OVERZICHT MAATREGELEN VISIE VWS GENEESMIDDELENBELEID
Belangrijkste onderdelen voor ziekenhuizen van de visie geneesmiddelenbeleid
Aanpak hoge prijzen/ versterken inkoopmacht ziekenhuizen en verzekeraars









VWS gaat het instrument van de sluis verder uitwerken en nog enkele middelen in de sluis
plaatsen. De minister wil de sluisconstructie verbreden naar decentrale inkoop door
verzekeraars en ziekenhuizen.
Het bureau Financiële Arrangementen wordt uitgebreid en verzekeraars en aanbieders
krijgen een adviserende rol .
Onder regie van VWS wordt een “Horizonscan plus “ opgesteld die verzekeraars,
ziekenhuizen, beroepsgroepen en overheid betere informatie moet verschaffen over
instroom , inzet en kostengevolgen van nieuwe geneesmiddelen en geneesmiddelen die uit
patent gaan:
De branches gaan ‘best practices’ verspreiden om de leden te ondersteunen bij de inkoop
van geneesmiddelen; VWS gaat een platform Expertise Inkoop Geneesmiddelen oprichten.
De ACM gaat een leidraad opstellen met daarin beschreven wat wel en niet is toegestaan op
het gebied van inkoopsamenwerking.
VWS wil Europese samenwerking stimuleren. VWS gaat samen met België en Luxemburg
onderhandelen over de prijs van een duur geneesmiddel en wil actieve samenwerking op
Europees niveau op diverse terreinen van vergoedingsbeslissingen, waaronder het delen van
informatie.

Gepast gebruik van geneesmiddelen






In het pakket maatregelen is afgesproken dat beroepsgroepen, ziekenhuizen en
verzekeraars gepast gebruik van geneesmiddelen stimuleren, onder andere door het
opstellen van start- stop criteria of inzet van biosimilars. VWS kent hierbij een belangrijke
rol toe aan geneesmiddelencommissies in de ziekenhuizen.
De minister stelt de komende 5 jaar € 10 miljoen beschikbaar voor het ontwikkelen en
toepassen van nieuwe diagnostische methodes, zodat geneesmiddelen gerichter kunnen
worden ingezet bij patiënten die ook echt baat hebben van de therapie
VWS wil met veldpartijen een actieplan opstellen voor een meer efficiënte organisatie en
financiering van registraties ; VWS wil hierin de regie nemen.

Contractering




In het pakket maatregelen wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor betere
contractafspraken tussen zorgaanbieder en verzekeraar. De NZa gaat de afspraken twee
keer per jaar monitoren.
VWS gaat een monitor dure geneesmiddelen organiseren die een actueel beeld moet geven
van de uitgaven.

MBI


In het pakket maatregelen kunt u de intentie lezen dat VWS het MBI niet zal inzetten als er
kostenoverschrijdingen zijn als gevolg van dure geneesmiddelen, mits deze verantwoord zijn
ingezet.

Snellere toegang en verbeterde marktwerking




VWS wil in Europees verband de discussie voeren hoe het huidige patentsysteem en de
huidige beschermconstructies kunnen worden aangepast, waaronder
weesgeneesmiddelenbeleid;
Discussie in EU verband over flexibeler vormen van marktoelating die beter recht doen aan
ontwikkelingen van ‘personalized medicine’ (‘adpative pathways’)

Nieuwe businessmodellen en innovatieve producten


VWS wil nieuwe business modellen stimuleren (privaat- publieke samenwerking, of
initiatieven zoals ‘fair medicine’), waarbij de kosten en opbrengsten van onderzoek en
ontwikkeling beter worden gedeeld tussen industrie en maatschappij.

