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2005 



2007 Volkskrant 

• De NVZ vreest dat bezuiniging gevaar postcodegeneeskunde

vergroot

• Ziekenhuizen krap bij kas geneigd dure geneesmiddelen aan

banden of stop,pen aanbieden van subspecialismen met dure

geneesmiddelen

• Gespecialiseerde ziekenhuizen vervolgens onevenredig veel

'dure' patiënten



2010 NOS 

• Het Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM) weigert patiënten 

met zeldzame immunologische ziekten die niet in de buurt van 

het ziekenhuis wonen. 

• Het ziekenhuis zegt te moeten bezuinigen en de behandeling 

van deze patiënten is kostbaar. Tientallen mensen moeten 

uitwijken naar een ander zieken1huis. 

• De SP spreekt van "o,naanvaardbare postcodegeneeskunde" en 

wil dat minister Klink ingrijpt. 

• Anderhalf jaar verder sluit het azM met toestemming van minister 

Schippers (WD) twee topspecialistische afdelingen. 



2,013 Volkskrant 

• Elk ziekenhuis mo·et elk jaar met alle verzekeraars

onderhandelen over budget dure mediicijnen. Met de toename

aantal patiënten en aantal -dure middelen zou de pot geld groter

moeten worden, maar dat gebeurt nog niet.

• Gevolgen: Als pot leeg is, moeten -dure middelen uit

ziekenhuisbudget worden1 vergoed, da1t kan tot pijnlijke keuzen

leiden. Dan ontstaat postcodegeneeskunde. In het ene

ziekenhuis krijgt de patiënt het middel wel, elders niet.



2015 NOS 
• Prof. Punt: Patiënten die toevalrig in de buurt van ziekenhuizen

wonen die geen geld hebben voor dure geneesmiddelen zijn de

klos. "De postcode-geneeskunde is helemaial terug",

• Kleinere ziekenhuizen sturen patiënten naar academische

ziekenhuizen of gespecialiseerd kankerziekenhuis.

• AVL ziet steeds va1ker patiënten die niet zijn getest op bepaalde

genetische afwijkingen. Vermoeden dat tests niet gedaan

worden om1dat positieve testuitslagen leiden tot peperdure

behan1 delingen.





2017 NZA {juli) 
• 42o/o van zorgaanbieders noemt selectieve inkoop/ omzetplafonds

een financieel knelpunt voor inzet gewenste geneesmiddel.

• 47°A> van zorgaanbieders meldt niet bij zorgverzekeraar financieel

knelpunt toedienen geneesmiddel.

• In contracten aanbieder en verzekeraar weinig vastgelegd over

gevolgen patiënt selectief inkopen.

• Op basis van de beschikbare informatie, is ons niet gebleken dat

patiënten niet de zorg (geneesmiddelen) hebben gekregen waar zij

op aangewezen zijn op grond van de zorgplicht van zorgverzekeraars.



• Hoofdlijnenakkoord

• Behandelopties groeien

jaarlijks

• Budget groeit niet mee

• Nieuwe zorg gedurende het jaar



NVZ enquete 2015 
76% ziekenhuizen geen toereikende afspraken verstrekken alle noodzakelijke dure 

medicatie 

• Plafond/aanneemsom met doorleverplicht bij groei niet voldoende.

• Nieuwe indicaties kleine groepen patiënten zorgen voor grote overschrijding.

• Afgesproken plafonds zijn exclusief nieuwe middelen.

• Groei dure medicatie is groter dan de afgesproken groei in het plafond.

• Onvoorziene wijzigingen in patiënten-aantallen en fluctuatie aantal

benodigde toedieningen.

• Verzekeraars willen geen nacalculatie dure middelen.

• Soms grote kortingen die verzekeraars toepassen op middelen.



Regeerakkoord 
• B,esparingen 2019-2022

• Medisch specialistische zorg, GGZ, huisartse,n- en multidisciplinaire zorg,

wijkverpleging 1,9 miljard euro per jaar opleveren.

• Hoe moet nog blijken

• Als de uitgaven hoger uitvallen, wordt macrobeheersingsinstrument

ingezet



NVZ reactie 

Besparingsopdracht past niet bij toenemende 

zo;rgvraalg 

De afgelopen jaren hebben de ziekenhuizen hard 

meegewerkt aan de beteugeling van de zorgkosten 

In crisistijd zijn gezamenlijke afspraken gemaakt over 

het beschikbare budget. De situatie is nu anders, de 

crisis is voorbij. 







Opties 

• W - t wat r op je a komt

• Breng v rwachte i anciële gevolgen in kaart

• dentificeer waar belangrijke knelp nte zitte

Ga tijd'g 'n gesprek





or1zo C 

· Overzicht verwachte nieuwe

innovatieve geneesmiddelen

Nederlandse mar t

Bren t patiënten, behandelaars,

ziekenh izen, zorgverzekeraars en

overheidsorganen v oegtijdig op de

hoogte welke geneesmiddelen komen

en wat mogelijke effec en zijn
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Conclusie 

• Het gaa hoe dan ook (v rder)

wr1 gen

• Goede voo be eidi g helpt

Horizonscan op maat 

• Informee zorgverzekeraars




