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Huib Kooijman, VWS: Visie VWS & voorbeelden financiële arrangementen voor geneesmiddelen  

Elizabeth Kuiper, EFPIA: Europees prijsbeleid & visie van de industrie op internationaal prijsbeleid 

Marjolein van Griethuysen, Erasmus University: De waarde van internationale vergelijking. 

Lonneke Timmers, Menzis: Geneesmiddelprijzen: Welke ‘handschoen’ is er op te pakken met betrekking 

tot dure geneesmiddelen? 

Linda van Saase, Zorginstituut Nederland: Innovatieve geneesmiddelen: dilemma’s als betaalbaarheid, 

beschikbaarheid en toegankelijkheid 

Lisa Taylor, IMS Health: Market Access en de rol van geneesmiddelenprijzen in Europa aan de hand van 

voorbeeldcasussen

 

Specialistische geneesmiddelen: lokaal en internationaal prijsbeleid, en de 
invloed hiervan op het lokale speelveld  

 

17 maart 2015 vond in het kantoor van IMS Health in Capelle aan den IJssel de 

tweede Expertmeeting Ziekenhuisfarmacie plaats, georganiseerd door IMS Health, 

de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) en TopSupport. 

Thema: Hoe zorgen we – nationaal én internationaal - ervoor dat dure en 

innovatieve geneesmiddelen beschikbaar én betaalbaar blijven, in een tijd van 

bezuinigingen en alsmaar krimpende zorgbudgetten.  

Een uitverkocht huis, net als tijdens de eerste Expertmeeting Ziekenhuisfarmacie, 

2 december 2014. Jan Warmerdam, General Manager van IMS Health, is een tevreden 

man. De Expertmeetings, die  IMS organiseert samen met de NVZA en TopSupport, 

begint een begrip te worden. Dat is ook de bedoeling, stelt Warmerdam. ‘Of je nu 

zorgverlener, patiënt, zorgverzekeraar of fabrikant bent, we willen allemaal dat de 

zorg toegankelijk en betaalbaar blijft. Door daarover met elkaar in debat te gaan, 

kunnen we onderzoeken hoe we dat het beste kunnen doen.’  

Prijsarrangementen voor dure geneesmiddelen  

Dagvoorzitters Henk Pastoors, directeur van TopSupport, en Peter Lerk, 

ziekenhuisapotheker en bestuurslid van de NVZA, introduceren vervolgens de eerste 

spreker, Huib Kooijman, Hoofd Financiële arrangementen Geneesmiddelen van het 

ministerie van VWS. Sommige innovatieve geneesmiddelen zijn zo duur dat de 

gangbare instrumenten om prijzen te beheersen, zoals de maximum prijzenwet of 

vergoedingslimieten, tekort schieten, stelt hij. Vandaar dat VWS sinds enige tijd met 

financiële arrangementen werkt. ‘Dat houdt in dat de minister in bijzondere gevallen 

een prijsafspraak maakt met de fabrikant van een nieuw geneesmiddel. Doel is om dat 

medicijn daarmee toegankelijk te maken voor verzekerden, tegen een 

maatschappelijk aanvaardbare prijs.’ 
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Het gaat bij de arrangementen dus om uitzonderlijk dure geneesmiddelen. Daarvan 

komen er de laatste jaren steeds meer op de markt, constateert Kooijman. ‘Denk 

aan weesgeneesmiddelen. Die verdienen wel een plaats in het verzekerde pakket, 

maar alleen als dat tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten gebeurt.’  

Normaal gesproken worden dure geneesmiddelen, nadat de therapeutische 

meerwaarde ervan is aangetoond en het middel is beoordeeld door het 

Zorginstituut, in het verzekerde pakket opgenomen tegen de prijs die de fabrikant 

ervoor vraagt. Bij een prijsarrangement verloopt dat anders. ‘Er wordt dan met de 

fabrikant een lagere prijs of korting afgesproken. Zo’n prijsarrangement is een 

tijdelijke overeenkomst, met een looptijd van drie à vier jaar. Daarna moet de markt 

zelf tot  prijsafspraken komen.’ 

De prijsarrangementen zijn openbaar, benadrukt Kooijman. ‘De minister houdt de 

Tweede Kamer op de hoogte van de afgesproken arrangementen. De financiële 

details, zoals de afgesproken korting, blijven meestal echter wel vertrouwelijk. De 

minister zou ook deze liever openbaar maken, maar bedrijven kunnen daar niet 

altijd aan meewerken. Dat zou nadelige effecten kunnen hebben op de 

prijsstellingen in andere Europese landen. Want ook die sluiten prijsarrangementen 

af.’  

Horizonscan 

Niet voor alle dure geneesmiddelen wordt een arrangement afgesproken. ‘We 

selecteren alleen die middelen, die financiële risico’s met zich meebrengen. Die 

selectie vindt plaats aan de hand van een Horizonscan. Dat levert een lijst met 

risicovolle geneesmiddelen op. Die bespreken we met beroepsgroepen, 

zorgverzekeraars en Zorginstituut. Vervolgens selecteren we een product. In zo’n 

arrangement zorgen we voor een goede balans tussen enerzijds een goede beloning 

voor innovatie, en anderzijds een redelijke prijs vanuit de optiek van de premiebetaler. 

De korting die de minister met de fabrikanten heeft afgesproken, komt ook ten goede 

aan de verzekerden.’ 

Het werken met prijsarrangementen bevindt zich in een pilotfase. ‘Er 

lopen nu tien arrangementen voor intra- en extramurale geneesmiddelen. 

Dat heeft ons al veel opgeleverd. Dure geneesmiddelen kunnen tegen 

aanvaardbare prijzen in het verzekerde pakket worden opgenomen. 

Bovendien heeft het financieel arrangement als instrument een plaats 

gekregen in de adviezen van het Zorginstituut. Vóór de zomer sturen we 

een brief naar de Tweede Kamer. Daarin zullen we haar informeren over 

de opbrengsten van de arrangementen, en gaan we ook dieper in op onze 

toepassingscriteria bij de selectie van producten.’ 

Bekijk hier de samenvatting  van  de Expertmeeting Ziekenhuisfarmacie 

 

 

https://vimeo.com/122750286
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Een nationale competentie 

Elizabeth Kuiper, Director of European Affairs bij de European Federation of 

Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), de belangenvereniging van de 

Europese farmaceutische industrie, gaat nader in op het Europese prijsbeleid.  

Voor het Europese gezondheidszorgbeleid zijn twee artikelen van belang, legt ze uit: 

artikel 168 over de openbare gezondheidszorg, en artikel 114 over de interne markt. 

Beide zijn vastgelegd in het Verdrag van Lissabon. ‘Artikel 114 is het minst 

ingewikkeld, want geneesmiddelen zijn goederen, en daar hebben we de interne 

markt voor. De openbare gezondheidszorg ligt gecompliceerder, omdat artikel 168 

stelt dat gezondheidszorg een nationale competentie is. Europa heeft er dus niet 

zoveel over te vertellen.’ 

Voor de Europese farmaceutische industrie is dat lastig. Ze heeft daardoor weinig 

mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de Europese discussie over het 

prijsbeleid van geneesmiddelen. ‘Des te meer omdat we geen vaste plek hebben aan 

de Europese onderhandelingstafel. Dat is best vreemd. Voor het Europese energie- en 

landbouwbeleid hebben stakeholders een eigen positie in de Europese 

onderhandelingen. Bij de gezondheidszorg is dat niet het geval. We worden daardoor 

regelmatig verrast over Europese besluiten. Die besluiten worden achter gesloten 

deuren genomen. Wij zijn daar niet bij.’ 

Daar komt nog bij dat er geen Europese competenties zijn voor de beprijzing en 

vergoeding van geneesmiddelen. ‘Ons speelveld is daardoor versnipperd. De 

Verenigde Staten hebben een federale bevoegdheid voor vergoeding en beprijzing, 

maar in Europa is dat de bevoegdheid van de 28  lidstaten. In principe kunnen zij ook 

28 verschillende beslissingen nemen.’ 

Richtlijn Gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen 

Toch wordt er een begin gemaakt met een Europees prijsbeleid. In 2014 

discussieerden de Europese ministers van Volksgezondheid, voor het eerst in de 

geschiedenis van de Europese Unie, over de hoge prijzen van dure geneesmiddelen. 

Dat leidde najaar 2014 tot het discussiestuk Innovation for the benefits of patients. 

‘Dat vormt een doorbraak op Europees niveau, want daarmee lijken de ministers van 

de 28 lidstaten voor het eerst bereid om na te denken over een gezamenlijk Europees 

prijsbeleid.’ 

Dat blijkt ook uit de richtlijn Gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen, die de 

lidstaten recent in het leven hebben geroepen. Deze geeft lidstaten, op vrijwillige 

basis, de mogelijkheid tot gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen, met als doel om 

volumevoordeel te behalen. ‘De grotere Europese landen, zoals Groot-Brittannië, 

Duitsland  en Frankrijk, zijn sceptisch over de richtlijn. Dat zijn landen met grote 

patiëntenpopulatie, die minder de urgentie voelen om dat Europees te regelen.’  

Kleinere lidstaten zoals Nederland en België vinden het wél een interessante gedachte 

om tot gezamenlijke inkoop over te gaan. ‘Dat is des te spannender omdat Nederland 

per 1 januari 2016 voorzitter van de EU is. En als voorzitter heb je nu eenmaal meer 
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macht om de Europese agenda te beïnvloeden. De vier opeenvolgende EU-voorzitters 

Luxemburg, Nederland, Slowakije en Malta, hebben ook afgesproken om dit 

onderwerp de komende twee jaar te agenderen.’ 

Er is nog iets: de Europese farmaceutische industrie moet in haar lobbywerk ook 

rekening houden met de silomentaliteit van Brussel. ‘Voor onderzoek, clinical trials, 

marktoelating enz. moeten we aankloppen bij de verschillende Directoraten-Generaal 

(DG’s), zeg maar de ministeries van Brussel. Gelukkig streeft de Europese president 

Juncker naar meer samenwerking tussen de DG’s. Dat is een goede ontwikkeling. We 

hebben hem ook gevraagd om in zijn kabinet iemand aan te wijzen die voor ons 

aanspreekpunt op Europees niveau kan zijn. Dat zou voor ons pas echt vooruitgang 

zijn.’ 

Bekijk hier de presentatie van Elizabeth Kuiper 

Bekijk hier het video-interview met Elizabeth Kuiper  

Vrijhandelszone tussen EU en de Verenigde Staten 

Marjolein van Griethuysen, Director European Affairs & Innovation van de 

Rotterdamse Erasmus universiteit, is gedetacheerd in Brussel. Ze doet onderzoek naar 

kosteneffectiviteit en innovatie in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld op het gebied van 

mobiliteit en zeggenschap van de patiënt. ‘Stel dat een patiënt zegt: Ik wil liever in Italië 

dan in Nederland behandeld worden. Hoe moeten we onze  regelgeving daarop dan 

aanpassen? Dat zijn vragen waar ik onderzoek naar doe.’ 

Van Griethuysen heeft een kantoor in Brussel. Ze is daardoor dicht bij de Europese 

besluitvorming en kan er invloed op uitoefenen. ‘Onze onderzoekers zitten ook als 

inhoudsdeskundigen aan tafel in het DG Gezondheid, het Europese ministerie van 

Volksgezondheid. Dat is logisch, want de Europese Commissie heeft niet voldoende 

mankracht om alle expertise zelf in huis te hebben. Ze halen daarvoor mensen van 

buiten. Ook daarom is het goed om kantoor te houden in Brussel. Je ziet dicht bij het 

vuur.’ 

Van Griethuysen is vanuit Brussel betrokken bij de onderhandelingen tussen de 

Verenigde Staten en Europa, in het kader van het Transatlantic Trade and Investment 

Partnership (TTIP). Dat moet eind 2015 van kracht zijn. ‘Dat is een mega-operatie, die 

moet leiden tot een vrijhandelszone tussen EU en de Verenigde Staten. Voor de 

farmaceutische industrie is dat belangrijk. Als je een vrije markt wenst, heb je ook vrij 

verkeer van geneesmiddelen nodig.’ 

Horizon 2020 

De onderhandelingen over dat vrije verkeer, verkeren momenteel in een impasse. 

‘Niemand weet hoe dat afloopt, maar wél zeker is dat met het TTIP-verdrag de 

farmaceutische markt in Europa compleet zal veranderen. Het is belangrijk dat alle 

partijen zich daarop voorbereiden.’  

https://vimeo.com/122751969
https://vimeo.com/122759302
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De TTIP is niet alleen voor geneesmiddelen belangrijk, vervolgt Van Griethuysen. Ook de 

uitwisseling van Big Data zal erdoor beïnvloed worden. ‘Big Data zijn belangrijk voor ons 

wetenschappelijk onderzoek. Er gaan dagelijks enorme hoeveelheden data de plas over. 

Het is onvoorspelbaar wat daar in het kader van TTIP over afgesproken wordt. Wat 

gebeurt er bijvoorbeeld met de bescherming van patiëntgegevens? Dat weet niemand. 

Hetzelfde geldt voor patentbescherming. Dat is in de Verenigde Staten anders geregeld 

dan in de 28 Europese lidstaten. Het is onvoorspelbaar wat daarover wordt 

afgesproken, maar het is een onderwerp dat de farmaceutische industrie moet  volgen. 

Want de gevolgen kunnen ingrijpend zijn.’ 

Van Griethuysen volgt ook de ontwikkelingen over Horizon 2020, het nieuwe EU-

programma voor research en innovatie. ‘De Europese Commissie wil met dit programma 

een reeks grote maatschappelijke problemen aanpakken. Ze heeft daar de komende vijf 

jaar 72 miljard voor uitgetrokken. Elke twee jaar is er een nieuw programma. Het 

uitvoeringsprogramma 2016 – 2017 gaat vooral over ICT. Mocht u daar onderzoek naar 

willen doen, dan is dit het moment.’  

Bekijk hier meer over Horizon 2020 

Bekijk hier de presentatie van Marjolein van Griethuysen 

Bekijk hier video interview met Marjolein van Griethuysen  

Willingness to pay 

Lonneke Timmers, adviserend apotheker bij Menzis, bespreekt de 

geneesmiddelenprijzen vanuit het perspectief van de zorgverzekeraars. Ze gaat vooral in 

op de prijs van dure intramurale geneesmiddelen. De totale omzet van geneesmiddelen 

stijgt niet meer, maar die van dure intramurale geneesmiddelen wel, constateert ze. 

‘Dat komt door de overheveling, maar vooral door de introductie van nieuwe dure 

middelen. Die komen vooral in de ziekenhuizen terecht.’  

Timmers vraagt zich waarom geneesmiddelen zo duur zijn. ‘Dat komt niet zozeer door 

de toegenomen effectiviteit ervan. De laatste jaren zijn er weinig medicijnen op de 

markt gekomen die effectiever zijn dan hun voorgangers. Door de productiekosten komt 

het evenmin, er is geen relatie tussen productiekosten en prijs. De prijs van een 

geneesmiddel heeft vooral te maken met onze willingness to pay, onze bereidheid 

ervoor te betalen. We moeten echter niet betalen tegen elke prijs. Ik sta hier vanuit mijn 

rol als zorgverzekeraar. Wij zijn de tegenkracht tegen de oplopende 

geneesmiddelenprijzen.’ 

Hoe duur intramurale geneesmiddelen ook zijn, het verbaast Timmers dat deze 

nauwelijks worden beoordeeld op kosteneffectiviteit. ‘Bij de extramurale 

geneesmiddelen is dat wél goed geregeld, bij de intramurale geneesmiddelen niet. We 

zien een grote toestroom van nieuwe dure intramurale middelen, maar niemand kijkt 

naar de kosteneffectiviteit daarvan: niet de zorgverzekeraars, niet de beroepsgroepen, 

en ook niet het Zorginstituut.’ 

http://www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://vimeo.com/122758052
https://vimeo.com/122759303
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Dat is zorgelijk, vindt Timmers, want het ondermijnt de solidariteit met de patiënt. 

‘Ziekenhuisbestuurders, maar ook oncologen, waarschuwen er ook voor dat de dure 

geneesmiddelen het ziekenhuisbudget opvreten. Er blijft minder geld over voor 

andere zorg.’ 

Initiatiefgroep Biosimilars Nederland 

Timmers onderscheidt in haar analyse van dure geneesmiddelen vier categorieën. De 

first-in-class geneesmiddelen, de unieke producten waarvoor geen alternatief bestaat, 

maar die wel het zorgbudget opslorpen, vormen de eerste categorie. ‘Zij hebben 

weliswaar een toegevoegde waarde voor de patiënt, maar tegen een exorbitante prijs. 

Hier ligt een rol voor het ministerie van  

VWS en het Zorginstituut. Zij kunnen prijsafspraken maken met de fabrikant, 

bijvoorbeeld in de vorm van financiële arrangementen.’ 

De tweede categorie, waarbij verschillende, niet-generieke middelen beschikbaar zijn 

voor dezelfde aandoening, zijn een stuk goedkoper. ‘Je hebt dan tenminste iets te 

kiezen én te onderhandelen. Alleen dan kun je de prijs verlagen.’ 

Bij de derde categorie is generieke substitutie mogelijk. ‘Dat zijn geneesmiddelen die 

uit patent zijn, en waarbij er meerdere aanbieders zijn van hetzelfde geneesmiddel. Je 

kunt dan écht iets aan de prijs doen.’ 

Een interessante subcategorie vormen de biosimilars, het generieke product van het 

biologische geneesmiddel. ‘Biosimilars bieden ons de kans iets aan de prijs van 

geneesmiddelen te doen, maar er zijn onder voorschrijvers en patiënten nog wel veel 

vragen over. Vandaar dat een groep onderzoekers, ziekenhuisapothekers en 

medewerkers van Achmea, de initiatiefgroep Biosimilars Nederland heeft opgericht. Ons 

doel is om het gebruik van biosimilars in Nederland te bevorderen, door goede 

informatie te geven en feiten en fictie van elkaar te onderscheiden. In de loop van dit 

jaar organiseren we ook een symposium over dit onderwerp.’ 

Ja, het zijn vooral de first-in-class producten, die op het zorgbudget drukken, 

concludeert Timmers. ‘Ziekenhuizen of zorgverzekeraars kunnen daar weinig aan 

veranderen. Voor hen is er wél een rol weggelegd bij de tweede en derde categorie 

geneesmiddelen. Ze kunnen deze bijvoorbeeld  efficiënter inkopen. Daarnaast is het 

verstandig dat we ons als samenleving afvragen hoeveel we willen uitgeven aan dure 

geneesmiddelen. Deze gaan niet alleen ten koste van andere zorguitgaven, maar ook 

van andere overheidsuitgaven, zoals onderwijs en sociale zekerheid. Het wordt tijd voor 

een breed maatschappelijk debat: wat vinden we belangrijk?’ 

Voorwaardelijke toelating 

Linda van Saase is manager Geneesmiddelenzorg bij Zorginstituut Nederland (ZIN). 

Het ZIN bevindt zich in het oog van de orkaan, als het gaat om de betaalbaarheid, 

beschikbaarheid en toegankelijkheid van de verzekerde zorg, stelt ze. ‘Het is onze 

opdracht om ervoor te zorgen dat de zorg toegankelijk, houdbaar en goed is.’   
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Het ZIN heeft twee hoofdtaken, legt Van Saase uit. We zijn allereerst verantwoordelijk 

voor de implementatie van kwalitatief goede zorg. We stimuleren beroepsverenigingen, 

patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars bijvoorbeeld aan om richtlijnen en 

kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen. Ieders inbreng is daarbij gewenst.’ 

De beoordeling van geneesmiddelen voor toelating tot het verzekerde pakket, vormt 

de tweede taak van het ZIN. ‘We beoordelen niet alle geneesmiddelen, maar alleen 

degene die een risico vormen voor de kwaliteit en betaalbaarheid van ons zorgstelsel. 

We doen dat aan de hand van vier pakketcriteria, zoals stand van wetenschap en 

praktijk, kosteneffectiviteit en uitvoerbaarheid.´  

Om zorginnovaties te bevorderen én de kwaliteit van het verzekerde pakket te 

garanderen, maakt het ZIN bij haar beoordelingen gebruik van zogenaamde 

tussenbeslissingen. ´De afgelopen jaren hebben we enkele voorwaardelijke 

instrumenten ontwikkeld, zoals de voorwaardelijke toelating en de voorwaardelijke 

financiering. Zo kan de minister dure, veelbelovende geneesmiddelen die niet honderd 

procent voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk, voorwaardelijk toelaten 

tot het verzekerde pakket, voor een termijn van vier jaar. De fabrikant is dan verplicht 

om binnen die vier jaar alsnog de effectiviteit van dat middel wetenschappelijk aan te 

tonen. Lukt dat niet, dan verdwijnt het geneesmiddel na vier jaar automatisch uit het 

pakket. Dit wordt dan vervolgens gecommuniceerd naar de markt.’  

Bekijk hier de presentatie van Linda van Saase 

 

Andere Europese landen  

Niet alleen in Nederland, ook in de andere Europese landen staat het overheidsbudget 

voor gezondheidszorg onder druk. Het betaalbaar houden van de farmaceutische zorg 

vormt daarom voor alle landen in Europa een uitdaging, stelt Lisa Taylor, manager 

Principal Pricing & Market Access van IMS Health. Ieder Europees land pakt dat echter 

anders aan, constateert ze.  

De Europese landen hanteren grofweg drie toetsingscriteria voor de beoordeling van 

nieuwe, dure geneesmiddelen voor toelating op de nationale markten. Groot-Brittannië 

maakt bijvoorbeeld gebruik van kosteneffectiviteitsanalyses, uitgevoerd door het 

National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Producten die duurder zijn 

dan 20.000 – 30.000 euro per gewonnen levensjaar (QALY-norm), lopen het risico om 

afgewezen te worden voor het verzekerde pakket. Daarnaast kent Groot-Brittannië, 

net als veel andere Europese landen, aanvullende fondsen, zoals het Drug Fund, 

waarmee dure geneesmiddelen alsnog gefinancierd kunnen worden. ‘Je moet echter 

flink wat drempels nemen om daar aanspraak op te kunnen maken.’  

 

 

 

https://vimeo.com/122750287
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Gecompliceerde beoordelingsprocedures 

Frankrijk en Duitsland maken in hun beoordelingsprocedures gebruik van 

vergelijkende klinische effectiviteitsstudies. ‘Zij laten de mate van innovatie van het 

geneesmiddel sterk meewegen in hun beoordelingen.’ Het Duitse 

beoordelingssysteem is vermoedelijk het meest gecompliceerde in Europa, verzucht 

Taylor. ‘Een klinisch assessment duurt 12 maanden. Dat is een tijdrovende en 

intensieve procedure met een onzekere uitkomst. Want aan het eind van het traject is 

er een behoorlijke kans dat jouw product alsnog wordt afgewezen.’ 

Spanje en Italië letten vooral op de kosten van het product. Budgetoptimalisatie speelt 

de voornaamste rol bij hun beoordelingen. Complicerende factor is dat in zowel 

Spanje als Italië prijzen en kortingen op landelijk niveau worden afgesproken, maar 

dat de financiering van producten op regionaal niveau plaatsvindt. ‘Nationale en 

regionale belangen willen daarbij nog wel eens conflicteren met elkaar.’ 

Hoe uiteenlopend de beoordelingsprocedures in de verschillende Europese landen 

ook zijn, de overeenkomst is dat de druk op het budget overal toeneemt, dat overheden 

moeten bezuinigen, en dat de focus teveel ligt op restrictie, beperkingen en 

budgetoptimalisatie. ‘De procedures zijn te weinig ingericht om farmaceutische 

innovaties in het systeem op te nemen. Hier ligt voor alle partijen een uitdaging om op 

samen te werken.’ 

Bekijk hier de presentatie van Lisa Taylor  

Bekijk hier het interview met de heer Michele Manto, general manager, AbbVie 

 

De volgende Expertmeeting Ziekenhuisfarmacie is op dinsdag 23 juni 2015 

Met als thema: De vooruitziende blik: nieuwe geneesmiddelen in het 
– reeds opgestelde – ziekenhuisbudget. 

https://vimeo.com/122756590
https://vimeo.com/122759335
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