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Expertmeeting Ziekenhuisfarmacie d.d. 29 november 2016 
met als thema: ‘Kiezen of delen in de ziekenhuisapotheek’ 

 

Sprekers: 

Marieke Krol, Engagement Manager, QuintilesIMS 

- De (juiste) plaats van gezondheidseconomie in vergoedingsbeslissingen? 

Joris Uges, ziekenhuisapotheker AHZ / Hagaziekenhuis  

- Keuzes in de ziekenhuisapotheek. Welke stippen zetten we op de horizon? 

Linda van Saase, manager oncologie, Zorginstituut Nederland 

- Beeldvorming, rationaliteit en wenselijkheid voor dure oncologische geneesmiddelen 

Status van de referentiewaarden per QALY 

Jan Benedictus, manager farmacie Patiënten Federatie Nederland 

- Rol patiëntenorganisaties bij toegang kostbare medicijnen  

29 november 2016 vond bij Pluripack, de imposante central filling locatie van Pluripharm in Zwolle, 

de Expertmeeting Ziekenhuisfarmacie plaats, de vierde in een reeks in 2016, onder voorzitterschap 

van Menno Rijk, QuintilesIMS, en Henk Pastoors van Topsupport. Kosten, keuzes en waarden, dat 

waren de leidende thema’s van de goedbezochte Expertmeeting.  

Een speler worden in de ziekenhuisfarmacie, dat was voor Pluripharm reden om in de zomer van 

2016 Distrimed over te nemen, groothandel voor ziekenhuisapothekers. Nicole Schakenraad, vanuit 

de directie van Pluripharm verantwoordelijk voor Distrimed, is trots dat de overname zo’n succes is 

geworden, vertelt ze tijdens de Expertmeeting Ziekenhuisfarmacie, 29 november 2016 bij Pluripack 

in Zwolle. Een bijzondere locatie, want dit is een van de centra van Pluripharm waar volautomatisch 

de central filling plaatsvindt voor de openbare apotheken. Terwijl de sprekers hun presentaties 

geven, gaan de robots in het pand ernaast onverstoorbaar door met hun werk.  

Met de komst van Distrimed kan Pluripharm die koers ook inzetten bij klinische en poliklinische 

apotheken. ‘De aandacht van ziekenhuisapothekers gaat steeds meer uit naar farmaceutische 

zorgverlening. We helpen ze daarom bij hun logistieke dienstverlening. We ontzorgen de 

ziekenhuisapothekers. Dat past bij de ontwikkeling die we zelf doormaken. Van klassieke 

doosjesschuivers, worden we steeds meer een serviceprovider. Of het nu gaat om openbare, 

poliklinische of ziekenhuisapotheken.’  

Bekijk hier het videoverslag van de inleiding van Nicole Schakenraad 

Bekijk hier de presentatie van Nicole Schakenraad 

 

Gezondheidseconomie 

De gezondheidseconomie zou een centrale rol moeten spelen bij de vergoedingbeslissingen in de 

gezondheidszorg. Marieke Krol, Engagement Manager bij QuintilesIMS, laat zien waar ze staat. Al 

http://expertmeetingziekenhuisfarmacie.nl/?p=1505
http://expertmeetingziekenhuisfarmacie.nl/wp-content/uploads/N.-Schakenraad-EMZF-2016-11-29.pdf
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erkent ze dat ze - als gezondheidseconoom – 

enigszins bevooroordeeld is. Maar Krol kan haar 

stelling onderbouwen. Want economie, stelt ze, 

gaat niet over geld, maar over schaarste. ‘We 

streven naar maximale welvaart met schaarse 

middelen. En omdat er altijd schaarste is, moeten 

we keuzes maken. Niet af en toe, maar altijd.’ 

Gezondheidseconomie is die tak van de economie 

die onderzoekt hoe we met schaarse middelen 

maximale gezondheidswaarden kunnen verkrijgen. ‘Dat betekent dat we ook binnen de 

gezondheidszorg keuzes moeten maken. Die keuzes dienen we maken op basis van waarden, niet 

louter op basis van kosten.’ 

De keuzes die we nu maken in de gezondheidszorg zijn intransparant, constateert Krol. ‘Het is vaak 

onbekend wat de effecten van onze keuzes zijn op de gezondheid en de gezondheidszorg. Een 

expliciet beoordelingskader ontbreekt.’ 

Zo’n kader is wel nodig, vervolgt ze, mits het is gebaseerd op waarden, en niet alleen op geld. ‘We 

willen weten hoe we onze schaarse middelen in de gezondheidszorg optimaal kunnen verdelen. Je 

kunt daar alleen goede keuzes over maken als je uitgaat van waarden. Dus van een normatief kader: 

wat vinden wij belangrijk?’ 

Pakketcriteria 

Kiezen, dat is ook de crux bij de beoordeling van wat in het Pakket verzekerde zorg thuishoort. De 

vier pakketcriteria van het Zorginstituut, noodzakelijkheid, effectiviteit, kosteneffectiviteit en 

uitvoerbaarheid, zijn daarbij goed gekozen, stelt Krol. ‘Dat zijn criteria die leidend behoren te zijn bij 

onze keuzes welke zorg we in het basispakket toelaten. Dan gaat het overigens niet alleen over 

geneesmiddelen, maar over alle zorg.’ 

Hoe goed gekozen de pakketcriteria ook zijn, toch zitten er genoeg haken en ogen aan het huidige 

vergoedingensysteem, constateert Krol. Zo pleit ze voor het opheffen van het onderscheid tussen 

intra- en extramurale farmacie. ‘Of zorg in het basispakket thuishoort, zou niet moeten afhangen of 

het binnen of buiten het ziekenhuis wordt voorgeschreven. Daardoor ontstaat het risico op ongelijke 

toegang voor patiënten tot zorg. Alleen de pakketcriteria behoren leidend te zijn bij de weging of 

zorg thuishoort in het basispakket, ongeacht of dat intra- of extramurale zorg is.’  

Een ander knelpunt is dat er in de diverse fasen van het beoordelingsproces vertragingen optreden. 

Zo ontbreekt een vaste termijn voor de beoordeling van geneesmiddelen die in de sluis 

terechtkomen. En zijn er ook geen termijnen gesteld aan de beoordelingen van de commissie 

Duiding. Rondom de add-on beoordelingen van dure innovatieve geneesmiddelen doen zich 

eveneens regelmatig vertragingen voor.  
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Daar komt bij dat de politiek in haar gezondheidszorgbeleid een sterke focus heeft op kosten. ‘Maar 

als je kosten loskoppelt van waarden, dan is het moeilijk om te komen tot een optimale verdeling van  

schaarse middelen. Laten we in onze keuzes daarom zo transparant, consistent en eerlijk mogelijk 

zijn. Onze waarden – wat vinden wij als samenleving belangrijk – behoren daarbij leidend te zijn.’  

Bekijk hier het videoverslag van de inleiding van Marieke Krol 

Bekijk hier de presentatie van Marieke Krol 

 

Gezondheidswinst 

De kosten voor intramurale geneesmiddelen lopen 

nog steeds spectaculair op, constateert Linda van 

Saase, manager Oncologie van het Zorginstituut 

Nederland (ZIN). ‘In 2014 waren die kosten 1,5 

miljard. En de groei zet door.’ 

Dat is een uitdaging voor het ZIN, dat 

verantwoordelijk is voor het beheer van het pakket 

verzekerde zorg. De beoordeling van de (kosten-

)effectiviteit van dure geneesmiddelen vormt 

daarbij een belangrijke, maar complexe taak. ‘Al was het maar omdat we vaak pas jaren ná ons 

vergoedingsbesluit weten wat de gezondheidswinst is van een geneesmiddel. Er ontbreekt veel 

informatie op het moment dat we een vergoedingsbesluit moeten nemen.’  

ZIN zoekt daarom naar manieren om tot betere beoordelingen te kunnen komen. Bijvoorbeeld door 

samen met beroepsgroepen vast te stellen welke geneesmiddelen prioriteit hebben bij een  

pakketbeoordeling. ‘Daarnaast hebben we de sluis en de risicogerichte beoordeling als 

toetsingsinstrumenten. En we willen toe naar de toetsing van gezondheidseffecten van 

geneesmiddelen in de klinische praktijk.’ 

Horizonscan+ 

Ook de Horizonscan+, die per 1 januari 2017 is ondergebracht bij het ZIN, gaat een belangrijke rol 

spelen bij de beoordeling van nieuwe veelbelovende geneesmiddelen. ‘De Horizonscan+ is een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partijen in de zorg. De minister wil dat de scan een lijst 

oplevert met transparante en openbare informatie over nieuwe geneesmiddelen.’  

De farmaceutische industrie is bereid informatie aan te leveren voor de scan, behalve informatie 

over prijzen. ‘Ze geeft daarbij als argument dat de prijs nog niet bekend is, dat de prijs niet gegeven 

mag worden door het hoofdkantoor, dat de prijs concurrentiegevoelig is enz. Elk bedrijf geeft een 

ander antwoord waarom ze haar prijzen niet kan openbaren.’ 

http://expertmeetingziekenhuisfarmacie.nl/videoverslag-marieke-krol/
http://expertmeetingziekenhuisfarmacie.nl/wp-content/uploads/Marieke-Krol-EMZF-29-11-2016.pdf
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Registers 

Omdat veel informatie nog niet bekend is op het 

moment dat het ZIN haar pakketbeslissing moet 

nemen, is vrijwel altijd nader onderzoek gewenst 

naar de waarde van een geneesmiddel in de 

klinische praktijk. De registers (registries) vormen 

een instrument om die waarde te toetsen. Het 

ZIN heeft een haat-liefdeverhouding met 

registers, stelt Van Saase. ‘De opbrengsten ervan 

zijn nog niet groot, registers bevatten veel missing 

links. Daarnaast constateren we dat er niet altijd 

met een duidelijk doel klinische informatie wordt verzameld over een geneesmiddel.’  

Om de inzet van registers te verbeteren, dienen ze volgens het ZIN ziektespecifiek te zijn, 

onafhankelijk en bij voorkeur opgezet in Europees verband. ‘Met die registerinformatie, kunnen we 

vervolgens het gesprek aangaan met beroepsgroepen en patiënten. Dat levert waardevolle 

spiegelinformatie op waarmee we de waarde van geneesmiddelen in de klinische praktijk beter 

kunnen beoordelen.’ 

Bekijk hier het videoverslag van de inleiding van Linda van Saase 

Bekijk hier de presentatie van Linda van Saase 

 

 

Quo Vadis apotheker? 

Hoe ziet het profiel van de ziekenhuisapotheker er 

de komende jaren uit? Is er nog toekomst voor 

hem, of gaat hij dezelfde weg op als vergeten 

beroepen zoals de kaarsensnuiter, stadsomroeper 

of griendwerker? Nee, zo’n vaart zal het niet lopen, 

stelt Joris Uges, ziekenhuisapotheker bij Apotheek 

Haagse ziekenhuizen/Haga ziekenhuis in Den Haag.  

Uges ziet toekomst voor de ziekenhuisapotheker, 

maar constateert wel dat er veel gaat veranderen in 

het beroepsprofiel. ‘Dat is ook nodig als je kijkt naar de trends in de zorg. De zorg wordt 

individualistischer, ketenzorg wordt belangrijker, er komt meer farmacie, en ook het belang van 

ziekenhuisverplaatste zorg neemt toe. We werken niet meer alleen voor het ziekenhuis maar ook 

voor patiënten thuis.’ 

http://expertmeetingziekenhuisfarmacie.nl/videoverslag-linda-van-saase-2016/
http://expertmeetingziekenhuisfarmacie.nl/wp-content/uploads/L-van-Saase-EMZF-Zorgfarmacie-2016-11-29.pdf
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Een veranderend beroepsprofiel past daarbij. ‘Vroeger maakten we vooral producten, nu worden we 

meer zorgverleners. Van laboratorium- en productie switchen we naar medebehandelaars.’  

Uges vindt het belangrijk dat de ziekenhuisapotheker steeds meer lid wordt van het behandelteam. 

‘Dat is de richting die ziekenhuisapothekers op gaan.’ Toch doet het medebehandelaarschap alleen 

niet voldoende recht aan de specifieke expertise van de ziekenhuisapotheker. ‘We zijn ook 

regiehouder van complexe ziekenhuisprocessen, zoals het (medicatie-)veiligheidssysteem, ketenzorg 

en therapieën met specialistische geneesmiddelen.’ 

Value Based Healthcare 

Medebehandelaar, regiehouder, de apotheker van het ziekenhuis kan die rol alleen claimen als hij (of 

zij) communicatief en sociaal vaardig is, en liefst is opgeleid in de wis- of natuurkunde. ‘Dat is onze 

specifieke kennis. Als ik dezelfde kennis zou hebben als dokters of andere professionals in het 

ziekenhuis, kan ik veel minder bijdragen. We moeten onze kennis dus koesteren.’ 

Met zijn nieuwe beroepsprofiel kan de ziekenhuisapotheker óók het beste bijdragen aan 

waardecreatie. ‘Kosten en zorg zijn nog te vaak gescheiden werelden. We moeten daarom weg van 

de focus op kosten, en meer kijken naar uitkomsten. Dat is de kracht van Value based Healthcare. 

Kosten en uitkomsten komen daarin bij elkaar.’  

Uiteindelijk draait alles om waarde, stelt Uges. ‘Of ik nu boodschappen doe bij de Albert Heijn of een 

vakantie boek, ik vraag me telkens af: wat voor waarde heeft dit voor mij? Zo zou het ook in de 

gezondheidszorg moeten zijn. Laten we daarom duidelijke keuzes maken, gebaseerd op waarden. Ik 

praat ook niet over dure geneesmiddelen. Ik heb het liever over waardevolle óf waardeloze 

geneesmiddelen. Ze worden er niet goedkoper door, maar het is een ander vertrekpunt.’ 

Bekijk hier het videoverslag van de inleiding van Joris Uges 

Bekijk hier de presentatie deel 1 van Joris Uges 

Bekijk hier de presentatie deel 2 van Joris Uges 

 

 

Wantrouwen 

Medicijnen maken voor patiënten het verschil, stelt 

Jan Benedictus van Patiëntenfederatie Nederland. 

Zij moeten er daarom op kunnen rekenen dat deze 

medicijnen beschikbaar zijn. Juist daar begint het te 

wringen, constateert hij. ‘Patiënten zijn er steeds 

minder van overtuigd of ze straks nog wel het medicijn krijgen dat het beste past bij hun situatie.’ 

http://expertmeetingziekenhuisfarmacie.nl/videoverslag-joris-uges/
http://expertmeetingziekenhuisfarmacie.nl/wp-content/uploads/J.-Uges-EMZF-2016-11-29-deel-1-aangepast.pdf
http://expertmeetingziekenhuisfarmacie.nl/wp-content/uploads/J.-Uges-EMZF-2016-11-29-deel-2-aangepast.pdf
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Wat dan niet helpt, is dat ziekenhuizen de boot afhouden als patiënten hier vragen over stellen. ‘Het 

kost veel moeite om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Dat voedt het wantrouwen bij 

patiënten. Wat is er aan de hand? Waarom zijn wij niet betrokken? Patiënten constateren dat er 

weinig transparantie is. Maar ze eisen dat die duidelijkheid er wel gaat komen.’ 

Patiënten willen ook meer invloed op de ontwikkelagenda van nieuwe medicijnen. ‘We hebben nu 

vaak het idee dat er vooral meer van hetzelfde ontwikkeld wordt. We roepen daarom op tot een 

brede maatschappelijke discussie over welke medicijnen we nodig hebben, waar de hiaten zitten en 

waar we de meeste winst kunnen boeken. Dat lijkt ons beter dan dat we medicijnen blijven 

ontwikkelen die weinig toevoegen.’  

Meer support 

Daarnaast willen patiënten meer betrokken worden bij de registries. ‘Ze hebben goede ideeën over 

hoe je zo’n register zou kunnen inrichten. En welke thema’s daarbij dan belangrijk zijn. Denk aan de 

kwaliteit van leven.’   

Patiëntenorganisaties kunnen hun rol echter alleen spelen als er meer in hen geïnvesteerd wordt. ‘De 

patiënt centraal, dat vinden we allemaal belangrijk, maar ondertussen kunnen patiëntenorganisaties 

alleen overleven als ze meer support krijgen. Sommige patiëntenorganisaties werken met slechts 

enkele goedwillende vrijwilligers. Toch worden ook zij geconfronteerd met complexe vraagstukken 

zoals dure geneesmiddelen. Ze weten zich daar geen raad mee. Als we de rol van patiënten serieus 

nemen, en hun stem willen laten doorklinken in het gezondheidszorgdebat, zullen we dus meer in 

hen moeten investeren.’ 

Bekijk hier het videoverslag van de inleiding van Jan Benedictus 

Bekijk hier de presentatie van Jan Benedictus 

 

Bekijk hier de samenvatting van de Expertmeeting Ziekenhuisfarmacie van 29 november 2016 

 

De Expertmeeting Ziekenhuisfarmacie is een initiatief van QuintilesIMS en wordt mede 

georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA). 

Volg ons op: 

 

http://expertmeetingziekenhuisfarmacie.nl/videoverslag-jan-benedictus/
http://expertmeetingziekenhuisfarmacie.nl/wp-content/uploads/J.-Benedictus-EMZF-2016-11-29.pdf
http://expertmeetingziekenhuisfarmacie.nl/wp-admin/post.php?post=1468&action=edit
http://www.linkedin.com/company/quintilesims-nederland
http://www.twitter.com/QuintilesIMS_NL

