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Registratie en 
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Registratie: CBG en EMA

• Afweging werkzaamheid / veiligheid

• Europese registratie (EMA)

• Experts CHMP komen vanuit de div. landen (CBG)

• Registratie:

• Ja / nee / voorwaardelijk (conditional)

• Aanvullende informatie over veiligheid (PASS) en/of effectiviteit 
(PAES)

• Marktautorisatie = toelating tot  de markt
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Vergoeding basisverzekering Nederland

Pakketcriteria:

1. Noodzakelijkheid

2. Effectiviteit -> Stand van de Wetenschap en Praktijk

3. Kosteneffectiviteit

4. Uitvoerbaarheid

Voor het bepalen van ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ gaan 
wij na of het behandelbeleid (diagnostiek, behandeling), gelet op de 
gunstige en de ongunstige gevolgen ervan (bijwerkingen, veiligheid), 
leidt tot relevante (meer)waarde voor de patiënt in vergelijking met de 
standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling.
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Extramuraal 
Beoordeling aan de poort

Intramuraal
Open instroom

Intramuraal
Sluis

Bij >40 mio BI
Of

Bij > 10 mio BI EN
>50.000 pt/pj

Beoordeling van geneesmiddelen in Nederland
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Toetsing stand van wetenschap en praktijk
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1. Praktijk bepaalt de context
Voor wie is dit middel bedoeld, wat is de gangbare behandeling, wat zijn de alternatieven,
welke uitkomsten zijn belangrijk voor patiënten en professionals? 
(b.v. overleving, loopafstand)

2. Wetenschap bepaalt geloofwaardigheid van effecten
Is aannemelijk, op basis van de wetenschappelijke kennis, dat het middel werkt en helpt? 
In welke mate, vergeleken met het alternatief? 
(b.v. leidt tot een verbetering in overleving, in een langere loopafstand)

3. Effecten moeten worden (af)gewogen
Hoe groot moet het effect zijn om te concluderen dat het middel voldoet aan de stand van     

wetenschap en praktijk?
(b.v. patiënt moet door interventie aantal maanden langer kunnen leveren of aantal meter verder 

kunnen lopen) 

Beoordeling Afweging

Scoping Onderbouwing Advies WARConsultatie Advies ACP Besluit ZIN 

EUnetHTA & Beneluxa
Conceptualisation in Dutch setting
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Scoping

•Population

•Intervention

•Comparator(s)

•Outcomes

•Feasible study design

Joint Clinical Assessment

• Treated as systematic review

• Verification for eligibility

• Addresses possible
heterogeneity between
countries in requirements

National Appraisal

•Short report with Dutch / 
Beneluxa soope & conclusion

•If needed: 
+ GRADE
+ CEA

•Followed by appraisal

•(joint) negotiations if necessary
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Dure Geneesmiddelen

2017 2018

2.200

Gebrekkige onderbouwing van effectiviteit

• Fase II studies

• Singel arm

• Niet gerandomiseerd

• Kleine patiëntenaantallen (weesgeneesmiddelen)

• Surrogaateindpunten

Onzekerheid neemt toe

-> gebruik in de praktijk

-> Personalized medicine
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Kosten / prijs

• Kosteneffectviteit

• Betaalbaarheid

• Redelijke prijs

Minister Bruins:

kostenopbouw

Prof. Uyl:

algoritme
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Toenemende complexiteit

• Combinatiebehandelingen:

• Dubbel, triple, quadrupel

• Van zelfde, of van verschillende fabrikant 

• Behandellijn verschuift

• Van laatste lijn naar voren

• Diverse mogelijke behandelopties

• In de praktijk vele behandelvolgordes

• Vergelijkende behandeling is ‘moving target’

• Standaardbehandeling is al gewijzigd als studie klaar is

• Werken met indirecte vergelijkingen

• Vergelijkende behandeling kan verschillen per land
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ATMP
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Advanced medical products:
- Gentherapie
- Celtherapie
- Weefsels

18 ATMP in EMA PRIME

Langdurige effectiviteit (?)
Curatief??

* ex vivo genetic modification 

13 producten geregistreerd
Chondrocelect TEP 5/10/09 MA withdrawn
Glybera GTMP 25/10/12 MA ended
MACI TEP, combined 27/6/13 MA ended 
Provenge CTMP 6/9/13 MA withdrawn
Holoclar TEP 17/2/15
Imlygic GTMP 16/12/15
Strimvelis GTMP* 26/5/16
Zalmoxis CTMP* 18/8/16
Chondrosphere TEP 10/7/17
Alofisel CTMP 23/3/18
Yescarta GTMP* 23/08/18
Kymriah GTMP* 22/08/2018
Luxturna GTMP 22/11/2018
Zynteglo GTMP 29/03/2019
* ex vivo genetic modification

Hoe gaan we hier mee om?
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Bij toelating Dure Geneesmiddelen

Voorbereid zijn

- Horizonscanning

- Triage

- Standpunt/plaatsbepaling WV

Randvoorwaarden 

Managed entry agreements

- Expertisecentra

- Indicatiecommissie (bij weesgeneesmiddelen)

- Start / stopcriteria

- Dataverzameling / aanvullend onderzoek

- Andere gepast gebruik afspraken
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Tijdens gebruik Dure Geneesmiddelen

Brede blik

- Netwerk meta-analyse, ziektemodellen

- Diverse databronnen, real world data

Doelmatigheidsonderzoek & implementatie

- Targeting patientenpopulatie (biomarker, predictor)

- Dosering(sinterval), behandelduur, behandelvolgorde

- Praktijkvariate zichtbaar maken en gebruiken

Onderzoek en gebruik 

- Cyclisch pakketbeheer

- Ontwikkeling naar een lerend zorgsysteem
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Vergoeding Dure Geneesmiddelen

Mate van onzekerheid verwerken in de prijs

- Onvolwassen product = onvolwassen prijs

- Risk sharing reimbursement schemes

Alleen betalen als het werkt

- P4P, personal reimbursement

Totaalbedragen

- Prijs per patiënt

- Prijs per behandellijn

- Vaste prijs voor alle patiënten in Nederland (netflix-model)
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Regie op Registers voor Dure Geneesmiddelen

17

Experts vanuit verschillende relevante disciplines en 
organisaties is gevraagd Zorginstituut te adviseren. 

• Clinici* en ziekenhuisapothekers

• Onderzoek en methodologie

• (Klinische) data en ICT

• Beleid (overheid en zorgverzekeraars)

• Patiëntenorganisaties*

• Registraties* en onderzoeks-
infrastructuren

• Informatiestandaarden (Nictiz)

• Industrie

Disciplines en organisaties

* Apart voor oncologische aandoeningen en niet-oncologische weesaandoeningen

Voorzitter expertisegroep: prof. Jos Kosterink

• op persoonlijke titel

• samenstelling kan gedurende het project 
wijzigen (bv. per fase)

• voor deelprojecten kunnen extra experts 
gevraagd worden

• gevraagd en ongevraagd advies aan het 
Zorginstituut

• inbreng expertise andere lopende 
initiatieven

• formalisatie en transparantie van adviezen 
aan het Zorginstituut 

Expertisegroep
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• Relevante data- en uitkomstenset -> dataset

• Methoden voor data-analyse -> kader voor methoden (richtlijn)

• Selectiecriteria welke DGM in RORDGM -> rapport selectiecriteria

• Selectie case studies -> selectie twee case studies

• Verkenning governance en financiering (G&F) -> notitie en PvA

Jaar 1: april 2019 – mei 2020

Project 3 fasen. Onderwerpen en prioritering 1e jaar

Deliverables

Samenwerking
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