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• Saskia van der Erf, partner bij SiRM – Strategies in Regulated Markets

• SiRM is een strategisch adviesbureau in de gezondheidszorg. Wij werken voor alle 
stakeholders: overheidsinstanties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, fabrikanten en 
patiënten

• Opgeleid als civiel ingenieur, circa 15 jaar werkzaam als adviseur in het publieke 
domein, ruim 10 jaar specifiek gezondheidszorg

• Sinds 2008 actief bezig met geneesmiddelenbeleid, eerst in Singapore, toen in Parijs 
en nu in Nederland

• Relevante opdrachten: Evaluatie overheveling geneesmiddelen naar ziekenhuisbudget 
i.o.v. VWS, Versterking inkoop dure geneesmiddelen i.o.v. NVZ, Evaluatie leidraad 
gezamenlijke inkoop MSZ-geneesmiddelen i.o.v. ACM 

• Contact: saskia.vandererf@sirm.nl of 06 – 31 95 94 86

Introductie
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1. Aanleiding en 
hoofdconclusie
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Aanleiding, onderzoeksvragen en onderzoeksaanpak

Aanleiding

• Begin 2016 publiceerde Schippers ‘Visie op geneesmiddelen: Nieuwe 
geneesmiddelen snel bij de patiënt tegen aanvaardbare kosten’.

• Als onderdeel van pilot ‘Lerend evalueren’ heeft VWS SiRM gevraagd een 
ex durante evaluatie van de geneesmiddelenvisie uit te voeren.

Onderzoeks-
vragen

• Onderzoeken wat visie opgeleverd heeft en op welke manier beleid 
aangescherpt kan worden.

• Identificeren indicatoren die bij ex post evaluatie in 2022 doeltreffendheid 
en doelmatigheid van beleid kunnen bepalen.

• Beschrijven opbrengsten van lerend evalueren proces.

Onderzoeks-
aanpak

We hebben in een periode van acht maanden:
• Deskresearch uitgevoerd en interviews gevoerd.
• Een online vragenlijst uitgezet en sessies georganiseerd met het veld en met 

beleidsmakers van VWS.
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Doel

Toegankelijk houden 
van innovatieve 
geneesmiddelen 

tegen aanvaardbare 
prijzen

Ruimte scheppen en voorwaarden 
stellen aan nieuwe businessmodellen

Terugdringen van (te) hoge prijzen

Bevorderen van gepast gebruik

Creëren van balans in marktstructuur

Waarborgen van toegankelijkheid van 
innovatieve producten

• Ruimte scheppen voor alternatieve businessmodellen
• Voorwaarden stellen aan publieke financiering onderzoek en ontwikkeling

• Zorgen voor realisatie van de Horizonscan+
• Wettelijk verankeren sluis en ontwikkeling decentrale sluis
• Agenderen transparantie en referentieprijzen in EU
• Stimuleren ziekenhuizen om geneesmiddelen-commissies in te stellen
• ACM vragen om leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen te publiceren
• NZa vragen om jaarlijkse Monitor Dure Geneesmiddelen te publiceren
• ZIN vragen om jaarlijkse Weesgeneesmiddelenmonitor te publiceren
• Oprichten platform inkoopkracht dure geneesmiddelen
• ZIN vragen om weesgeneesmiddelen arrangementen af te sluiten
• Uitvoeren pilot gezamenlijke onderhandelingen met België
• Inzetten financiële arrangementen en uitbreiden Buro Fin. Arrangementen
• Uitbreiden Europese samenwerking: horizonscan, HTA en gezamenlijke inkoop

• Stimuleren gebruik biosimilars
• Stimuleren verzekeraars om gepast gebruik afspraken te maken
• Opstellen stimuleringsprogramma diagnostische ontwikkeling via ZonMw
• ZIN vragen infrastructuur informatievoorziening (registers) te versterken

• Agenderen misbruik marktmacht en –exclusiviteit weesgeneesmiddelen in EU
• Onderzoeken effecten aanvullende beschermingsmechanismen intellectueel 

eigendom in EU

• Zorgen voor afstemming dossiervereisten CBG en ZIN
• Agenderen sterke HTA samenwerking in EU

Thema’s Maatregelen

Geneesmiddelenvisie bevat vijf thema’s met circa 25 maatregelen



• We constateren dat in de eerste drie jaar na 
publiceren van de visie, het laag hangend fruit geplukt 
lijkt.

• Het is halverwege de beleidsperiode tijd voor het 
hoger hangend fruit.

• Aanvullende indicatoren zijn nodig om effecten van de 
visie in 2022 te kunnen meten.

• Ten aanzien van ‘lerend evalueren’: Tussentijds 
bijsturen biedt kansen, inbedding ervan uitdagingen.

Hoofdconclusie: Laag hangend fruit is geplukt.
Drie jaar na publiceren visie is het tijd voor het hoger hangend fruit
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2. Toelichting conclusies en 
aanbevelingen
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• Veldpartijen zijn meer gaan samenwerken aan beheersing uitgaven, 
maar samenwerking lijkt kwetsbaar

• Visie heeft maatschappelijke druk richting farmaceutische industrie 
vergroot

Laag hangend fruit is geplukt

Visie heeft geleid 
tot actiebereidheid 

bij veldpartijen

• Prijzen lijken in bepaalde mate teruggedrongen, maar blijven hoog

• Gepast gebruik staat op de agenda, maar wordt nog niet systematisch 
onderzocht en geïmplementeerd

• Alle innovatieve geneesmiddelen zijn opgenomen in pakket, maar vrij 
weinig zicht op ontwikkeling van tijdige toegankelijkheid in elk 
aangewezen ziekenhuis

Met de visie zijn 
stappen gezet 

richting de 
gestelde doelen



In 2017 was de totale uitgavenverlaging door de financiële 
arrangementen € 132 miljoen
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€ 22 € 29 
€ 54 

€ 14 

€ 45 

€ 79 

€ 78 

€ 14 

€ 67 

€ 107 

€ 132 

2014 2015 2016 2017*

Uitgavenverlagingen voor geneesmiddelen waarvoor 
financieel arrangementen zijn afgesloten [€, miljoen]

Vertrouwelijke
prijsverlagingen

Openbare
lijstprijsverlagingen



Partijen maken vaker afspraken over gepast gebruik bij introductie
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Richtlijnen voor de 
behandeling van 

taaislijmziekte (CF en voor de 
behandeling van) longkanker 
zijn niet aangepast sinds de 
introductie van lumacaftor / 

ivacaftor, nivolumab, 
pembrolizumab en 

atezolizumab

Voor atezolizumab zijn de 
gemaakte gepast gebruik 
afspraken weinig concreet 

beschreven in het 
pakketadvies
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• Kiezen voor de inspanningen die het meeste resultaat opleveren

• Focus volgende fase visie samen met andere overheidsinstanties en 
veld doorvoeren

Halverwege is het tijd voor het hoger hangend fruit

Focus aanbrengen 
voor effectieve 

inzet van mensen 
en middelen

• Optimaliseren huidige inkoop van innovatieve geneesmiddelen

• Stimuleren en faciliteren gepast gebruik onderzoek

NL: Optimaliseren 
inkoop en 

stimuleren GG 
onderzoek

• Maatschappelijk aanvaardbare prijzen afdwingen door de druk vanuit 
betalers te verhogen

• Creëren van maatschappelijk aanvaardbare prijzen door aanscherping 
en op de langere termijn verandering van wet- en regelgeving

EU: Inzetten op 
maatschappelijk 

aanvaardbare 
prijzen
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• Heldere afspraken maken over wie wanneer aan zet is

• Verkennen van verbindend onderhandelen

• Juridische basis creëren voor sluis voor decentrale landelijke 
onderhandelingen

In Nederland zou VWS in moeten zetten op optimaliseren huidige 
inkoop en stimuleren en faciliteren van gepast gebruik onderzoek

Optimaliseren 
huidige inkoop van 

innovatieve 
geneesmiddelen

• Zorgen dat ZIN systematisch afspraken maakt over gepast gebruik 
onderzoek en dat ZIN op basis van de onderzoeksresultaten 
herbeoordelingen uitvoert

• Wegnemen (financiële) belemmeringen bij de opzet van gepast 
gebruik onderzoek

Stimuleren en 
faciliteren gepast 

gebruik onderzoek



• We bevelen aan om de doeltreffendheid van de visie 
te meten op betaalbaarheid en toegankelijkheid.
We stellen 16 indicatoren voor doeltreffendheid voor: 
12 voor betaalbaarheid en vier voor toegankelijkheid.

• Voor enkele maatregelen is ook het meten van de 
doelmatigheid van de visie mogelijk, bijvoorbeeld voor 
de sluismaatregelen.

• Om de voorgestelde indicatoren te kunnen meten 
dienen wel extra gegevens verzameld te worden.

Ex post evaluatie vraagt om aanvullende indicatoren
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3. Reactie minister van VWS
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Minister neemt aanbevelingen SiRM over bij doorontwikkeling 
dure geneesmiddelenbeleid

• Minister geeft in beleidsreactie op 2 juli aan dat 
VWS aanpak en inzet op internationaal niveau 
nader uit zal werken in komende maanden.

• Hij geeft daarnaast aan dat aanbevelingen over 
inkoop van innovatieve geneesmiddelen en 
onderzoek naar gepast gebruik een nadere 
uitwerking vergen en dat hij deze meeneemt bij 
nadere koersbepaling van geneesmiddelenvisie 
die hij komende maanden wil uitwerken.

• Ten slotte kondigt hij aan dat hij met NZa zal 
bespreken of de voorgestelde indicatoren in 
jaarlijks verschijnende ‘Monitor Geneesmiddelen 
in de MSZ’ kunnen worden opgenomen.


