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• Dure geneesmiddelen: een eenvoudige probleemanalyse

• Dure geneesmiddelen: wat komt er op ons af

• Karakteristieken markt en inkoopmodellen

• Wat doen zorgverzekeraars in gezamenlijkheid

• Beleidsimpact gewogen 

• Een nieuwe lente?

• Tot slot
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De gevarendriehoek: kosten, toegankelijkheid en solidariteit

De betaalbaarheid van geneesmiddelen vormt een toenemend probleem. Een tsunami van nieuwe, dure 

geneesmiddelen komt op ons af. Dat plaatst alle betrokken partijen voor problemen:

• Dure geneesmiddelen drijven de kosten op (+9% per jaar). Zorgverzekeraars verhogen hun premie

• De toegankelijkheid komt in de knel. Geneesmiddelen worden onbetaalbaar waardoor patiënten geen 

toegang meer hebben tot deze ‘levensreddende’ middelen. Binnen ziekenhuizen treedt verdringing op. De 

keuze is: dure behandeling voor weinigen versus goedkope behandeling voor velen

• Binnen de Zorgverzekeringswet wordt het basisprincipe solidariteit tussen zieken en gezonden allengs 

wankel

Zorgverzekeraars zijn de cruciale partij. Kosten beheersen, toegankelijkheid garanderen en solidariteit 

bewaken. Dat vraagt om helder beleid en standpunten! Deze presentatie biedt daartoe een handreiking.
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Wat komt er binnenkort op ons af?

• Instroom van veel nieuwe, dure 

geneesmiddelen (b.v. immunotherapie)

• Toenemend gebruik door de vergroting van de 

innovatieve behandelingen en demografische 

veranderingen (vergrijzing) 

• Toename beschikbaarheid en gebruik van 

combinatietherapieën 

• Indicatie uitbreiding van middelen met lopende 

arrangementen

• In 2019 en 2020 lopen nauwelijks 
merkgeneesmiddelen uit patent

• De VWS-sluis verlaagt de (introductie)prijs van 

een beperkt aantal extreem dure middelen. In 

2019 loopt een aantal middelen uit de sluis die 

idealiter decentraal worden geabsorbeerd

• Introductie van gen- en celtherapieën is 

aanstaande
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Toekomstige uitdagingen
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• Cel- en gentherapieën (ATMP’s) zijn in aantocht. 
• Deze worden ontwikkeld om ernstige, vaak 

zeldzame aandoeningen te behandelen
• Zij zijn levensverlengend, soms genezend en 

verbeteren de kwaliteit van leven
• Op dit moment zijn 18 ATMP’s opgenomen in de 

EMA-registratie. Verwachting is dat de eersten 
binnen 1 jaar in Nederland worden aangeboden

• Grote druk vanuit de farmaceuten om deze 
middelen snel te introduceren

• Verwachte introductieprijs tussen de €2 tot €4 
miljoen per patiënt

• De kosten rond dure geneesmiddelen blijven 
stijgen. Na 2020 treedt een hockeystickeffect op

• Dure geneesmiddelen verdringen andere zorg uit 
het basispakket

• Ondanks hoge prijsstelling is de daadwerkelijke 
gezondheidswinst vaak niet aantoonbaar

• Veel onduidelijkheid over verhouding kosten 
investeringen en totale opbrengsten

• Door de hoge prijzen staat de solidariteit onder 
druk

• Er moeten lastige keuzes worden gemaakt, 
waarbij zich morele dilemma’s aftekenen

Technologische ontwikkeling Maatschappelijke weerslag

Karakteristieken inkoopmarkt geneesmiddelen

• Ordening: geneesmiddelenmarkt verdeelt in 4 deelmarkten (vuvuzela)

• Nauwelijks countervailing power: machtige aanbieders, wereldwijde spelers, landafhankelijk prijsbeleid, prijsbeleid 

farmaceuten is gebaseerd op winstmaximalisatie

• Verbrokkeld: inkoop intramurale geneesmiddelen decentraal (ziekenhuisapothekers) of via relatief kleine inkoopclusters 

(iZAAZ, Santeon en diverse lokale inkoopcombinaties)

• Ondoorzichtig: geen transparantie feitelijke intramurale inkoopprijzen (scala aan korting arrangementen en additionele 
regelingen). Ook de prijsarrangementen van VWS zijn onbekend

• Disharmonie: inkoper ziekenhuis en voorschrijver (medisch specialist) hebben soms contraire belangen en de belangen van 

zorgverzekeraars en aanbieders zijn dikwijls tegengesteld 

• Taxaties: zorgverzekeraars vergoeden geneesmiddelen aan ziekenhuizen door verzekeraarsafhankelijke lijstprijzen (gebaseerd 

op taxatie van de inkoopprijzen). Lijstprijzen per verzekeraar verschillen

• Interventie: prijsdemping bij introductie nieuwe (dure) middelen door sluis VWS en gezamenlijke inkoop door zorgverzekeraars

• Koekoeksjong: aandeel intramurale geneesmiddelen stijgt disproportioneel ten opzichte van het budget ziekenhuizen 

(verdringingseffect)

• Context: uitgangspunten maatschappelijk belang is helder: garanderen toegankelijkheid, verhogen kwaliteit en effectiviteit 

tegen maatschappelijk aanvaardbare prijzen 
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Wat doen zorgverzekeraars in ZN verband?
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Zorgverzekeraars zijn actief op alle deelmarkten. Het programma ZN DGM programma omvat 3 deelmarkten: 
monopolie, oligopolie en inkoop van ‘post sluis’ geneesmiddelen

Bij monopolie onderhandelt ZN samen 
met zorgverzekeraars. In 2018 en 2019 
zijn 10 prijsafspraken gemaakt, waarvan 
voor 4 (ultra)weesgeneesmiddelen met 
een totale omzet van €133 mln. De 
gerealiseerde besparing is substantieel.

Bij oligopolie wordt gezamenlijk 
ingekocht door NVZ, NFU en ZN. In 2018 
bij 1 therapeutisch cluster. Momenteel 
wordt een inkoopronde 2020 voorbereid. 
De intentie is 3 therapeutische clusters in 
te kopen. 

De inkoop van ‘post sluis’
geneesmiddelen betreffen de 
onderhandelingen met farmaceuten over 
de producten, die de komende jaren uit 
de sluis lopen. Dit betreft onder meer de 
ziekte van Pompe en Fabry. 
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Oligopolie: meer accent op decentrale inkoopgroepen

1. Bepalen 
inkoopcluster en taxatie 

volume

2. Ophalen mandaat

bij beroepsgroep

3. Onderhandelen met 
farmaceuten

4. Overeenkomen 
toetredings-

overeenkomst met 
ziekenhuizen

5. Vergoeding door 
zorgverzekeraars

6. Monitoring 
(financiële) resultaten

Altijd landelijk (LXX)

Altijd landelijk (LXX)

Altijd landelijk (XXL)

Altijd landelijk (XXL)

Keuze: LLL of LDL

Keuze: LLL of LDL

• Ophalen ‘mandaat 
uitwisselbaarheid’ is 
problematisch

• Afspraak 
vergoedingenmodel 
ziekenhuis/zorgverzekeraar 
op basis van shared savings

• 2 clusters decentraal 
inkopen via bestaande 
inkoopcombinaties, 1 
landelijk

• Inrichten TTP om 
vertrouwelijkheid te 
bewaken en af te rekenen

• Uniformeren van 
inkoopprocedures

• Monitoring 
volumeverschuivingen op 
centraal niveau
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Is het huidig pakket aan maatregelen afdoende?

• De sluis heeft een remmend effect op de 

kostenontwikkeling

• Het Integraal Pakket Aan Maatregelen (IPAM) geeft 

impulsen, zodat partijen gezamenlijk beleid uitvoeren 

• Combinatie van nacalculatie en shared savings bij 
oligopolie inkoop geeft een perverse prikkel

• Vaak is onduidelijk of nieuwe geneesmiddelen ‘doen wat 

zij beloven’

• Maatschappelijk appѐl van Bruno Bruins sorteert 

vooralsnog weinig effect

• Effectief gepast gebruik staat nog in de kinderschoenen

• Uitwisselbaarheid bij oligopolie is lastig aan te tonen. De 

wetenschappelijke verenigingen geven weinig soelaas

een visie van zorgverzekeraars op dure geneesmiddelen 9

Wisselende oriëntaties en uitkomsten Zachte heelmeesters ……….

• De sluis geneert kortingen, maar bevat het topje van de 

ijsberg

• De uitvoering van het IPAM sorteert effecten op de 

langere termijn 

• Herinrichting van de combinatie vergt tijd en maatwerk 
om de posities van partijen te borgen

• Monitoring aan de hand van goede registraties over de 

effectiviteit sorteert op de lange termijn effect 

• Kwestie van lange adem om de industrie te motiveren 

een verantwoord prijsbeleid te etaleren

• Ontwikkeltraject kost tijd, afstemming en commitment

• Wetenschappelijke vereniging hebben de professionele 

autonomie van de specialist hoog in het vaandel staan

Of is een nieuw instrumentarium noodzakelijk?

• Op weg naar een intramuraal preferentiebeleid

• Wegnemen perverse prikkels voor aanbieders

• Uitwisselbaarheid bij oligopolie enten op decentrale voorkeuren

• Instellen van een decentrale sluis? ofwel: een gesloten aanspraaksysteem!

• Actief pakketbeheer 

• Lage vergoedingen aan aanbieders bieden om aan te zetten tot optimale (decentrale) inkoopkracht. 

Kortweg: sturing door lijstprijzen bij het ontbreken van centrale inkoopinitiatieven
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Nieuwe vormen van beleid
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Tot slot: Is de pil bitter of van goud?

• Zorgverzekeraars garanderen toegankelijkheid geneesmiddelen, mits er een verantwoorde 

verhouding bestaat tussen gezondheidswinst en kosten voor patiënten

• Bij keuzes tekenen zich morele problemen af. Het belang van de patiënt/verzekerde staat voorop 

• Door te investeren in transparantie neemt het vertrouwen tussen partijen toe

• Een scherp gemeenschappelijk appèl van alle overige spelers in het veld gaat uit naar de 

farmaceutische industrie om de toegankelijkheid van nieuwe innovatieve geneesmiddelen niet te 

blokkeren

• Een gematigd prijsbeleid bij de introductie van nieuwe geneesmiddelen is hiervoor een 

noodzakelijke stap!
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