkheid 
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Nu een verkenning om de 
zorg op de lange termijn 
goed, toegankelijk en 
betaalbaar te houden. 

Voor de toekomst 
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