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1. Het Platform binnen de geneesmiddelenvisie

Kern geneesmiddelenvisie (29 januari 2016): 

“Nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt tegen aanvaardbare kosten” 

Drie pijlers binnen de geneesmiddelenvisie

1. Duurzame verandering in de farmaceutische sector

2. Aanpakken van ongewenst hoge prijzen (hieronder valt ook het versterken van inkoopkracht)

3. Gepast gebruik van geneesmiddelen

Met het nieuwe Platform Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen investeert de minister in het 
versterken van de countervailing power van inkopers van (dure) geneesmiddelen ten opzichte 
van de industrie.
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2. Aanleiding - Uitgaven aan dure geneesmiddelen 
stijgen

Totale omzet dure geneesmiddelen in de MSZ (NZa, 2017)

2012 2013 2014 2015*

Absoluut 
(miljoen €)

1.493 1.611 1.740 1.840

Percentuele verandering
t.o.v. vorig jaar

+7,8% +8,0% +5,7%

* De cijfers m.b.t. 2015 (€ 1.840miljoen) zijn gebaseerd op 99% van het ingeschatte jaarvolume en een globale bijschatting
van de ontbrekende gegevens. De bedragen zijn nog niet gecorrigeerd voor evt. plafondafspraken en aanneemsommen.
Met andere woorden: 2015 is nog onzeker.

Merk op dat:
1. In het HLA akkoord een groeipercentage voor de totale MSZ (inclusief dure geneesmiddelen) van 1,5% voor 

het jaar 2014 en 1% voor de jaren 2015 – 2017 is afgesproken
2. In het tussenakkoord MSZ 2018 een groeipercentage voor de totale MSZ (inclusief dure geneesmiddelen) 

van 1,6% voor het jaar 2018 is afgesproken 
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Het gaat om de door de ziekenhuizen gedeclareerde uitgaven. Prijsverlagingen verkregen via afspraken tussen VWS en de
industrie zijn hier niet in verwerkt.



4-10-2017

3

Grootste groepen dure geneesmiddelen (macroniveau)

Let op: hier komen ook nog weesgeneesmiddelen bij, macro niet zo duur, 
maar vaak per patiënt wel. 
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€727 
miljoen

€567 
miljoen

€130 
miljoen

€93,5 
miljoen

3. Huidige initiatieven – Er gebeurt al veel!

• Samenwerking ZN-NFU-NVZ (pilot inkoop oligopolische
geneesmiddelen)

• Taskforce dure geneesmiddelen NVZ en NVZA

• Geneesmiddelencommissie FMS (Raad Kwaliteit)

• Gezamenlijke inkoop Santeon

• The HUB (Hubrecht Organoid Technology) – prof. dr. Hans Clevers

• Etc…
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4. Kwartiermakersfase: maart-juli 2017
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Doelen

• Verkennen speelveld

• Inventariseren draagvlak voor Platform

• Invulling geven aan vorm en werkwijze platform

Werkwijze

• Gesprekken met sleutelfiguren, stakeholders, experts, formeel en informeel, binnen en 
buiten overheid.

Aanstelling Chiel 
Bos kwartiermaker 

(17 maart 2017)
•Koepels

•Experts

•Landelijk overleg IPAM 
dure geneesmiddelen

1e

gespreksronde 
(maart - april)

•Voortgangsgesprek VWS

•Notitie                                      
1. Thema’s en knelpunten

2. Rol Platform

Verwerken 
uitkomsten 1e

gespreksronde

•Koepels

•Experts

•Toezichthouders en ZBO’s

•Landelijke overleg IPAM 
dure geneesmiddelen

2e gespreksronde  
(mei-juli)

Advisering VWS

(juli2017)

4. Kwartiermakersfase: gesprekken

Koepels (bestuur + beleid):
• ZN
• NFU
• NVZ
• FMS
• NVZA
• NFK
• Patiëntenfederatie Nederland 

Overheid /ZBO’s:
• NZa
• Zorginstituut
• ACM
• Bureau Financiële Arrangementen 

Geneesmiddelen 

Sleutelfiguren en experts (lijst niet 
uitputtend):

• Emile Voest (AVL)
• Peter Roos (EMC)
• Peter Huijgens (IKNL)
• Sven Danner (VUMC)
• Hans Feenstra (bestuur Santeon)
• Michel Ruldolphi (KWF)
• Alexander Rinnooy Kan (o.a. UvA)
• Ton Logtenberg (Merus, UU)
• Ronald Brus (My Tomorrows)
• Etc.
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5. Uitkomsten kwartiermakersfase: inventarisatie 
thema’s en knelpunten

A. Inkoop van geneesmiddelen in de huidige markt

1. Vertrouwen

2. Diversiteit van de inkoop

3. Omgang met inkoopvoordelen

4. Slagkracht

B. Duurzame verandering van de farmacie

Zal geen onderwerp zijn binnen het Platform (ligt al op andere 
tafels!)

Maar wel: gepast gebruik van geneesmiddelen
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6. Naar een Platform Inkoopkracht
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Het Platform Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen is per 
1 oktober 2017 ingesteld door de minister van VWS.

Het Platform heef tot doel, in samenwerking met de 
betrokken partijen, de inkoop van dure 
geneesmiddelen te optimaliseren.

Het Platform is bovenal een behoeftegedreven 
Platform!
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6. Naar een Platform: de rol van het Platform

Verbinden
• Versterken verbinding tussen partijen
• Uitbouwen van vertrouwen
• Ruimte om ook het moeilijke gesprek te voeren 

(man en paard te noemen)
• Formuleren van gezamenlijke uitgangspunten 
• Elkaar vast houden, ook richting de industrie en de 

media

Agenderen / aanjagen
• Neerzetten van een gezamenlijke ambitie 
• Benoemen van mogelijkheden en uitdagingen
• Waar nodig stelling nemen

Faciliteren / informeren
• Ruimte voor het uitwisselen van kennis, ervaringen 

en best practices
• Stimuleren en faciliteren bestaande initiatieven
• Verspreiden en delen van informatie, bijvoorbeeld 

de informatie uit de horizonscan+, informatie van 
het Bureau Financiële Arrangementen 
Geneesmiddelen, of informatie vanuit Europese 
initiatieven (bijvoorbeeld BeNeLuxA)

• Concreet aanpakken van praktische knelpunten 
• Organiseren van netwerkbijeenkomsten
• Relaties met de andere initiatieven

11

Het Platform gaat niet zelf geneesmiddelen inkopen

7. Doorkijkje samenstelling Platform

Platformvergadering bestaande uit: 

• Een onafhankelijk voorzitter (Chiel Bos)

• Sleutelfiguren op het gebied van de inkoop van 
geneesmiddelen en gepast gebruik

• Vertegenwoordigers van daartoe door de voorzitter 
aangezochte organisaties

• Vertegenwoordiger van het ministerie van VWS (Huib 
Kooijman – Bureau Financiële Arrangementen 
Geneesmiddelen)

 Eerste bijeenkomst vindt nog dit jaar plaats!
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Oproep aan een ieder!

Laten we de handen in een slaan in het 
optimaliseren van de inkoop van dure 

geneesmiddelen! 

Maak daarbij vooral gebruik van de kansen die 
het Platform biedt!
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