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Zwarte Piet of Sinterklaas? 

•  Sinds 2,5 jaar team Intramurale/Poliklinische Farmacie 

•  Hoofddoel: lange termijn beschikbaarheid/betaalbaarheid dure 
geneesmiddelen en verbeteren kwaliteit 

•  Samenwerking met veldpartijen essentieel 

•  Doe je mee of ben je tegen? 





Uit het grote boek van de Sint: 

•  Betaalbaarheid van zorg staat onder druk 

•  Angst bestaat dat sommige middelen niet meer beschikbaar 

blijven/ komen voor patiënten 

•  Kostencurve DGM versus BHA-afspraken 

•  Gedoe over wel/geen add-on status 

•  Gebrek aan transparantie 



peerpunten van onze zorginkoop 

•  Gezamenlijk inkopen van TNF-Alfaremmers 

•  Biosimilar klimaat in Nederland verbeteren  

•  Spiegelinformatie add-ongeneesmiddelen op indicatieniveau 

•  Benchmark poliklinisch voorschrijven 

•  Voorschrijf Flitsen voor stimulering doelmatig voorschrijven  

•  Koppelen van innovaties aan de inkoop 



Gezamenlijk inkoopinitiatief 

•  Samen met zorgaanbieders optrekken voor betere inkoop 

•  Voordelen naar zorgaanbieder, premiebetaler en innovatie 

•  19 zorgaanbieders doen mee met de gezamenlijke inkoop 

•  Inkoopprocedure met farmaceutische industrie loopt 

•  Drie inschrijvingen ontvangen  

•  Voorlopige gunning is bekend 
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Recente ervaringen 

•  Op alle clusters biedingen ontvangen 

•  Één fabrikant gaat kort geding aan 

•  Bijeenkomsten met deelnemende ziekenhuizen: 

•  Veel dynamiek en enthousiasme 

•  Wennen aan de nieuwe rolverdeling (“samen”) 

•  Ambitie is en blijft: duurzaam en toekomstbestendig 
model met patiënt als winnaar 



Initiatiefgroep Biosimilars NL 

•  Nederland loopt achter in Europa 

•  Uptake biosimilars is laag 

•  Samen met wetenschappers, apothekers, specialisten, 

verzekeraars, industrie optrekken  

•  Stimuleren biosimilarbeleid in Nederlandse ziekenhuizen 

•  Eerste inkoopprocedure met ziekenhuizen op biosimilars start 

begin 2015 



piegelinformatie DGM: food for thought 

 

•  Benchmark op Achmea add-ondeclaraties 

•  Op indicatieniveau inzichtelijk 

•  Ongewenste behandelvariatie terugdringen 

•  Dosisoptimalisatie waar mogelijk 

•  Best practices identificeren en vooruit helpen 



Spiegelinfo Poliklinisch/Voorschrijfflits 

•  Declaratiedata gekoppeld aan voorschrijvers 

•  Kwalitatief gesprek aangaan met zorgaanbieders 

•  Ongewenst voorschrijfgedrag terugdringen 

•  Doel Flits: verbeteren kwaliteit en/of doelmatigheid 

voorschrijven door medisch specialisten  

•  Basis: gegevens uit benchmark poliklinisch voorschrijven 

•  Aanknopingspunten: contract met ziekenhuis, richtlijnen 

beroepsgroep en andere landelijke afspraken zoals BHA 
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Achtergrond innovaties: Doelmatigheid in contract 

?!
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Visie: Waarom, hoe en wat  

•  Why? 

Duurzame toegankelijke dure  
geneesmiddelen 

•  How?  

Markt transformatie door sturing op  
prijs én kwaliteit 

•  What? 

Door initiatieven te verzamelen, podium  
te geven, initiëren en faciliteren.  
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Doelmatigheidsinitiatieven (41 deelnemers) 

© TIPF, Achmea - JvB 

P
ro

to
co

lle
n 

P
ro

du
ct

en
 

S
er

vi
ce

s 



Bedankt voor uw aandacht! 

peter.de.braal@achmea.nl 

                         +31650692022 


