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Bart Benraad, Ziekenhuisapotheker Sint Maartenskliniek  
- Apotheek als onderdeel van het medisch specialistisch bedrijf 

- Interview over onderhandelen met de Raad van Bestuur 

- Draagvlak creëren bij medisch specialisten 

- Impact en bestuurlijke consequenties van dure geneesmiddelen 

Annemiek Verkamman, Directeur HollandBIO  

- Glazen Bol: over innovatie en ontwikkeling 

Debat over beeldvorming dure geneesmiddelen  

Rondleiding door de Apotheek 

Thema: 

Een blik in de glazen bol van specialistische zorg: van taak- en add 
onfinanciering naar uitkomsten & toegevoegde waarde? 

29 september 2015 vond de vijfde Expertmeeting Ziekenhuisfarmacie plaats, 

georganiseerd door IMS Health, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis 

Apothekers (NVZA) en TopSupport. Tijdens de bijeenkomst, die plaatsvond in de 

Sint Maartenskliniek in Nijmegen, werd nagedacht over innovatieve oplossingen 

voor een duurzame toekomst van dure geneesmiddelen.  

De ziekenhuisfarmacie heeft jarenlang in de schaduw gestaan van de openbare 

farmacie. Pas met de overheveling van de dure geneesmiddelen naar de ziekenhuizen, 

kwam daar verandering in, weet Bart Benraad, ziekenhuisapotheker van de Sint 

Maartenskliniek in Nijmegen én gastheer van alweer de vijfde Expertmeeting 

Ziekenhuisfarmacie, 29 september jl., onder voorzitterschap van Jan Warmerdam van 

IMS Health en Henk Pastoors van TopSupport.  

De Sint Maartenskliniek heeft de overheveling niet afgewacht, maar heeft alvast zelf 

de schotten tussen klinische en poliklinische farmacie weggenomen, vertelt Benraad, 

één van de twee sprekers van de bijeenkomst. ‘Het wordt steeds belangrijker dat je in 

een ziekenhuis één geïntegreerde afdeling Farmacie hebt, die zorg verleent aan zowel 

klinische als poliklinische patiënten. Neem de  behandeling van patiënten met kanker. 

Dat vindt deels in het ziekenhuis plaats met intraveneuze therapie, en deels met orale 

therapie die de patiënt thuis krijgt. Het wordt kortom steeds belangrijker dat dat goed 

op elkaar is afgestemd.’ 

Zusters onder de Bogen 

Benraad, die leiding geeft aan een team van negen apothekers van de afdeling 

Farmacie, gaat vervolgens dieper in op de geschiedenis van de Sint Maartenskliniek. 

Deze bestaat bijna tachtig jaar en is opgericht door de Zusters onder de Bogen in Den 

Bosch. ‘Zij zagen dat er veel invalide kinderen waren die dringend behoefte hadden 

aan orthopedische zorg. Die was er echter nauwelijks in Nederland.’ 
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Het betekende het begin van de ontwikkeling van de Sint Maartenskliniek tot een 

expertisecentrum voor houding en beweging, met een behandelfocus op 

reumatologie, orthopedie en revalidatiegeneeskunde. De afdeling Farmacie ging zich 

daarbij vooral richten op de frontoffice-activiteiten. ‘Onze aandacht gaat ten volle uit 

naar de patiënt. Onze apothekers zitten aan de balie, werken in afgesloten 

spreekkamers en nemen met elke patiënt uitgebreid zijn farmaceutisch dossier. 

Patiënten stellen deze persoonlijke aandacht op prijs. En het levert betere uitkomsten 

op: betere patiëntenzorg én betere therapietrouw.’  

Digitale portal 

Tot 2000 ging de ziekenhuisapotheker zich pas met farmacie bemoeien als de patiënt 

werd opgenomen. En hij stopte zijn bemoeienis met de patiënt zodra deze met ontslag 

ging. Die benadering kan absoluut niet meer, stelt Benraad. ‘We zetten nu precies op 

een rij welke geneesmiddelen de patiënt gebruikt voordat hij wordt opgenomen. En 

we instrueren hem hoe hij zijn medicatie moet gebruiken wanneer hij naar huis gaat. 

Onze zorg gaat verder dan de muren van het ziekenhuis. Dat is geïntegreerde 

farmacie.’ 

Al verloopt nog niet alles goed. Cardiologen, neurologen en internisten hebben lang niet 

altijd een volledig overzicht van wat een voor behandeling opgenomen patiënt aan 

geneesmiddelen gebruikt. ‘Onze ziekenhuisapothekers brengen daarom samen met de 

patiënt zijn medicatiehistorie in kaart, vóór het consult met de medisch specialist. Op 

termijn willen we ook iedere patiënt vóór opname een digitale portal geven, waarin hij 

kan beschrijven welke geneesmiddelen hij gebruikt. Wij vragen hem vervolgens of we 

deze portal mogen bekijken. Dat zal helpen om ons overzicht verder te optimaliseren.’     

Wurgcontracten 

Enkele weken geleden was de Sint Maartenskliniek in het nieuws omdat het 

behandelbudget dreigde op te raken. Benraad: ‘Dat komt door de plafondafspraken 

die we jaarlijks maken met zorgverzekeraars. Komen we daar een beetje boven, dan is 

dat niet erg, maar dreigen we reeds eind oktober door het plafond te schieten, dan 

hebben we een probleem. En moeten we opnieuw in gesprek met de zorgverzekeraar. 

Soms is er dan druk vanuit de media nodig om de verzekeraar te laten bewegen.’  

Het is vreemd dat ziekenhuizen zulke ‘wurgcontracten’ tekenen met zorgverzekeraars, 

stelt voorzitter Henk Pastoors. ‘Waarom doen jullie dat? Het tast het vertrouwen aan 

dat we met elkaar de beste zorg willen, als ziekenhuizen en zorgverzekeraars continu 

ruzie maken over geld.’ 

Toch is dat de stand van zaken, reageert een beleidsmedewerker van de Nederlandse 

Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), aanwezig in de zaal. ’Zeventig tot tachtig procent 

van de ziekenhuizen overschrijdt de plafondafspraken. We willen daarom van deze 

afspraken af, want ze werken niet. Voor de contractering 2016 willen we overstappen 
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naar prijs x volume afspraken. Dat is volgens ons een goede manier om uit deze klem 

te komen.’ 

Exorbitante prijzen 

Ondertussen maakt Benraad zich zorgen over de opnieuw oplopende kosten voor dure 

geneesmiddelen. Tot 2013 was de prijsontwikkeling stabiel, maar sinds augustus 2014 

loopt het prijsniveau weer steil omhoog. ‘Augustus 2015 zaten we op een 

kostenstijging van 4,5 procent, dat zou eind van dit jaar wel eens 6 á 7 procent kunnen 

zijn. Ik voorzie enorme problemen voor de ziekenhuizen, als we niet ingrijpen.’ 

Benraad ziet eigenlijk maar één echte oplossing: maximum prijzen stellen aan 

geneesmiddelen. ‘Zet een deksel op de prijzen. Als je dat in vroeg stadium helder 

communiceert, weet de farmaceutische industrie waar ze aan toe is. Eén ding is zeker: 

de prijzen zijn exorbitant, en op termijn is dat niet houdbaar. Hoewel er nog steeds 

mensen zijn die zeggen: de kosten van de gezondheidszorg bedragen nu slechts 

14 procent van het Bruto Nationaal Product (BNP). Het systeem gaat pas kraken bij 

18 procent. Sorry, maar dat geloof ik niet.’ 

De NVZ-beleidsmedewerker vindt dat een goed voorstel. ‘Iemand moet zeggen: dit ben 

ik bereid ervoor te betalen. Dat gaat niet de patiënt doen, niet de dokter, en ook niet 

het ziekenhuis of de zorgverzekeraar. En ook Nederland kan dat niet alleen. 

Vermoedelijk is zoiets alleen mogelijk in internationaal perspectief.’  

Bekijk hier de presentatie van Bart Benraad 

HollandBIO 

Annemiek Verkamman, de tweede spreker van de middag, is directeur van HollandBIO, 

de belangenorganisatie van Nederlandse biotechbedrijven. HollandBIO heeft drie 

doelen, vertelt ze. ‘We zetten de biotech in Nederland op de kaart, door er aandacht 

voor te vragen in de media, we bevorderen netwerkontwikkeling in de biotech-

industrie, en we werken aan belangenbehartiging van onze leden. Bijvoorbeeld door 

gesprekken met Tweede Kamerleden te organiseren, door gevraagd en ongevraagd 

adviezen te geven, en door ook op beleidsniveau onze stem te laten horen.’ 

Innovaties in de biotech hebben de samenleving de afgelopen jaren veel gebracht, 

stelt Verkamman. ‘Denk aan de ontwikkeling van vaccins tegen mazelen, difterie of 

TBC. Of, van recenter datum, de komst van de TNF alpharemmers of de ontwikkeling 

van immuuntherapie bij de behandeling van kanker. En het eind is nog lang niet in 

zicht.’ 

Het gaat goed met de Nederlandse biotech, vervolgt ze. ‘Er zijn veel start-ups, de 

kennisinfrastructuur is goed, en er worden ook veel Nederlandse biotechbedrijven 

overgenomen door grote Amerikaanse of Duitse multinationals. Wat je daar verder 

ook van vindt, het laat zien dat Nederlandse biotechbedrijven goed in de markt liggen.’ 

http://expertmeetingziekenhuisfarmacie.nl/wp-content/uploads/B.-Benraad-SMK-EMZF-2015-09-29.pdf
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Korte termijnbeleid 

Tegelijkertijd zijn er nog genoeg verbeterpunten. Zo is het investeringsklimaat voor 

biotechbedrijven in de Verenigde Staten aantrekkelijker dan in Nederland. 

‘Nederlandse biotechbedrijven gaan ook massaal naar de Nasdaq om geld op te halen. 

In de Verenigde Staten is meer geld beschikbaar én ze hebben meer kennis van 

biotech. Als je als start-up een gesprek hebt met een Amerikaanse investeerder, vraagt 

hij je niet naar je businessmodel, maar zal hij de laatste sciencepaper met je 

bespreken. Je zal hem ervan moeten overtuigen waarom jouw product zo 

onderscheidend is. Die kennis van biotech zul je bij Nederlandse investeerders niet 

snel aantreffen.’ 

Ook het Nederlandse overheidsbeleid kan nog wel beter, vindt Verkamman. ‘Er is in 

Nederland veel korte termijnbeleid. Voor de ontwikkeling van biotech heb je echter 

lange termijnbeleid nodig. De ontwikkeling van een geneesmiddel duurt minstens 10 – 

15 jaar, maar de overheid heeft de neiging elke vier jaar van beleid te veranderen.’ 

Tegelijkertijd mag de biotechsector ook de hand in eigen boezem steken, beaamt ze. 

‘Het ontbreekt de sector aan een eigen visie. Als ik dat vergelijk met de chemie, dan 

volgen die hun eigen koers, ongeacht het beleid van de overheid. Zo moet de biotech 

dat ook doen.’ 

Drie rapporten 

De afgelopen zomer zijn er drie rapporten verschenen over de kosten van de 

gezondheidszorg, van KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en 

Zorginstituut Nederland (ZIN). Verkammen is kritisch over de uitkomsten van deze 

rapporten. ‘Zo staat er in de KWF Horizonscan dat de farmaceutische prijzen 

exorbitante prijzen vraagt voor haar producten. Tegelijkertijd ontbreekt het KWF 

Kankerbestrijding aan gegevens over hoe deze prijzen zijn opgebouwd. Hoe kun je dan 

zo’n conclusie trekken?’  

Iets dergelijks geldt voor het NZa-rapport over de toegankelijkheid en betaalbaarheid 

van geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg. ‘Enerzijds concludeert de NZa 

dat de uitgaven van medisch specialistische geneesmiddelen tussen 2010 en 2013 met 

0,1 procent per jaar zijn toegenomen. Dat is ruim binnen de 1 procent norm van het 

Hoofdlijnenakkoord. Bovendien heeft de NZa geen bewijs van patiënten die uit 

kostenoverwegingen verwezen worden. Toch stelt ze dat de toegankelijkheid onder 

druk staat doordat uitgaven aan geneesmiddelen sneller groeien dan andere uitgaven. 

En dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars financiële risico’s trachten te beperken 

door patiënten of verzekerden te weren. Die conclusies zijn op niets gebaseerd.’ 
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Minder afwachtend 

Ook Verkammen maakt zich zorgen over de financiële houdbaarheid van de 

Nederlandse gezondheidszorg, benadrukt ze. ‘Ik vind echter wel dat je conclusies moet 

trekken op basis van feiten en niet op basis van beeldvorming. En laten we gezamenlijk 

tot oplossingen komen. Stemmingmakerij en elkaar de Zwarte Piet toeschuiven, dat is 

niet de weg naar een betaalbare gezondheidszorg.’   

Dat is ook haar conclusie in het afsluitende debat tussen sprekers en zaal. ‘Het is goed 

dat we als stakeholders gezamenlijk werken aan een oplossing voor de dure 

geneesmiddelen. Want als we dat aan de politiek overlaten, wordt er meteen 

gepolariseerd. Daarbij vind ik wel dat de industrie minder afwachtend mag zijn. Ze mag 

beter verkopen wat de toegevoegde waarde is van een innovatief geneesmiddel. Nu 

laat ze zichzelf te makkelijk in het defensief drijven.’ 

Die innovatie, dat blijft essentieel, reageert Benraad. ‘Die verdwijnt niet als je 

maximum prijzen afspreekt voor geneesmiddelen. Als je dat duidelijk communiceert, 

weet de farmaceutische industrie waar ze aan toe is. Ze kan dan zelf haar strategische 

keuzes maken over welke geneesmiddelen ze wel of niet verder wil ontwikkelen. Want 

die ontwikkeling, die gaat door.’ 

Bekijk hier de presentatie van Annemiek Verkamman 

http://expertmeetingziekenhuisfarmacie.nl/wp-content/uploads/A.-Verkamman-HollandBIO-EMZF-2015-09-29-.pdf

