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Missie zorgverzekeraars

Kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg 
voor alle verzekerden, gericht op het bevorderen 
van gezondheid en kwaliteit van leven 

Dure geneesmiddelen, wat kun je er aan doen? 2



Ambitie 2025 zorgverzekeraars: Zie zn.nl
• Verbinden, vertrouwen, vernieuwen

Samenwerken met zorgverleners vanuit gerechtvaardigd vertrouwen
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Stukje historie   Ziekenhuizen – ZN 
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• Gedeelde historie op bekostigings-systematieken

• Diverse pogingen om gemeenschappelijk in te kopen

• Stollingsfactoren

• Middelen in de haematologie

• Stuk gelopen op uitvoering en gebrek aan vertrouwen



Ontwikkeling bij zorgverzekeraars

• Oligopolistische en monopolistische geneesmiddelen: 
non-concurrentiëel

• Aanstellen programmamanager dure geneesmiddelen

• Start programma dure geneesmiddelen bij ZN

• Samenwerking zoeken met ziekenhuizen 
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Eerste resultaten programma dure geneesmiddelen

• Intentieverklaring Samenwerking Inkoop Dure 
Geneesmiddelen tussen NVZ, NFU en ZN

• Vorm, scope en  structuur samenwerking vastgelegd

• Eerste cluster geselecteerd

• Samenwerking op inkoop echt van start 
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Oprichting gezamenlijk inkoopverband voor 
2018; een PILOT

• Geen formele structuur, 
eenmalig samenwerkingsverband

• Toetredingsovereenkomst 
regelt samenwerking
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Wie doen er mee met de Pilot? 

• Alle academische ziekenhuizen

• 45+ NVZ ziekenhuizen (alle wat grotere ziekenhuizen)

• Alle verzekeraars inclusief de nieuwe toetreder IptiQ
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Hoe is eea ingeregeld voor de PILOT?  

• Stuurgroep NFU – NVZ – ZN: bepaalt beleid
• Gezamenlijke werkgroep: vertaalt beleid naar actie 
• Clean-team (ziekenhuisapothekers): stuurt inkoopronde aan
• Inkoopteam: voert onderhandelingen en sluit raamovereenkomst
• Ziekenhuizen en farma: vertalen raamovereenkomst naar lokale afspraak

• Clean team en inkoopteam hebben geheimhoudingsplicht
• Verzekeraars vergoeden tegen ‘nominale inkoopsprijs’ 

(en kennen nettoprijzen die ziekenhuizen betalen dus niet)
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Wat gaat er de komende maanden gebeuren? 

• Nadere info over hele traject via contactpersonen
• Uitvraag voor data aan ziekenhuizen deze maand
• Offerteaanvraag, verkorte aanbesteding
• Week 20 nov offertes binnen
• Analyse
• Evt week 4 dec gunning
• Week 11 dec communicatie naar ziekenhuizen
• 1 jan: start in ziekenhuizen  
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Wat betekent de PILOT voor de ziekenhuizen? 

• Je moet het lokaal inregelen

• Formulariumbeleid toepassen op gebied van CML

• Inkoopprijzen en declaratieprijzen in systeem 

• Rapportages gebruik aanleveren per maand
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Hoe gaan we om met knelpunten?

• De werkgroep houdt vinger aan de pols
• Grijpt in bij problemen
• Stelt zich pragmatisch op
• Kan escaleren naar stuurgroep en via stuurgroep 

naar besturen NVZ – NFU – ZN
• Een Monitorgroep bewaakt grote lijnen
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Wanneer is de pilot geslaagd?

• Deelname door veel ziekenhuizen
• Farmaceuten offreren
• De verschuiving in de markt is zichtbaar
• Deelnemers zijn tevreden
• In het kielzog vindt er een echte discussie plaats 

over de knelpunten van de markt
• Er is overeenstemming over een vervolgtraject
• ..
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Plannen voor de toekomst

• Speelveld versterken

• Analyseren aan de hand van ervaringen wat de 
beste aanpak is

• Onderzoeken of er meerdere clusters in 
aanmerking komen om gezamenlijk op te trekken
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