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A

(potentiële) belangenverstrengeling Geen / Zie hieronder

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 

relaties met bedrijven
Bedrijfsnamen

 Sponsoring of onderzoeksgeld

 Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding

 Aandeelhouder

 Andere relatie, namelijk …
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Gezamenlijke 7 ziekenhuizen:
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Value based health care (VBHC) is ons leidend 
principe en uitgangspunt voor al onze activiteiten

Continu verbeteren;
samen beslissen

Waardegedreven professionals

Waardegedreven Onderzoek & 
Innovatie

Waardegedreven contractering
Met zorgverzekeraars

Waardegedreven inkoop
met leveranciers
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Vervlechting van dossier dure geneesmiddelen 
met Value Based Health Care projecten: 

Santeon

Portefeuille farmacie

Santeon Stuurgroep 

farmacotherapie

Werkgroep 

Beste therapie, 

beste prijs

Werkgroep 

Farmadatabase

Integratie met

VBHC

Santeon

Beleidscommissie 

farmacotherapie

Structuur Farmacotherapiebeleid Santeon
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2019 VHBC projecten in alle 7 ziekenhuizen

13 aandoeningen per 

2019:

• Borstkanker

• Prostaatkanker

• Longkanker

• Colonkanker

• Heupartrose

• CVA

• Nierfalen 

• Geboortezorg 

• Inflammatoire artritis

• CAD

• IBD

• Diabetes ('19)

• Heupfractuur ('19)

Toekomst naar >20

In drie stappen naar een Santeon-brede scorekaart

DEFINITIE PATIËNTGROEP BEHANDELOPTIES SCOREKAART 

Startpunt:   Wat is beschikbaar?  

Gebruik bestaande registraties en indicatoren

Belangrijk:  Houd het simpel en praktisch!
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- Jaarlijks 2 cycli van 6  maanden

- Patiënt en aandoening als uitgangspunt (niet per medisch specialisme)

- Volledige transparantie over uitkomsten, kosten en processen

Verbetercyclus binnen Santeon

We hebben verschillen 

gemeten in % heroperaties  

na positief snijvlak variërend

tussen 3 en 11%

Aanzienlijke verschillen in 

kosten voor het stellen van een 

diagnose (€300-€700) en 

medicatiekosten (€1600-

€4000) per patiënt

Voorbeeld van een scorekaart en resultaten: 
borstkanker

Data laten slechts kleine 

verschillen zien in vijfjaars-

overleving tussen ziekenhuizen

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmisaS24fMAhWBXA8KHVuBBl8QjRwIBw&url=http://www.gezinsbode.nl/nieuws/58576/eerste-robotoperatie-in-martini-ziekenhuis-in-groningen/&psig=AFQjCNGzAjuij8ccFzI7xI3XMX4TiEK4qQ&ust=1460502812203502
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmisaS24fMAhWBXA8KHVuBBl8QjRwIBw&url=http://www.gezinsbode.nl/nieuws/58576/eerste-robotoperatie-in-martini-ziekenhuis-in-groningen/&psig=AFQjCNGzAjuij8ccFzI7xI3XMX4TiEK4qQ&ust=1460502812203502
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Voorbeeld Scorekaart IBD – geneesmiddel aandacht

Categorie ID Indicator

Uitkomsten

U1 Ziekteactiviteit per patiënt

U2 Ongeplande opnames ten gevolge van:

U3 Langdurig prednison gebruik

U4 SEH bezoek

U5 Comorbiditeiten

U6 Heroperaties

U7 Vragenlijsten PROMS

Kosten

K1 Medicatie

K2 Aantal poliklinische consulten per patient per jaar

K3 Diagnostische activiteiten per patient per jaar

K4 Verblijfsduur per patient

Proces

P1 Patienten dat een afspraak bij verpleegkundige of verpleegkundig specialist heeft 
gehad

P2 Thiopurine spiegel

P3 Biological spiegel

Beste therapie, beste prijs: dure geneesmiddelen

State of the art farmacotherapie

Kwaliteit en doelmatigheid

Case management en zorgpaden

Inkoopsamenwerking

Gericht uitkomstonderzoek

1

2

3

4

5

Value Based HealthCare6
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Richtlijnontwikkeling farmacotherapie

• Multidisciplinaire (ziekenhuisapothekers, voorschrijvers), 
locatie-overstijgende werkgroepen          

concept richtlijn dure geneesmiddelen 
(literatuur, evidence)

• expliciete uitspraak over “wel / geen klinisch relevante 
verschillen tussen geneesmiddelen bij de behandelstappen 
van een indicatie”

• offerteronde Inkoopgroep Farma Santeon
(kosten, doelmatigheid bij keuzes)

• conceptrichtlijn          definitieve richtlijn Santeon

September: Opleveren conceptrichtlijn

Werkwijze: 

• BeslissingsOndersteunend Model 

Effectiviteit, Veiligheid, Tolerantie, 

Gebruiksgemak, Toepasbaarheid, Wel/geen 

klinisch relevante verschillen

• Discussie & toetsing achterban

Vakgroepen en geneesmiddelen-

commissie

Eind november 

Besluit stuurgroep dure geneesmiddelen en 

toelichting aan voorzitters werkgroepen

Tijdslijn proces

Kwaliteit voorschrijven
Doelmatigheid

December: Vakgroepen en ziekenhuis-

apothekers: Implementeren richtlijn, 

inregelen monitoring

Mei - juni

Coördinator inkoop en voorzitter werkgroep 

bespreken concreetheid richtlijn en nieuwe 

ontwikkelingen geneesmiddelen.

Oktober – half november

Offertebesprekingen, beslisdocument opstellen 

incl. argumentatie

Augustus

Coördinator inkoop: start offerteronde

Maart: Stuurgroep dure geneesmiddelen: 

nieuwe indicaties richtlijnen dure 

geneesmiddelen? nieuwe middelen?

Maart – sept: Werkgroep (herziening) richtlijn: 

Medisch specialisten en ziekenhuisapothekers van 

elk  Santeon ziekenhuis komen samen tot een 

beschrijving van de behandeling, start- / stop-

criteria en plaatsbepaling van dure geneesmiddelen. 

Juli - augustus

Coördinator inkoop: oriëntatie op markt

December

Communicatie richtlijnen naar RvB, medische staf, 

vakgroep-managers, hoofden ziekenhuisapotheek en 

werkgroepleden

VBHC: kwaliteit en doelmatigheid farmacotherapie dure geneesmiddelen, april 2018
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Beslissingsondersteunend model
Rituximab IV Obinutuzumab IV

Registratie (CLL) - CLL 1e lijn 
- CLL recidief/refractair

- CLL 1e lijn indien fludarabine niet kan

Schema Dag 1: 375 mg/m2

Vervolg: 500 mg/m2 Q4W 
Totaal: 6x

Dag 1: 100 mg

Dag 2: 900 mg

Dag 8: 1000 mg

Dag 15: 1000 mg

Vervolg: 1000 mg Q4W

Totaal: 8x

Effectiviteit Hillmen JCO 2014 (n=100):

- PFS: 23.5 mnd

- ORR: 84%

- CR: 10%

- PR: 74%

- MRD neg: 0%

CLL-11 (n=781):

- PFS: 15.4 mnd (vs 11.1 met 
chloorambucil)

CLL-11 (n=781):

- PFS: 29.2 mnd (vs 15.4 met 

rituximab vs 11.1 met chloorambucil)

- ORR: 77% (vs 66% met rituximab vs

31% met chloorambucil)

- CR: 22% (vs 7% met rituximab vs

0% met chloorambucil)

- PR: 55% (vs 58% met rituximab vs

31% met chloorambucil)

- MRDbm neg: 19.5%

(vs 2.6% met rituximab)

- MRDbl neg: 37.7%

(vs 3.3% met rituximab)

Veiligheid en 
tolerantie

Hillmen JCO 2014:

- neutropenie ≥3: 41%

- lymfopenie ≥3: 41%

- leukopenie ≥3: 23%

- anemie ≥3: 19%
- trombopenie ≥3: 18%

CLL-11:

- neutropenie ≥3: 33%

(vs 28% met rituximab) 

- anemie ≥3: 4%

(vs 4% met rituximab) 

- trombopenie ≥3: 10%

(vs 3% met rituximab) 

- infecties ≥3: 12% 

(vs 14% met rituximab) 

- infusiereactie ≥3: 20% (vs 4% met 

rituximab) 

- infusiereactie (alle): 66% (vs 38% 
met rituximab)

Gebruiksgemak Geen voor-/nadeel Geen voor-/nadeel
Toepasbaarheid Veel ervaring, huidige standaard Beperkte ervaring binnen Santeon

Definities preferentie

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi23J-XibvVAhVMUlAKHVJ8BfYQjRwIBw&url=https://www.fotolia.com/p/202295724&psig=AFQjCNE6RCT9stV2bk9TEfExw7PQMb3KlQ&ust=1501849937576464
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi23J-XibvVAhVMUlAKHVJ8BfYQjRwIBw&url=https://www.fotolia.com/p/202295724&psig=AFQjCNE6RCT9stV2bk9TEfExw7PQMb3KlQ&ust=1501849937576464
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Afbouw

Patiënten Kosten
• Offerteronde

• Preferentie

• Biosimilars

• Ruimte voor 

individuele 

patiënt-

kenmerken

• Monitoren 

behandeleffect

• Stimuleren gepast 

gebruik dure 

geneesmiddelen 

(start, afbouw, stop, 

switch)

• Reduceren spillage

Plaatsbepaling van keuzes

• Duidelijke 

afspraken

• Confectie waar het 

kan; maat-werk

waar het moet

• Voorschrijven 

monitoren
7 werkgroepen

bepalen therapie en 

plaatsbepaling

geneesmiddelen

Behandel-

richtlijn

2015 2016 2017

Reuma

Adalimumab (Humira) PR 1

Entanercept (Enbrel) PR 2

Derma

Ustekinumab (Stelara)  PR 1

Adalimumab (Humira)  PR 

MDL

Infliximab (Inflectra) PR1

Adalimumab (Humira) PR2

Reuma

Entanercept (Enrbel) PR 1

Adalimumab (Humira) PR 2

Derma

Ustekinumab (Stelara)  PR 1

Adalimumab (Humira)  PR 2  

MDL

Infliximab (Inflectra) PR1

Adalimumab (Humira) PR2

Darmkanker

Panitumumab (vectibix) PR1

Cetuximab (erbitux) PR2

Borstkanker

Trastuzumab (Herceptin)

Pertuzumab (Perjeta)

Reuma

Etanercept (Enbrel)  PR1 

Adalimumab (Humira) PR2 

Derma

Ustekinumab (Stelara) 

Etanercept (Enbrel) 

MDL

Infliximab (Inflectra) PR1

Adalimumab (Humira) PR2

Darmkanker

Panitumumab (Vectibix) PR1

Cetuximab (Erbitux)  PR2

Borstkanker

Trastuzumab (Herceptin)

Prostaat

Docetaxel PR1d

In geval van anti-hormonale 

behandeling : enzalutamide (Xtandi)

Botmetastasen zonder viscarelare

metastasen : Radium 223

Lymfoomkanker
• Diagnose DLBCL en FL; Geen preferente keuze tussen 

rituximab IV of SC(mabthera). 

• Niet fitte 1e lijns CLL patienten;PR 1: Retuximab IV (Mabthera) 

+ Choloorambucil

• CLL (HR 1e lijn en vroeg recidie’; :PR1=  ibrutinib (imbruvica)

• Behandeling van RRMM is gebaseerd op individuele patiënt 

kenmerken. Kent geen preferent middel. 

Studie

Switch naar 

biosimilar

PR = preferent 

geneesmiddel

Prostaatkanker

Enzalutamide (Xtandi) PR 1

Bij uitsluitend botmetastases  is 

Radium-223 PR1

Abirateronacetaat (Zytiga) PR2 

2014 2018 &2019

Reuma
PR1  Adalimumab (Amgevita)

PR2  prim non responders: JAK: tafacitinib en 

IL-6: sarilumab; 

sec non responders: etanercept (Enbrel)

Derma
PR 1 Ustekinumab (Stelara)

PR 2 Ixekizumab (Taltz) 

MDL

Darmkanker
PR1 Panitumumab (Vectibix)

Borstkanker
PR1 HER2 Trastuzumab (Kanjinti)

Mogelijk in combinatie met Pertuzumab (Perieta)

Prostaat
Androgeen-Deprivatie-therapie

• PR1 Triptoreline (Pamorelin) 6-maands-depots

• PR 2 Leuproreline Sandoz 3-maands-depot

Chemotherapie

• PR1 Docetaxel PR 1

Hormonale therapie

• PR1 Abirateron (Zytiga)

• PR2 Enzalutamide (Xtandi) 

Lymfoomkanker
• Diagnose DLBCL en FL; Rituximab IV PR1 

• Niet fitte 1e lijns CLL patiënten: Rituximab IV+ Chloorambucil 

PR 1. 

• CLL met 17p-Deletie op TP53-mutatie: ibrutinib (Imbruvica)

• 1e lijns MM indien geen ASCT of studie mogelijk: 

PR1    MPV of  Rd

• TKI’s bij CML 

• dasatinib

Crohn

• PR1 Infliximab (Flixabi)

• PR2 prim non responders: 

ustekinumab; sec non 

responders: Adalimumab

(Amgevita)

Colitus Ulcerosa

• PR 1 Infliximab (Flixabi)

• PR2 PR2 prim non 

responders: ustekinumab; 

sec non responders: 

Adalimumab (Amgevita) 

2020: longkanker icm VBHC
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Succesvol organiseren / implementeren
Z

IE
K

E
N

H
U

IS
S

A
N

T
E

O
N

RvB Medische staf

Afstemming

ziekenhuisapothekers,

medisch managers,

zorgadministratie, 

planning&control

Arts + zapo

Werk-

groepen

Santeon

Inkoop-

groep

Farma

Sales

Beleids

commissie

Farmaco

therapie

Vakgroepen

Richtlijn incl.

preferentie

Ziekenhuis-

apotheek

Communiceren

Implementeren

Monitoren
Beleid

Begroting

Draagvlak

VBHC: kwaliteit en doelmatigheid farmacotherapie dure geneesmiddelen, april 2018

FTC/FBC

Ervaringen uit werkgroepen 

• 7 werkgroepen, 4 overleggen met 14 personen vereist 
flexibiliteit, creativiteit en bevlogenheid

• maatschappelijke verantwoordelijkheid helder

• elke patiënt is uniek en heeft voortschrijdend behandeldoel

• weten dat inzet loont

• ondersteuning lokale implementatie essentieel

• uitkomst en kwaliteit van leven kunnen meten met patiënt

• Effect het grootst bij meer keuze mogelijkheden

• Effect het grootst wanneer de beroepsgroep geen specifieke 
voorkeur uitspreekt. 
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Monitoring 

• monitoring op prescriptie, omzet en behaalde kortingen

• ziekenhuizen zelf verantwoordelijk voor implementatie van de 
afspraken

• farmadatabase voor extractie van prescriptie gegevens

• ICT uitdaging

• gestructureerde data analyse

• terugkoppeling aan werkgroep, vakgroep en stuurgroep

• bijsturing door vakgroepen ziekenhuizen zelf
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Resultaat reuma

Monitoring omzetting biosimilar infliximab
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Voorbereiding introductie biosimilar adalimumab

• Opstellen van draaiboek door FBC

• Interne werkgroep bestaande uit voorschrijvers, ZAPO, manager

• Afstemming met clientenraad

• Brief patiënten 

• Informatie op MST website

• Beschikbaarheid van specifiek telefoon nummer voor vragen

• Scholing van verpleegkundigen en apothekersassistenten

• Bel en balie instructies

• Monitoring van de omzetting

Inkoopproces biosimilar adalimumab

o Datum van aflopen van patent: dinsdag16 oktober 2018

o Dezelfde dag offertes van de meerdere fabrikanten

o 1 fabrikant diende de offerte de volgende dag in.

Keuze gemaakt op basis van:
• Samenstelling hulpstoffen
• Prijs
• Voorwaarden in de overeenkomst

o Beslissing op donderdag 18 oktober

Titel presentatie | 13 oktober 2019 | 27
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Resultaat omzettingen biosimilars

- Trastuzumab 100 %

- Rituximab 100 %

- Infliximab 2de introductie 73 % 
1de introductie 12 %
originator 15 % *

- Adalimumab 97,5 %

- Etanercept Niet omgezet naar biosimilar

Effecten van de aanpak

• expliciet beleid biedt onderhandelingspositie

• model geeft draagvlak en houvast voor professionals

• terugdringen praktijkvariatie

• transparantie over kwaliteit van de behandeling naar 
zorgverzekeraars

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0r6bHjLvVAhWBI1AKHRr-DX4QjRwIBw&url=https://enkhuizen.d66.nl/standpunt-over/richtingwijzers-d66/&psig=AFQjCNHzwtPSyWA2ylPTvPc-udC1M5mSdg&ust=1501850852776056
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0r6bHjLvVAhWBI1AKHRr-DX4QjRwIBw&url=https://enkhuizen.d66.nl/standpunt-over/richtingwijzers-d66/&psig=AFQjCNHzwtPSyWA2ylPTvPc-udC1M5mSdg&ust=1501850852776056
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Kritische succesfactoren

• professionals betrekken bij opstellen richtlijn 

• beslissingsondersteunend model

• organisatiestructuur en - cultuur

• implementatiekracht / conversiekracht
(en dus niet alleen het volume....)

• lokaal eigenaarschap ziekenhuisapotheker en medisch 
managers

• monitoren prescriptie: doen wat je belooft!

VBHC: kwaliteit en doelmatigheid farmacotherapie dure geneesmiddelen, april 2018

• upgraden richtlijnen

• monitoring: simpeler, beter, vollediger

• innovatieve partnerships uitbreiden

• uitbreiden naar VBHC (uitkomst / value)

Doelstellingen 2020 en later

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQtbnhjbvVAhXOLlAKHWrTC7UQjRwIBw&url=https://nl.123rf.com/photo_10976410_succes-en-falen-symbool-vertegenwoordigd-door-een-gevorkte-weg-met-een-verkeersbord-die-gebrek-en-ee.html&psig=AFQjCNFIELOpFIZPnLzl62KVxhMOUA6oug&ust=1501851066465752
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQtbnhjbvVAhXOLlAKHWrTC7UQjRwIBw&url=https://nl.123rf.com/photo_10976410_succes-en-falen-symbool-vertegenwoordigd-door-een-gevorkte-weg-met-een-verkeersbord-die-gebrek-en-ee.html&psig=AFQjCNFIELOpFIZPnLzl62KVxhMOUA6oug&ust=1501851066465752
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• Basis is belegd. Vervolgstappen van behandelrichtlijn naar 
zorgpad, naar meten van uitkomsten. Voor steeds meer 
indicaties.

• Kwaliteit èn doelmatigheid gaan goed samen = 
formulariumbeleid

• Creëer draagvlak en eigenaarschap bij professionals 
(voorschrijvers, ziekenhuisapothekers)

• Organiseer en faciliteer het proces 

VBHC: kwaliteit en doelmatigheid farmacotherapie dure geneesmiddelen, april 2018

Take home messages

Samen inkopen betekent samenwerken op 

inhoud

Titel presentatie | 13 oktober 2019 | 33
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