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Overzicht van moties en toezeggingen 
Toezeggingen 

Ik blijf u jaarlijks informeren 
over de voortgang van het 
geneesmiddelenbeleid in den 
brede 
 

 Met deze brief heb ik de toezegging 
afgedaan. 

Ik informeer u over de 
uitwerking van de 
aanbevelingen [uit de ex 
durante evaluatie van de 
geneesmiddelenvisie] over 
inkoop van innovatieve 
geneesmiddelen en onderzoek 
naar gepast gebruik  
Ik stuur een update op de 
Geneesmiddelenvisie uit 2016. 
 

 De aanbevelingen heb ik verweven in mijn 
beleid, zie hiervoor de brief en voorgaande 
brieven over geneesmiddelenbeleid. Met 
deze brief heb ik de Kamer ook een update 
gegeven over de Geneesmidelenvisie uit 
2016.  

De Kamer ontvangt informatie 
over de gevoerde gesprekken 
over het initiatief in West-
Friesland.  

 Ik heb hierover contact met de betrokkenen. 
Ik wacht de mogelijke vervolgstappen door 
de zorgverleners en zorgverzekeraars af.  
 

Ik ga samen met andere 
overheidsinstanties en 
veldpartijen indicatoren op het 
gebied van betaalbaarheid en 
toegankelijkheid ontwikkelen 
en deze komen mogelijk in de 
jaarlijks verschijnende ‘Monitor 
Geneesmiddelen in de 
medisch-specialistische zorg’. 

 

 Rondom de ontwikkeling van deze 
indicatoren kom ik terug in de begeleidende 
brief bij de volgende NZa monitor msz die 
wordt verwacht in kwartaal twee van 2021. 
In het jaar 2021 wordt de ‘NZa monitor dure 
geneesmiddelen in de msz’ onderdeel van de 
‘NZa monitor msz´.  
 

Ik kom schriftelijk op de 
aanbevelingen, die niet 
concreet betrekking hebben op 
het instrument van de 
dwanglicentie, in de 
persoonlijke beschouwing van 
de voorzitter van de commissie 
die onderzoek ging doen naar 
de inzet van het instrument 

 Meerdere aanbevelingen liggen op het 
terrein van prijsvorming of 
prijsonderhandeling. Deze zie ik in grote 
lijnen als ondersteuning van het huidige 
ingezette beleid.  
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dwanglicenties bij hoge prijzen 
van medicijnen.  
 
Ik informeer u over de 
aanpassing van de richtlijn 
Polyfarmacie bij ouderen.  

 In de brief heb ik de stand van zaken 
uiteengezet. De module 
‘medicatiebeoordeling’ is aangeboden bij het 
Zorginstituut. De module ‘minderen en 
stoppen van medicatie’ is afgerond en 
beschikbaar voor zorgverleners. 

 
De Kamer ontvangt de lijst 
niet te wisselen 
geneesmiddelen 

 De COVID-19 crisis legt veel beslag op het 
CBG en de betrokken experts. De lijst wordt 
naar verwachting in het voorjaar van 2021 
beschikbaar 

 
Ik zeg de Kamer de 
bestuurlijke afspraken over 
medicijnresten uit 
oppervlaktewater toe 

 De bestuurlijke afspraken over 
medicijnresten uit oppervlaktewater zijn 
inmiddels ondertekend en worden de Kamer 
door de minister van Infrastructuur en 
Waterstaat, die verantwoordelijk is voor het 
traject, toegezonden.   

 
Ik onderzoek wat de voordelen 
en nadelen zijn van het Franse 
voorstel met betrekking tot 
transparantie en bekijk wat dit 
betekent voor de Nederlandse 
situatie in de brede zin. 

 

 In deze brief ga ik hier nader in. Ik 
beschouw de verkenning als afgedaan.  

Ik werk de kaders uit voor de 
ijzeren voorraad en zal de 
Kamer daarover informeren.  

 

 Binnen enkele maanden ontvangt de Kamer 
zoals toegezegd een brief over de ijzeren 
voorraad.  

Ik koppel de uitkomsten over 
de gesprekken tussen 
koepelorganisaties over recalls 
terug aan de Kamer.  
 

 De koepelorganisaties zijn nog altijd in 
gesprek. Ik heb hen zeer dringend verzocht 
om op korte termijn tot een resultaat te 
komen. Wanneer dit bekend is zal ik de 
Kamer daarover informeren. 
 

Ik informeer u over het 
standpunt over off-
labelgebruik van het CBG 

 Het CBG heeft nog geen standpunt kunnen 
formuleren. Ik verwacht u hierover in de 
eerste helft van 2021 te kunnen informeren.  
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Moties  
29477-
632 

 Motie van het lid Veldman 
over de ervaringen met het 
pay-for-performancemodel 

 Ik heb het Zorginstituut gevraagd mij in het 
voorjaar 2021 te informeren over de stand 
van zaken op het gebied van hun 
toekomstbestendig pakketbeheer 
geneesmiddelen. Hierbij heb ik hen ook 
gevraagd in te gaan op hun ervaringen met 
het pay-for-performancemodel.  
 

29477-
679 

 Motie van het lid Ellemeet 
over een oplossing voor het 
niet behalen van de termijn 
bij onderzoeken naar 
veelbelovende 
geneesmiddelen 

 In overleg met het ZINL wordt bekeken welke 
voorwaardelijke toelatingstrajecten niet 
binnen de gestelde termijn van 7 jaar hun 
onderzoek kunnen afronden in verband met 
de opgelopen vertraging door de corona-
pandemie. Ik heb met het ZINL afgesproken 
dat waar dat noodzakelijk blijkt het traject 
verlengd wordt. Hiermee heb ik de motie 
ingevuld.  
 

29477-
668 

 Motie van het lid Van den 
Berg c.s. over gepast 
gebruik van nieuwe, 
innovatieve 
geneesmiddelen vergroten 
 

 Zoals ook in deze brief aangegeven zie ik 
deze motie als ondersteuning van mijn beleid 
en geef ik op deze manier invulling aan de 
motie.  
 

35137-
16 

 Motie van het lid Ellemeet 
over het verlagen van 
geneesmiddelenprijzen in 
Nederland en andere 
Europese landen 
 

 Ik zie deze motie als ondersteuning van mijn 
beleid. Met de huidige beleidsinzet nationaal 
en internationaal geef ik invulling aan deze 
motie.  

29477-
637 

 Gewijzigde motie van het 
lid Van Gerven over een 
acceptabele prijs voor 
geneesmiddelen afdwingen 
(t.v.v. 29477-631) 

 Ik heb onlangs het advies van het ZINL 
ontvangen over Mexiletine (Namuscla). Het 
ZINL adviseert om Namuscla niet op te 
nemen in het basispakket vanwege een 
onnodig hoge prijsstelling en uit oogpunt van 
behoud van solidariteit. Om toegang tot 
mexiletine voor patiënten te blijven behouden 
adviseert het ZINL om de (goedkopere) 
apotheekbereidingen wel in de 
basisverzekering op te nemen. Ik beraad mij 
momenteel over dit advies.  
 

29477-
669 

 Motie van de leden Van den 
Berg en Dik-Faber over 
heruitgifte mogelijk maken 

 Ik heb het punt rondom de heruitgifte van 
geneesmiddelen geadresseerd in een gesprek 
met Eurocommissaris Kyriakides in. Zij heeft 
dit punt genoteerd en ook het belang van het 
voldoen aan de doelen van de Green deal 
beaamd. We zullen in overleg met de 
Europese Commissie bekijken in hoeverre er 
daadwerkelijk mogelijkheden zijn om 
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heruitgifte van geneesmiddelen mogelijk te 
maken waarbij we voldoen aan de 
randvoorwaarden van productkwaliteit en 
productveiligheid. 
 

29477-
548 

 Motie van het lid Van 
Gerven over verhinderen 
van postcode-geneeskunde 
bij dure geneesmiddelen 

 Deze moties is ingevuld door de specifieke 
aandacht die is besteed aan toegankelijkheid 
in de NZa-monitor (mei 2020). Er bleek geen 
sprake te zijn van postcodegeneeskunde.  
 

35137-
18 

 Motie van de leden Van den 
Berg en Ellemeet over de 
effecten van 
geneesmiddelen in de 
praktijk meer evalueren 

 Invulling van deze motie vindt plaats door 
mijn beleidsinzet rondom pakkettoelating, 
gepast gebruik en registers, zoals ik op 
verschillende plekken in deze brief heb 
toegelicht.   
 

 

 

 

 
 

 


