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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Aan het MT-DGCZ 
Ontworpen doo 

e47: 

Datum 
11. juni 

Kenmerk 
CMT,VC.:5 2927157 

nota 	Dure geneesmiddelen 
	 Bijlagen 

(ter beslissing) 	 Afschrift aan 
Arcillersecr. 

Paraaf directeurGMT 

1 	Aanleiding voor deze nota 
A. Specifieke problematiek 'dure geneesmiddelen' (intra- en extramuraal) 
• Aanzienlijke kostenstijgingen, in ziekenhuizen en extramuraal 
• Afbakeningsproblematiek (dure) geneesmiddelen (geneeskundige zorg/ 

farmaceutische zorg); door een toenemende extramuralisering neemt 
urgentie van duidelijke afbakening toe 

• Invoering prestatiebekostiging per 2011 

B. De toezegging van de Minister om, in navolging van de visie op de 
extramurale geneesmiddelenvoorziening, een visie op de intramurale 
geneesmiddelenvoorziening te geven. Deze toezegging dateert uit het AO 
Geneesmiddelen van april 2008 (toezegging was dat er eenvisie zou komen 
voor het einde 2008). 

In deze nota wordt het MT-DGCZ gevraagd te reageren op voorstellen om de 
kwaliteit en doelmatigheid van de zorg met dure geneesmiddelen te 
bevorderen. Tevens wordt verzocht om gezamenlijk te werken aan een brede 
visie m.b.t. intramurale geneesmiddelenvoorziening. 

In deze nota wordt met 'dure middelen' die geneesmiddelen bedoeld die of op 
de N2a-beleidsregels dure geneesmiddelen/weesgeneesmiddelen zijn 
opgenomen óf in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) zijn 
opgenomen maar wel in aanmerking zouden komen voor opname op de 
beleidsregels indien ze intramuraal zouden worden toegepast. 

2 Samenvatting 

Problematiek dure geneesmiddelen: 
De uitgaven aan dure geneesmiddelen stijgen aanzienlijk, zowel in 
ziekenhuizen als extramuraal. (Zie toelichting onder a). 

Uw kenmerk 

Onderwerp 

r:lu,tgaande srbfrken 
gmr:nota2CC9;vdg':2537157. 

.clot 
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In ziekenhuizen Zijn er nu nog redelijke waarborgen voor doelmatige inzet 
(ziekenhuizen betalen een deel (nl. 20%) uit eigen budget), maar voor de 
invoering van prestatiebekostiging en add-on's (met mogelijk 100% 
vergoeding) moeten deze waarborgen nog gerealiseerd worden. (zie 
toelichting onder b). 

Een aantal (in het ziekenhuis/op de polikliniek voorgeschreven) dure 
geneesmiddelen wordt via het GVS gefinancierd: hier ontbreken prikkels voor 
scherpe inkoop en doelmatige inzet van deze middelen vanwege de beperkte 
rol die zorgverzekeraars (kunnen) spelen bij dit soort middelen. Het 
onderbrengen van deze middelen onder de ziekenhuisfinanciering kan leiden 
tot lagere prijzen en meer doelmatigheid. 
Verder is bij deze middelen sprake van dubbele aanspraak (geneeskundige en 
farmaceutische zorg), wat soms leidt tot financieringsgeschillen tussen 
partijen en strategisch gedrag (waaronder oneigenlijk voorschrijfgedrag, 
hiervan wordt later in de nota een voorbeeld gegeven). Het CVZ heeft 
geadviseerd dergelijke probleemgevallen van deze afbakeningsproblematiek 
onder de ziekenhuisfinanciering te brengen om financieringsgeschillen en 
onduidelijkheden voor de verzekerde tegen te gaan. (zie toelichting onder c). 

Op dit moment is het onvoldoende duidelijk in hoeverre ziekenhuizen met 
behandelprotocollen werken die voorzien in goede kwalitatieve en doelmatige 
inzet van dure geneesmiddelen; tevens is de naleving van dergelijke 
protocollen niet inzichtelijk. Het verleden heeft laten zien dat er grote 
verschillen waren tussen ziekenhuizen in het gebruik van Herceptin. 
Maatschappelijke onrust over In hoeverre patienten toegang krijgen tot de 
dure middelen is nooit verdwenen, vandaar ook het lopende onderzoek naar 
onder/overbehandeling met dure geneesmiddelen in ziekenhuizen. Er is vanuit 
kwaliteitsoogpunt, doelmatigheidsoogpunt en vanuit het oogpunt van 
patienten/verzekeraars veel voor te zeggen dat hier meer transparantie komt. 

De gewenste situatie 
Beoogd wordt een kwalitatief goede en toegankelijke zorg met dure 
geneesmiddelen die tegelijkertijd doelmatig en betaalbaar blijft, en waar nodig 
in de thuissituatie beschikbaar is voor de patiënt. 

1) Doelmatige inkoop en gebruik van dure Geneesmiddelen:  
o een bekostigingssystematiek die prijsconcurrentie (tussen dure 

geneesmiddelen) bevordert en zorgaanbieders aanzet tot doelmatige 
inkoop 

o doelmatigheidsprikkels bij de voorschrijver 
o ontwikkeling van doelmatige behandelprotocollen en een naleving ervan 

die voor patiënten/verzekeraars inzichtelijk is 
o voldoende expertise bij zorgaanbieder voor goede kwaliteit en 

doelmatigheid (juiste patiënt, juiste middel, juiste moment, juiste dosering 
etc) 

2) Geen verschillen in financierinossystematiek tussen dure geneesmiddelen 
met dezelfde toepassingsgebieden (bijv. oncologie/autoimmuunziekten). Dit 
gezien de uitkomsten van het CVZ-advies en de betere prikkels voor 
doelmatige inkoop en gebruik. 

Kenmerk 
GmTPJCG 2937157 
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3) Een goede kwaliteit/(kosten)effectiviteit: 
• scherpe en doelmatige plaatsbepaling van dure geneesmiddelen in 

behandelprotocollen (rol voor beroepsgroepen) 
o goede en voor derden inzichtelijke naleving van die protocollen (rol voor 

ziekenhuizen/specialisten) 
o Goed (van industrie onafhankelijk) vervolgonderzoek naar 

(kosten)effectiviteit in de praktijk. Registratie gebruik en effecten (door 
instellingen) en analyse (door beroepsgroep) van die gegevens als input 
voor behandelprotocolien. 

Kenmerk 
GMT/VCG 2937197 

3 Voorstellen voor betere zorg rondom dure geneesmiddelen 

Bovenstaande in overweging nemende worden de volgende voorstellen 
gedaan: 

Ad 1) Doelmatige inkoop en gebruik in ziekenhuizen:  

o Invoering add-on bekostiging dure en weesgeneesmiddelen, op 
hoofdlijnen inhoudende: 
(Reeds besloten maar nog niet volledig aan TK gecommuniceerd): 
- 	een volledige vergoeding van de add-on, mits waarborgen voor 

doelmatig gebruik 
bezien of en zo ja welke dure geneesmiddelen zich lenen voor opname 
in een DBC 
Handhaven huidige NZa-beleidsregels tot invoering • 
prestatiebekostiging per 2011 

(Nieuwe voorstellen - nog niet besloten): 
- 	Onderzoek naar mogelijke aanvullende eisen voor instellingen die add-

on 's willen deelareren. Bijvoorbeeld t.a.v. gebruik van doelmatige 
behandelprotocollen, het inzichtelijk maken van naleving daarvan en 
het bijhouden van registries en/of; stimuleer verzekeraars om op basis 
van deze eisen instelingen te contracteren. 
Vergroot als vliegwiel de risicodragendheid van verzekeraars over dure 
geneesmiddelen in ziekenhuizen. 

Ad 2) Een eenduidige financiering voor intramurale en extramurale dure 
geneesmiddelen  

o Het uitzetten van een veldconsultatie over de oplossingsrichting om dure 
geneesmiddelen met dezelfde toepassingsgebieden onder een eenduidig 
financieringssysteem te brengen, door relevante in het GVS opgenomen 
dure geneesmiddelen(groepen) over te hevelen naar de 
ziekenhulsfinanciering. Na veldconsultatie verdere besluitvorming over de 
overheveling. 

Ad 3) Een goede kwaliteit/(kgsten)effectiviteit:  

o Onderzoek naar het nut van zg. registries (waarin uitkomsten van 
behandeling van dure geneesmiddelen in de praktijk wordt geregistreerd) 
als instrument om: a) instellingen de naleving van protocollen inzichtelijk 
te laten maken en b) vervolgonderzoek te doen naar de waarde van dure Pagina 3 van 8 
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middelen in de praktijk en zodoende behandelprotoclollen aan te 
scherpen. Tevens bezien welke rol VWS/overheid wenst t.a.v. het steunen 
van (opstarten) van dergelijke registries. 	 Kenmerk 

Gr,rivcc, 2937:97 

4 	Beslispunten en advies 
Vraag: 

1) Wat is de zienswijze van het MT-DGCZ over bovenstaande voorstellen? 

Stemt het MT-DGCZ in met: 
1. Het voorstel verder te werken aan de onder ad 1) genoemde aanvullende 

eisen voor instellingen bij de add-on systematiek (om zo waarborgen 
voor doelmatig gebruik te realiseren) 

2. Het voornemen om met betrokken directies te bezien of de 
risicodragendheid van verzekeraars over dure geneesmiddelen in 
ziekenhuizen vergroot kan/dient te worden? 

3. Het voorstel onder ad 2) met daarnaast intern onderzoek naar de effecten 
van een overheveling op de risico vereveningssystematiek en de gevolgen 
voor het ziekenhuiskader? 

4. Het opstellen van een brede visie intramurale geneesmiddelenvoorziening 
bezien vanuit de verantwoordelijkheid van de ziekenhuizen. Onder meer 
relatie met good governance vraagstuk, kwaliteit- en 
doelmatigheidsvraagstukken (w.o. voorschrijfgedrag, risico-verevening )-
daarbij betrekken directies MZ, Z, CZ en GMT. 

Ter discussie: het op korte termijn communiceren van bovenstaande 
voornemens/gedachtelijnen* in een TK brief als reactie op het NZa advies 
dure geneesmiddelen en het CVZ advies afbakening intra/extramuraal én de 
eerdere toezeggingen van de minister voor de zomer met een visie te komen. 

*Denk dus aan: nieuwe bekostigingslijn dure intramurale geneesmiddelen, 
het voornemen om nader onderzoek uit te voeren naar de effecten van een 
overheveling van een aantal specifieke dure geneesmiddelen, aankondiging 
van een brede intramurale geneesmiddelenvoorziening. 

5 Toelichting 

a) Toenemende uitgaven dure geneesmiddelen 
De kosten aan dure geneesmiddelen nemen, zowel intramuraal als 
extramuraal aanzienlijk toe: intramuraal van 130 miljoen euro in 2004 naar 
317 miljoen euro in 2008 met een gemiddelde stijging van 15% per jaar 
(kostenmonitor 2007). Extramuraal liepen de kosten van dure geneesmiddelen 
(> 500 euro per dag) op van 265 miljoen euro in 2004 tot 715 miljoen euro in 
2007 (Bron: SFK Data en Feiten 2008). Slechts 9 geneesmiddelen zijn goed 
voor 70% van die extramurale uitgaven. De middelen zijn bedoeld voor 
ernstige aandoeningen (veelal kanker), de kosten per patiënt zijn hoog 
((tien)duizenden euro per jaar) en de meerwaarde t.o.v. bestaande 
behandelingen staat vaak nog niet vast. 

b) Doelmatige inzet dure geneesmiddelen bij prestatiebekosting/add-
onsystematiek nog niet gewaarborgd Pagina 4 van 8 



Overal 10.2.e 	 Doc. 1 

Om de betaalbaarheid van de dure geneesmiddelen te borgen zijn een 
doelmatig gebruik en scherpe inkoop van deze middelen van belang. 

De invoering van een nieuwe bekostigingslijn voor de dure intramurale 
geneesmiddelen komt hieraan (deels) tegemoet. De bekostiging van de dure 
en weesgeneesmiddelen zal binnen het systeem van prestatiebekostiging via 
apart declarabele prestaties (de add-ons) naast de DBC plaatsvinden. 

Scherpe inkoop: 
Het uitgangspunt met betrekking tot de bekostiging van dure en 
weesgeneesmiddelen is in lijn met het NZa advies, zijnde een volledige 
vergoeding van de landelijk gemiddelde netto inkoopprijs via een add-on bij 
de DBC. Op deze manier wordt gezorgd voor een tarief waarbij een prijs wordt 
betaald die niet per definitie gelijk is aan de officiële prijs van de fabrikant (de 
zogenaamde taxe-prijs). 

Doelmatig gebruik: 
De door Nza geadviseerde add-on systematiek ontbeert echter waarborgen 
voor een doelmatig gebruik van dure geneesmiddelen. Vanwege de 
commerciële druk die hier speelt is dit een punt van zorg. Om die reden is 
reeds besloten dat ten 100% vergoeding van de add-on alleen in de rede ligt 
als voldaan wordt aan de voorwaarde van doelmatig gebruik. Het door het 
veld en de Nza gesuggereerde instrument van doelmatige behandelprotocoilen 
biedt hier mogelijk een oplossing. De NVZ werkt hieraan. 
Hier is echter nog veel werk te doen. CZ wijst op het belang dat deze 
voorwaarde daadwerkelijk gerealiseerd wordt, mede gezien de samenhang 
met een eventuele overheveling van geneesmiddelen. De urgentie hiervan is 
des te groter, aangezien de huidige doelmatigheldsprikkel bij Invoering van 
prestatiebekostiging per 2011 zal verdwijnen (namelijk: ziekenhuizen moeten 
nu nog 20 % van de uitgaven aan dure geneesmiddelen uit hun reguliere 
budgetten dekken, de additionele 80% wordt via NZa-beleidsregel vergoed). 
Kortom: de waarborg van doelmatig gebruik moet goed uitgewerkt en 
nageleefd worden. 

De minister heeft besloten dat indien de waarborg van doelmatig gebruik niet 
voor 2011 wordt gerealiseerd een financiële doelmatigheidsprikkel in de add-
on bekostiging ingebouwd wordt. Deze terugvaloptie geldt overigens alleen 
voor de dure geneesmiddelen (niet voor de weesgeneesmiddelen). De NVZ en 
waarschijnlijk ook de NZa vinden een dergelijke terugvaloptie onwenselijk. 

Kenmerk 
GMT/VOG 2937197 

c) Dure geneesmiddelen in GVS / Afbakeningsproblematiek 
intra/extramuraal 
Een (toenemend) aantal dure geneesmiddelen, wordt door de medisch-
specialist voorgeschreven maar vla het GVS vergoed. Het gaat hier 
voornamelijk om dure geneesmiddelen voor de behandeling van kanker en 
auto-immunziekten (zie ook hieronder onder kopje casus). Bij deze in het GVS 
opgenomen middelen ontbreekt een prikkel voor doelmatig gebruik door de 
specialist'(middelen komen niet ten laste van ziekenhuis) en wordt potentiele 
prijsconcurrentie geen kans gegeven omdat de inkoop niet via het ziekenhuis 
verloopt. Verzekeraars/afleveraars hebben bij extramurale toepassing 
beperkte inkoopmacht omdat zij geen invloed hebben de voorschrijver in het 
ziekenhuis/polikliniek. Bovendien is echte prijsconcurrentie in het extramurale 	Pagina 5 van 8 
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circuit niet goed mogelijk omdat er met formele prijzen wordt gewerkt: 
prijsverlagingen werken door In de prijzen in het buitenland omdat lidstaten 
elkaars prijzen gebruiken. Dit is de reden dat fabrikanten in NL niet de prijzen 	Kenmerk 
zouden verlagen. In het ziekenhuisicircuit zijn partijen niet gebonden aan 	GMT:VDG 2937157 

formele prijslijsten en is er dus meer ruimte voor prijs/vorumeafspraken. (Zie 
casus TNF alfaremmers hieronder). Het GVS kent voor deze middelen ook 
geen verplichting voor vervolgonderzoek, i.t.t. de middelen op de beleidsregel. 

Het CVZ heeft op verzoek van uw voorganger advies over deze problematiek 
uitgebracht (CVZ advies april, 2008). Kern van deze problematiek is volgens 
het CVZ het gegeven dat veel medisch-specialistische geneesmiddelen onder 
twee Zvw prestaties vallen. Dit leidt volgens CVZ tot onduidelijkheid m.a.g. 
financieringsgeschillen tussen partijen, en mogelijk belemmeringen voor 
verzekerde en ongewenst strategisch gedrag van partijen (waaronder 
oneigenlijk voorschrijgedrag). Het betreft hier vooral de dure geneesmiddelen 
die in de thuisistuatie worden toegediend. 

Het CVZ adviseert voor de korte termijn om een bijlage op te nemen bij de 
Regeling zorgverzekering. In deze bijlage moeten alle geneesmiddelen staan 
die zorgaanbieders alleen mogen toedienen In een gespecialiseerde setting en 
onder medisch-specialistische verantwoordelijkheid. De bijlage moet 
samengesteld zijn volgens criteria die zijn gebaseerd op kwaliteit en 
doelmatigheid van de zorg. De aanspraak op die middelen is dan duidelijk 
terwijl de financiering via het ziekenhuiskader verloopt. 
GMT is van mening dat het vaststellen van dergelijke inhoudelijke criteria niet 
uitvoerbaar is. CVZ stelt verder dat de in het GVS opgenomen dure 
geneesmiddelen het grootste deel van de omvang van het probleem beslaan. 
Mede daarom stelt GMT voor om alleen de dure geneesmiddelen die 
intramurale 'concurrenten' voor dezelfde toepassingsgebieden hebben, naar 
het ziekenhuiskader over te hevelen: hetzij via het uitsluiten van het GVS, 
hetzij via een intramurale bijlage zoals het CVZ voorstelt. De aanwijzing van 
relevante geneeesmiddelen(groepen) dient op pragmatische wijze te worden 
ingevuld: dit kan door bijvoorbeeld alle middelen tegen kanker en 
autoimmuunziekten aan te wijzen (zie de vier onderstaande ATC groepen). 
Bijna alle dure geneesmiddelen (die in het GVS zijn opgenomen) vallen in 
deze groepen. Zo kan het CVZ advies in grote lijnen toch gevolgd worden. 

Voor de lange termijn adviseerde het  CVZ onderzoek naar mogelijkheid van 
een 'monosysteem': een positieve lijst waarin de aanspraak en bekostiging 
van alle intra-en extramuraal voorgeschreven geneesmiddelen (ook niet dure) 
op eenduidige wijze is geregeld. Een dergelijke positieve lijst staat echter 
haaks op o.a. de visie van GMT, om over te gaan naar een meer algemene 
omschrijving van de aanspraak op farmaceutische zorg. 

Casus afbakening intra/extramuraal: TNF alfa remmers (o.a. tegen 
reuma): 
Er zijn vijf TNF alfa remmers op de markt; drie daarvan (Enbrel, Humira en 
Remicade) zijn min of meer therapeutisch gelijkwaardig. Twee andere TNF alfa 
remmers moeten worden ingezet als behandeling met één van de andere drie 
faalt. 
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Enbrel en Humira (en sinds kort ook Remicade) worden via het. GVS vergoed: 
uitgaven aan de eerste twee bedroegen in 2008 bijna 220 miljoen euro en 
deze uitgaven stijgen nog steeds. Deze middelen worden poliklinisch 
voorgeschreven en via unieke leveranciers in de thuissituatie 
toegediend/afgeleverd. Deze leveranciers bekostigen dit vla marges op de 
producten. 
Omdat deze middelen niet ten laste van het ziekenhuisbudget komen is er 
geen prikkel voor de specialist om deze middelen doelmatig In te zetten. Ook 
is er geen sprake van prijsconcurrentie, omdat de officiele GVS prijzen 
vanwege internationaal prijsbeleid niet door fabrikantén verlaagd zullen 
worden. Verzekeraars hebben hier ook geen inkoopmacht omdat zijn geen 
invloed hebben op de voorschrijver in het ziekenhuis. 

Tenslotte wordt er naar deze middelen geen vervolgonderzoek gedaan. Indien 
alle vijf middelen onder de ziekenhuisfinanciering zouden vallen onstaat een 
level-playing field voor aasbieders en onstaat er door inkoopmacht van de 
ziekenhuizen ruimte voor significante prijsdruk. Zorg in de thuissistuatie heeft 
zeker toegevoegde waarde maar niet tegen kunstmatig hoge prijzen: unieke 
leveranciers kunnen ook met ziekenhuizen afspraken maken. 

Overige casussen: De casus van de reumamiddelen is de meest in het oog 
springende. Er zijn meer voorbeelden van in het GVS opgenomen 
gelijkwaardige dure middelen die voor een doelmatige inkoop en gebruik 
eigenlijk onder de ziekenhuisfinanciering zouden moeten komen te vallen: 
Sutent en Nexafar bij niercelkanker en Tarceva en Iressa bij longkanker. 
Inmiddels loopt er al een GVS aanvraag voor het op de beleldsregel dure 
geneesmiddelen opgenomen geneesmiddel Herceptin tegen borstkanker. 

De problematiek betreft voornamelijk de volgende geneesmiddelgroepen: 

Kenmerk 
Gf-iT/VDG 2937197 

ATC groep 
Oncolytica (L01) 
Hormonen (L02) 
Immunostimulantia (L03) 
Immunosuppressiva (L04)  

Extramurale uitgaven (2007) 
88 miljoen 
101 miljoen 
112 miljoen 
238 miljoen 

Financiële en personele gevolgen en juridische haalbaarheid 
nvt 
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Interne afstemming 
Deze nota is door GMT en CZ gezamenlijk opgesteld. 

Kenmerk 
GMT,VIY3 2937197 

Nationaal en/of internationaal politiek en maatschappelijk draagvlak 
voor het voorstel 
Vanuit het veld zullen naar verwachting verdeelde reacties komen. 
Verzekeraars, ziekenhuizen, apotheekhoudenden, patiëntenorganisaties etc. 
zullen worden meegenomen in de veldconsultatie. 

Communicatie naar de betrokken doelgroepen 
Via de veldconsultatie. 

Consequenties voor de administratieve lasten 
nvt 
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Paraaf 2G 

Uw kenmerk 

Onderwerp 
1 	Aknleiding voor deze nota 

Uw toezegging aan de TK om (na een visie op de extramurale 
geneesmiddelenvoorziening) een zienswijze op de Intramurale 
geneesmiddelenvoorziening te geven, in combinatie met beleidsmatige 
ontwikkelingen ten aanzien van de 'dure' ziekenhuisgeneesmiddelen. 

Bijgaand treft u ter ondertekening een brief met beleidsvoornemens t.a.v. de 
dure en weesgeneesmiddelen aan. 

2 Samenvatting 
Belangrijke elementen concept TK brief: 
Het MT-DGCZ heeft na de zomer ingestemd met een plan van aanpak ten 
aanzien van de dure en weesgeneesmiddelen. De daaruit voortkomende 
beleidsvoornemens worden In bijgaande brief toegelicht. 

De brief gaat In op twee onderwerpen: 

A) Toekomstige bekostigingssystematiek dure en weesgeneesmiddelen in 
ziekenhuizen (bij invoering prestatiebekostiging in 2011): 

U geeft aan dat prestatiebekostiging van dure en weesgeneesmiddelen (via 
add-on's) alleen geoorloofd is als er waarborgen zijn voor doelmatig gebruik. 
Daarom pleit u voor een systematiek waarbij (doelmatige) behandelrichtlijnen 
centraal staan en aan instellingen verantwoordings-en transparantie-eisen 
worden gesteld over het gebruik van de dure geneesmiddelen en naleving van 
richtlijnen. U wilt hierover in gesprek met de NZa. Die eisen dragen bij aan 
keuzeinformatie voor patiënt en zorgverzekeraar. Ook geeft u aan te bekijken 

t—Fr CV"  rlt G1 k_AAck.Pf\ 	\xj..A. 	("V \ t, 

ráultgaande stukken 
gmtknota120(19\vdgl2973451. 

tdoc 
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welke rol verzekeraars kunnen spelen bij het bevorderen van doelmatig 
gebruik en te overwegen om de risicodragendheid van verzekeraars over dure 
geneesmiddelen in ziekenhuizen aan te passen (lees: vergroten). Puntsgewijs 
stelt u het volgende in de brief: 

• Aan volledige vergoeding (aan ziekenhuizen) van dure en 
weesgeneesmiddelen (via een zg. add-on) wilt u voorwaarden te stellen 
m.b.t. waarborgen voor doelmatig gebruik • 

• Die waarborgen wilt u invullen vla (doelmatige) behandelprotollen en een 
transparante naleving daarvan; u wilt beroepsgroepen, Instellingen en 
zorgverzekeraars hiervoor verantwoordelijkX maken. 

• U bent voornemens om daarom verantwoordings-en transparantelsen op 
te nemen in de toekomstige NZA beleidsregels voor bekostiging van dure 
geneesmiddelen. 

B) Eenduidige bekostigingssystematiek voor extramuraal en Intramuraal 
toegepaste dure geneesmiddelen: 

Sommige dure ziekenhuisgeneesmiddelen worden vla het 
Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) door verzekeraars vergoed, terwijl 
het eigenlijk ziekenhulsverplaatste zorg betreft. In de brief geeft u aan dat dit 
mogelijk ten koste gaat van kwaliteit en doelmatige inzet/inkoop van deze 
middelen. Mede met het oog op de toekomstige bekostigingssystematiek voor 
dure en weesgeneesmlddelen in ziekenhuizen (zie onder A) geeft u aan te 
overwegen om de dure geneesmiddelen uit het GVS te schrappen en deze 
onder de ziekenhuisfinanciering te brengen. Puntsgewijs: 

• U bent voornemens over te gaan naar een eenduidige 
bekostigingssystematiek voor intramuraal en extramuraal toegepaste dure 
geneesmiddelen . 

• 1.1 bent voornemens om daarvoor (groepen) dure geneesmiddelen aan te 
wijzen en deze uitsluitend nog onder de ziekenhuisfinanciering te laten 
vallen (via wijzigingen in de aanspraak en overheveling burget van 
geneesmiddelen-naar ziekenhuiskader) - eventuele implementatie 
vooralsnog niet vóár Invoering add-on systematiek 

• Er zal geen finale besluitvorming plaatsvinden voordat veld is 
geraadpleegd . 

3 Beslispunten en advies 

Ik adviseer u in te stemmen met bovenstaande lijn en bijgevoegde brief aan 
de TK te ondertekenen. 

Nota bene: IRF heeft aangegeven dat definitieve verzending niet mag 
plaatsvinden voordat besluitvorming t.a.v. invoering prestatiebekostiging is 
afgerond (niet verzenden v66r  11 december). 

1006 hit vorming op twhz 1122 ruLt 
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4 Toelichting 

Nationaal en/of internationaal politiek en maatschappelijk draagvlak 
voor het voorstel 

Add-on bekostiging dure en weesgeneesmiddeien 
Hier is in principe draagvlak voor; voor het veld is echter de uitvoering van 
belang (bijvoorbeeld de wijze waarop verantwoordings-en transpararantie-
eisen worden uitgewerkt), daar is nog veel te doen in relatief korte tijd. Veld 
zal daarom aandringen op snelle concretisering van die uitwerking, en tot die 
tijd een slag om de arm houden. 

Mogelijk overheveling dure geneesmiddelen van GVS naar 
ziekenhuisfinanciering 
11 1 

De brief is afgestemd met ambtenaren van CVZ en NZa. De brief is ook gezien 
door IRF (F). 

Algemeen 

Financiële en personele gevolgen en juridische haalbaarheid 

N.v.t. 

Interne afstemming 

De beleidslijn is afgestemd in het MT-DGCZ. De TK brief is afgestemd met 
directies CZ, GMT, Z en FEZ. 

1—> .&e.Z-cr.-• is 1- 

Nationaal en/of internationaal politiek en maatschappelijk draagvlak 
voor het voorstel 

De brief is tevens afgestemd met het CVZ en de NZa. 

Communicatie naar de betrokken doelgroepen 

N.v.t. 

Kenmerk 
GMT-VDG 2973451 
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Van: 	 Dhr. . 
Verzonden: donderdag 8 april 2010 18:08 
Aan: 	 mw. 
CC: 	 1, mw. 	 mw. 	 dhr. drs. 	I, dhr. 
Onderwerp: Memo voor MT GMT en MT CZ inz maatregel overheveling TNF alfaremmers 
Bijlagen: 	100408 memo MT CZ GMT overheveling TNF alfaremmers 2.doc 

Hoi 
Hierbij een memo voor het MT GMT van maandag. De memo wordt maandag ook in het MT CZ besproken. 

Groet, 

8-4-2010 



Overal 10.2.e, tenzij anders aange 

Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Doc. 3 

Aan MT GMT / MT CZ 
Via 

Van 	 (GMT) / 	(CZ) 

8 april 2010. 

memo 
Overheveling van dure geneesmiddelen (TNF alfaremmers) naar 
ziekenhuiskader 

1. Aanleiding/doel 
In het MT DGCZ van 22 september 2009 is ingestemd met het zg. plan van 
aanpak dure en weesgeneesmiddelen (PvA). Onderdeel van dat PvA was het 
voornemen om een aantal groepen dure geneesmiddelen over te hevelen van het 
geneesmiddelenkader (GVS) naar de ziekenhuisfinanciering om redenen van 
kwaliteit en doelmatigheid. Een mogelijke overheveling zou volgens de 
gehanteerde beleidslijn dure geneesmiddelen op termijn, na invoering van de 
prestatiebekostiging, beoogd in 2012, plaatsvinden na een veldconsultatie naar de 
diverse uitvoeringsaspecten van deze maatregel. 

Echter, met het val van het kabinet is een nieuwe situatie ontstaan. De invoering 
van de prestatiebekostiging (de add-on bekostiging voor de dure geneesmiddelen) 
gaat voorlopig niet door, althans niet per 2011. 

Een van de mogelijke begrotingsmaatregelen in de cure betreft de zg. 
overheveling van de geneesmiddelengroep TNF alfaremmers van het 
geneesmiddelen- naar het ziekenhuiskader. Deze maatregel levert naar 
verwachting een structurele opbrengst op van 50 miljoen euro met ingang van het 
jaar 2011. Onder druk van de huidige begrotingsproblematiek is dus nu sprake 
van het naar voren halen van dit onderdeel van het PvA. De begrotingsmaatregel 
betreft echter één geneesmiddelgroep uit dat PvA, waarbij wel een groot deel van 
de uitgaven (ongeveer 300 miljoen euro) gemoeid is. Bij de andere 
geneesmiddelgroepen gaat het in totaal om ruim 300 miljoen euro (bron: GIP 
data). 

Het doorvoeren van deze maatregel kan in dit verband gezien worden als een 
eerste (grote) stap van de in het PvA beschreven voornemen tot overheveling; in 
volgende jaren zouden de overige geneesmiddelgroepen aan bod kunnen komen. 

De maatregel zit al in het pakket dat besproken wordt tussen de minister van 
VWS en de minister van Financiën. 11 1 

Inlichtingen bij 

T 
kamer 

Datum 
7 april 2010 

Kenmerk 

C.c. 

r:tvdg 	lidure 
geneesmiddelen1100408 
memo mt cz gmt 
overheveling tnf alfaremmers 
2.doc 
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Doel van deze memo 
Deze memo beoogt de directies CZ en GMT mede vanwege de gewijzigde 
omstandigheden een nieuw principebesluit te laten nemen over een versnelde 
invoering van de overheveling in zijn totaliteit en een overzicht te geven van de 
diverse uitvoeringsaspecten om zo de daadwerkelijke uitvoering in goede banen te 
leiden. 

2. Achtergrond en onderbouwing 

Het CVZ advies afbakening intra-extramuraal vormt de primaire motivatie voor de 
maatregel. Het CVZ oordeelde dat de dubbele aanspraak en bekostigingsstructuur 
bij bepaalde medisch-specialistische geneesmiddelen kan leiden tot financiering -
en verstrekkingsgeschillen tussen partijen en tot oneigenlijk voorschrijfgedrag in 
ziekenhuizen. Op dit moment worden ook diverse rechtzaken gevoerd over 
ziekenhuisverplaatste zorg met dure geneesmiddelen. 

Een andere reden voor de overheveling is dé potentiële doelmatigheidswinst die 
daaruit volgt. Als de dure geneesmiddelen via het GVS worden vergoed betalen 
zorgverzekeraars de zg taxeprijs die de fabrikanten zelf vaststellen. 
Zorgverzekeraars hebben hier geen inkoopmacht omdat zij geen invloed hebben 
op het voorschrijfgedrag van de MS In het ziekenhuis. Bij overheveling zouden de 
dure geneesmiddelen onder de ziekenhuisfinanciering vallen: ziekenhuizen hebben 
wel inkoopmacht omdat zij uit vergelijkbare producten (leveranciers) een 
voorkeursmiddel kunnen aanwijzen (preferred supplier). Dit is een goede basis 
voor prijscompetitie: voorwaarde is wel dat er te kiezen valt tussen vergelijkbare 
geneesmiddelen. 

Deze maatregel heeft betrekking op één specifieke geneesmiddelengroep, de zg. 
TNF alfaremmers. De diverse producten uit deze geneesmiddeigroep zijn bedoeld 
voor behandeling van auto-immuunziekten (reuma, psoriasis etc.) en zijn in het 
gros van de gevallen uitwisselbaar. Er zijn nu zes TNF alfaremmers (Humira 
(GVS), Enbrel (GVS), Cimzia (GVS), Simponi (GVS), Remicade (GVS en 
beleidsregel) en Abatacept (beleidsregel)). Remicade en Abatacept worden 
voornamelijk intramuraal toegepast. Cimzia en Simponi zijn pas sinds een maand 
op de markt. De maatregel betreft overheveling van Humira, Enbrel, Cimzia en 
Simponi. 

De uitgaven van deze geneesmiddelen bedroegen naar schatting in 2009 
extramuraal 300 miljoen (bron: uitgaven volgens GIP databank 2008 met 
extrapolatie naar 2009) en intramuraal een kleine 100 miljoen (bron: uitgaven 
concept monitor dure geneesmiddelen 2008 geëxtrapoleerd naar 2009). Via de 
overheveling van de producten uit het GVS naar de ziekenhuisfinanciering 
ontstaat een krachtig speelveld voor prijscompetitie (veel aanbieders van 
vergelijkbare producten). De In te boeken opbrengst is gebaseerd op de 
verwachting dat ziekenhuizen in die situatie de totale inkoopkosten met 12,5% 
omlaag kunnen brengen. De opbrengst wordt gerealiseerd door de uitgaven aan 
de GVS middelen (300 miljoen) over te hevelen van het geneesmiddelen- naar het 
ziekenhuiskader en vervolgens het totale bedrag van 400 miljoen in het 
ziekenhuiskader met 12,5% te korten. Bij het middel abatacept dat op de Pagina 2 van 5 
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beleidsregel staat werd volgens onderzoek van de NZa 6% korting gegeven t.o.v. 
de taxeprijs. Het is bekend dat in ziekenhuizen kortingen van tientallen procent 
wordt gegeven voor geneesmiddelen in deelmarkten waar er voldoende 
concurrentie is; deze situatie ontstaat na overheveling. De prikkel voor 
ziekenhuizen om deze korting Inderdaad te bedingen is gelegen in het gegeven 
dat zij 20% van deze kosten betalen uit eigen budget. Ziekenhuizen die een 
korting behalen van meer dan 12,5% gaan er zelfs op vooruit. 

3. Communicatie 

1. Belanghebbende partijen (o.a. reumapatiëntenorganisaties, NVZ, OMS, 
NVZA, fabrikanten en unieke leveranciers) in het veld dienen tijdig per brief 
geïnformeerd te worden over de maatregel; dit dient i.i.g. al voor de zomer te 
gebeuren omdat ziekenhuizen en betrokken leveranciers zich moeten instellen op 
de nieuwe situatie per 2011. Voorstel is om deze brief zo spoedig mogelijk na het 
akkoord tussen beide ministers uit te doen. 

2. Vóór de brief aan partijen wordt uitgedaan 
- moet definitieve afstemming plaatsvinden met NZa en CVZ (zijn al ambtelijk 
geïnformeerd) 
- worden belangrijkste partijen uitgenodigd en geïnformeerd (reumabond, NVZ, 
OMS, evt. fabrikanten en unieke leveranciers). 

3. Communicatie naar TK vereist? 
Begrotingsmaatregel worden in principe pas op Prinsjesdag gepresenteerd. Echter, 
betrokken partijen moeten al veel eerder op de hoogte worden gebracht. Een 
amvb procedure Is overigens niet vereist. 

4. Externe communicatie: de maatregel zal naar partijen gecommuniceerd 
moeten worden als eerste stap van een voorgenomen bredere overheveling 
(conform PvA) van groepen dure geneesmiddelen uit het GVS naar de 
ziekenhuisfinanciering. 11.1 '  

1 

11 	1 

1 De maatiegel is afhankelijk van opstelling/draagvlak 
ziekenhuizen: de maatregel levert VWS geld op maar bij hogere korting dan 
12,5% hebben ziekenhuizen zelf ook baat bij de overheveling (=win/win), 
bovendien wordt het belang van de ziekenhuissector in absolute termen groter. 

In alle communicatie dient benadrukt te worden dat VWS van partijen 
(ziekenhuizen/zorgverzekeraars/leveranciers) verwacht dat de huidige toepassing 
van deze geneesmiddelen in de thuissituatie daar waar wenselijk/veilig ook na de 
maatregel mogelijk wordt gemaakt. VWS zorgt op haar beurt voor de 
randvoorwaarden dat aanspraak/bekostiging daarvoor géén belemmering vormt. 

4. Uitvoeringsaspecten 

Pagina 3 van S 
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1. 	De maatregel wordt geëffectueerd door a) de geneesmiddelen te schrappen 
uit de Rzv (het GVS) en b) de GVS uitgaven over te hevelen naar het 
ziekenhuiskader. 

ad a) om de middelen te schrappen uit het GVS moet het CVZ deze zorg als 
medisch-specialistische zorg aanmerken en daarmee aanmerken als onderdeel 
van de Zvw prestatie geneeskundige zorg. Daarna kan de minister de middelen uit 
de Rzv schrappen. In de toelichting bij dat besluit van de minister moet tevens 
worden beschreven dat extramurale toepassing (buiten het ziekenhuis) van deze 
dure geneesmiddelen ook aangemerkt wordt als onderdeel van de Zvw prestatie 
geneeskundige zorg. Dat laatste is van belang om te voorkomen dat de maatregel 
o.b.v. de aanspraak een belemmering zou vormen voor het continueren van de 
extramurale toepassing van deze ziekenhuisverplaatste zorg. 

Hierover dient op korte termijn finale afstemming met het CVZ plaats te vinden. 

ad b) de bekostiging moet deze maatregel volgen. Dat betekent een overheveling 
van gelden van het genees- naar het ziekenhuiskader (minus de opbrengst). 
Overheveling moet tevens voorzien in de toekomstige uitgavengroei bij deze 
middelen. Directie GMT en CZ moeten afspraken maken over hoe de risico"s van 
de maatregel verdeeld worden. 

Bij een overheveling: 
- worden de producten op de beleidsregel dure geneesmiddelen geplaatst (na 
toetsing van de criteria) 
- dient budget (20% van uitgaven conform beleidsregel) naar rato van uitgaven 
aan individuele ziekenhuizen toegewezen te worden (waarschijnlijk achteraf als 
declaraties voor de beleidsregel bekend zijn) - vereist FB werkzaamheden 
- dient bezien te worden of er een betaaltitel nodig is voor ziekenhuizen voor 
toediening van deze middelen buiten het ziekenhuis (bij de patiënt thuis). 

Hierover dient op korte termijn finale afstemming met Nza plaats te vinden. 

5. Nota bene 

1. Betrokken partijen (geneesmiddelfabrikanten, landelijk opererende 
apothekers (unieke leveranciers), ziekenhuis) zullen over moeten naar een nieuw 
bedrijfsmodel. 
Huidig model: 
Unieke leverancier (landelijke apotheek) koopt product in bij 
geneesmiddelfabrikant tegen x% korting op Taxeprijs. Unieke leverancier verzorgt 
thuisservice bij de patiënt en declareert 100% taxeprijs bij zorgverzekeraar en 
wordt dus gefinancierd uit de marge van het geneesmiddel. Zorgverzekeraars 
dragen risico en ziekenhuizen hebben geen lasten. 
Nieuw model: 
Ziekenhuis neemt product af bij fabrikant of groothandel en kan daarbij ook 
eventueel thuisservice afnemen (direct via unieke leverancier of indirect via 
fabrikant). Ziekenhuizen dragen lasten van zorg met dure geneesmiddelen en het 
risico. 

Bij invoering van de maatregel per 2011 dienen de betrokken partijen dus een 
nieuw bedrijfsmodel in te voeren. 11.1 

2. Belangrijk aandachtspunt is dat VWS niet kan afdwingen dat gebruik in de 
thuissituatie in de nieuwe constellatie ook daadwerkelijk door partijen gerealiseerd Pagina 4 van 5 
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word; VWS kan hoogstens drempels daartoe (bij aanspraak/bekostiging) 
wegnemen (zoals ook hierboven beschreven) 

3. 	Link met stuurgroep ziekenhuisverplaatste zorg waarin ook gesproken wordt 
over bekostiging van zg. ziekenhuisverplaatste zorg van hulpmiddelen en 
geneesmiddelen. 

• 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

De Minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

74: 

wit  nara/ 
'r r' acltccinn f 

ParaaXptSgl 

Begrotingsmaatregel overheveling dure geneesmiddelen 

Paraaf directeur GM1 

Directie Geneesmiddelen 
en Medische Technologie 

Ontworpen door 
(GMT) 

(Z) 

Datum 

Kenmerk 
GMT-VDG 3007615 

Zaaknummer 

300594/ 
Bijlagen 

Afschrift aan 
Archief 

1 Aanle ing voo 
Eén van de begrotingsmaatregelen per 2011 betreft de overheveling van een 
groep dure geneesmiddelen (TNF alfaremmers) van het geneesmiddelen- naar 
het ziekenhuiskader (opbrengst: € 50 miljoen). Communicatie over deze 
maatregel naar veldpartijen dient z.s.m. plaats te vinden. U wordt gevraagd 
bijgevoegde brief aan veldpartijen af te doen 

De maatregel heeft consequenties voor de uitvoering van risicoverevening 
(rv), de compensatie eigen risico (CER) en de Wet tegemoetkoming chronisch 
zieken (Wtcg) als het gaat om gebruikers van TNF alfaremmers. Deze nota 
beschrijft die problematiek en de oplossingen die daarvoor aangedragen 
kunnen worden. 

2 Samenvatting 
De TNF alfaremmers worden per 1 januari 2011 overgebracht van de 
extramurale farmaceutische zorg naar de ziekenhuiszorg; deze dure 
geneesmiddelen vallen met ingang van 2011 ook onder het ziekenhuiskader. 
Deze overheveling moet zo snel mogelijk aan de betrokken veldpartijen 
worden meegedeeld zodat zij snel de noodzakelijke voorbereidingen kunnen 
treffen en tot afspraken kunnen komen. 

Deze overheveling van de TNF alfaremmers heeft tot gevolg dat bepaalde 
gegevens over farmaciegebruik niet langer beschikbaar zijn. Dit heeft 
consequenties voor de risicoverevening, de CER en de Wtcg. Met name de 
eventuele gevolgen voor de CER en de Wtcg-tegemoetkomingen liggen 
politiek gevoelig omdat deze het recht op een financiële compensatie of 
tegemoetkoming van individuele burgers raken in de overgangsjaren 2011-
2013. De voorgestelde oplossingsrichtingen die hiervoor op dit moment in 
beeld zijn hebben bepaalde nadelen in de zin dat deze gebaseerd zijn op een 
fictie (een uitkering in 2011 leidt ook tot een uitkering in 2012 en voor de CER 
in 2012 en 2013) - 	 . Door uit te Pagina 1 van 5 
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gaan van ziekenhuiszorg is de consequentie dat nieuwe reumapatiënten die in 
2011 met de behandeling met TNF alfaremmers starten hun CER en Wtcg 
tegemoetkoming over het jaar 2011 wel ontvangen, maar een jaar later dan in 
de huidige situatie het geval is. Het is echter inherent aan de systematiek dat 
patiënten die hun rechten inzake cer/wtcg uitsluitend ontlenen aan 
ziekenhuiszorg (en niet aan extramurale farmacie), deze rechten pas een jaar 
later kunnen realiseren. 

3 Beslispunten en advies 
1. Ik adviseer u bijgevoegde brief aan veldpartijen af te doen, zodat deze zo 
spoedig mogelijk na 9 juni 2010 kan worden verzonden. 
2. Voorts adviseer ik u er mee in te stemmen dat de onder 'Toelichting' 
genoemde mogelijke oplossingsrichtingen voor de rv, de CER en de Wtcg 
verder worden verkend. 

Over de uitkomsten van deze verdere verkenning zult u zo spoedig mogelijk 
nader worden geïnformeerd. De geschetste oplossingsrichtingen lijken 
vooralsnog voldoende soelaas te bieden maar op dit moment is er geen 
garantie dat deze ook uiteindelijk tot een afdoende uitkomst leiden. 

4 Belangrijkste punten van informatie 
nvt 

5 Toelichting 

De opbrengst van de maatregel overheveling TNF alfaremmers is gebaseerd 
op de aanname dat ziekenhuizen kortingen kunnen bedingen ten opzichte van 
de huidige taxeprijzen die voor deze geneesmiddelen in het kader van de 
farmaceutische zorg bij de zorgverzekeraars worden gedeclareerd. 
Ziekenhuizen kunnen onderhandelingsmacht ontwikkelen door via formularia 
voorkeursmiddelen aan te wijzen binnen deze groep en daarmee 
prijscompetitie te initiëren. Veel van de behandelingen met TNF alfaremmers 
worden nu buiten het ziekenhuis toegepast door zogenaamde unieke 
leveranciers (landelijke apotheek die de kosten als farmaceutische zorg bij de 
zorgverzekeraars declareert en uit de marge van de taxeprijs de thuisservice 
financiert). 

Deze overheveling per 2011 moet zo spoedig mogelijk aan de betrokken 
ve►dpartijen worden meegedeeld zodat zij snel met de noodzakelijke 
voorbereidingen kunnen starten en daarover afspraken kunnen maken. 
Bijgaande conceptbrief aan veldpartijen strekt hiertoe. 

Er dient op te worden gewezen dat TNF alfaremmers met ingang van 1 
januari 2011 uitsluitend via het ziekenhuisbudget worden gefinancierd en niet 
meer via de (extramurale) farmaceutische zorg. Dit betekent dat 
ziekenhuizen voor reumapatiënten voor wie per 1 januari 2011 nog een DBC 
exclusief TNF alfaremmers openstaat omdat die geneesmiddelen via de 
farmaceutische zorg liepen, per die datum de openstaande DBC moeten 
omzetten in een DBC met biologicals, wat een DBC is die wordt geopend als 
sprake is van intramurale behandeling met TNF alfaremmers. Dit resulteert 
dan eenmalig in hogere kosten (naar verwachting < 5 miljoen) over 2010, 
omdat deze omzetting in een iets duurdere DBC dan ook over 2010 gaat 

Directie Geneesmiddelen 
en Medische Technologie 

Kenmerk 
GMT-VOG 3007615 

1 

Pagina 2 van 5 



Doc. 4 	Overal 10.2.e, te 	ders aangegeven 

TX.W.f5" 

gelden (waar nog geen sprake was van intramurale toediening). Naar 
verwachting komt hier een groot deel terug door middel van de 
opbrengstverrekening tussen verzekeraars en ziekenhuizen. 

Gevolgen voor risicoverevening, CER en Wtcg 
De gegevens over de aflevering van bepaalde geneesmiddelen (waaronder 
TNF alfaremmers) aan individuele verzekerden worden gebruikt voor de rv, 
de CER en de Wtcg. Deze gegevens worden voor de rv gebruikt voor de 
indeling van verzekerden in farmaceutische kostengroepen (FKG's). Voor de 
CER en de Wtcg worden deze gegevens gebruikt om vast te stellen of de 
verzekerde recht heeft op CER of op een Wtcg-tegemoetkoming. Bij de 
overheveling van TNF alfaremmers (en in de toekomst van andere dure 
geneesmiddelen) van farmaceutische zorg naar ziekenhuiszorg, zijn gegevens 
over de afgeleverde TNF alfaremmers met ingang van 2011 niet meer 
beschikbaar. Hierdoor worden verzekeraars niet meer gecompenseerd voor 
de hoge kosten van deze groep patiënten. Daarnaast kan het recht op CER of 
Wtcg-tegemoetkoming voor reumapatiënten met ingang van 2011 niet meer 
op basis van deze gegevens worden vastgesteld. Aangezien deze patiënten 
ook vaak andere medicatie gebruiken (merendeel patiënten gebruikt ook 
methothrexaat) is het aannemelijk dat een deel van de cliënten op basis van 
deze medicatie zijn CER of Wtcg-tegemoetkoming krijgt. De exacte gevolgen 
zullen uit onderzoek moeten blijken. 

Ook nu al vindt bij een deel van de cliënten intramurale behandeling plaats 
waarvoor de 'DBC met biologicals' is geopend. Dergelijke DBC's leiden niet tot 
een FKG of DKG en daardoor komen deze cliënten niet in aanmerking voor 
een CER of Wtcg-tegemoekoming. Echter, de Taskforce Linschoten voor 
verbetering van de afbakening Wtcg heeft dit probleem geconstateerd. 
Daarom is voorgesteld en overgenomen om bepaalde DBC's waaruit 
behandeling met dergelijke medicijnen Is af te leiden te laten lelden tot een 
Wtcg-tegemoetkoming vanaf tegemoetkomingsjaar 2010 (uit te keren in 
2011). Voor de CER is een dergelijke oplossing nog niet voorhanden. 

Bij toekomstige overhevelingen van andere dure geneesmiddelen naar 
ziekenhuiszorg, zullen dergelijke gevolgen voor de rv, de CER en de Wtcg ook 
optreden. 

Mogelijke oplossingsrichtingen 
Risicoverevening. De extramuraal afgeleverde TNF alfaremmers zijn thans 
van belang voor de FKG 11 (reuma) in de rv. Door het wegvallen van 
gegevens over afgeleverde TNF alfaremmers vervalt de FKG en neemt de 
voorspellende waarde in de rv af. Daardoor verschraalt de rv en vermindert 
de stabiliteit van het rv-systeem over de jaren. 

Directie Geneesmiddelen 
en Medische Technologie 

Kenmerk 
GMT-VDG 3007615 
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Directie Geneesmiddelen 
en Medische Technologie 

Kenmerk 
GMT-VDG 3007615 

CER. Een van de criteria voor CER is dat een verzekerde bepaalde 
geneesmiddelen, waaronder TNF alfaremmers, extramuraal afgeleverd heeft 
gekregen. Voor de CER in jaar t, zijn de afgeleverde geneesmiddelen in de 
jaren t-1 en t-2 bepalend. Met de overheveling van de TNF alfaremmers 
vervalt deze informatie met ingang van 2011, dus met ingang van de CER 
2012. 
Naast extramurale geneesmiddelen, is ook indeling in DKG's een criterium 
voor het recht op CER. Indien de poliklinische of dagbehandeling DBC's voor 
behandeling van reuma met TNF-alfaremmers in de rv zal leiden tot een DKG, 
past dit binnen het huidige systeem van de CER. Indien bedoelde DBC's niet 
leiden tot een DKG, zal een andere oplossing voor de CER moeten worden 
gevonden. Hierbij kan eraan gedacht worden dat voor de CER behalve van 
DKG's ook uitgegaan wordt van bepaalde DBC's, te weten de betreffende 
DBC's met biologicals voor zover het DBC's inzake de behandeling van reuma 
met TNF alfaremmers betreft. 
Bij de overgang voor.de CER op DKG's of bepaalde DBC's, valt in ieder geval 
een gat in de gegevensstroom. Thans zijn voor de CER in jaar t, de DKG's In 
jaren t-2 en t-3 bepalend. Vanwege de DBC-systematiek zijn DKG's op basis 
van DBC's 2011 en DBC's 2012 niet eerder dan in 2014 beschikbaar en 
daarmee pas voor de CER 2014. Voor de CER 2012 en 2013 zijn niet tijdig 
gegevens over deze categorie potentiële CER-rechthebbenden beschikbaar. 
Ditzelfde doet zich voor indien het recht op CER 2012 en 2013 voor deze 
reumapatiënten behandeld met TNF alfaremmers zou worden vastgesteld op 
basis van aangewezen DBC's in plaats van een (nieuwe) DKG. 
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Wtcg. Het recht op een Wtcg-tegemoetkoming wordt bepaald onder meer 	Directie Geneesmiddelen 
aan de hand van bepaalde extramuraal verstrekte geneesmiddelen of 	 en Medische Technologie 

bepaalde dbc's. De overheveling van de TNF alfaremmers van de 
farmaceutische zorg naar de ziekenhuiszorg, leidt voor de Wtcg tot een 	Kenmerk 

vergelijkbaar gat in de gegevensstroom als hiervoor vermeld bij de CER. 	GMT-VDG 3007615  
Omdat het bij de Wtcg -anders dan bij de CER- niet gaat om verstrekte 	11 1 
geneesmiddelen of ziekenhuiszorg gedurende twee achtereenvolgende jaren 
maar om het zorggebruik in een jaar, heeft het gat in de gegevensstroom 
enkel gevolgen voor de Wtcg-tegemoetkoming 2011 (uit te keren in 
november 2012). 
11 1 

Algemeen 
Financiële en personele gevolgen en juridische haalbaarheid 
11.1 

Interne afstemming 
Deze nota is afgestemd tussen directies GMT, CZ en Z. 

Nationaal en/of internationaal politiek en maatschappelijk draagvlak 
voor het voorstel 

Communicatie naar de betrokken doelgroepen 
Doelgroepen worden via bijgaande brief geïnformeerd. 

Consequenties voor de administratieve lasten 

6 Aanleiding en doel overleg 
nvt 

7 Deelnemers overleg 
nvt 

8 Te bespreken punten 
nvt 

9 Advies en toelichting 
nvt 
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Afschrift aan 
Archief 

Uw kenmerk 

r:‘ultgaande stukken 
gmtknota\20101vdg13012898. 

de Minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

nota 	Voorhang bekostiging dure geneesmiddelen bij 
(ter beslissing) 	ziekenhuisverplaatste zorg (TNF-alfaremmers) 

1 Aanleiding voor deze nota 
Op 27 juni jl. heeft u middels bijgevoegde nota (GMT-VDG 3007615) en brief 
aan veldpartijen (GMT-VDG 3005241) ingestemd met de overheveling van de 
dure geneesmiddelen 'TNF alfaremmers' van het GVS naar de 
ziekenhuisbekostiging (opbrengst per 2011 €50 min). 

Hiermee vraag ik u in te stemmen met tevens bijgevoegde voorhangbrief die 
in plaats komt van de genoemde brief aan veldpartijen. 

2 Samenvatting 

U heeft al ingestemd met bijgevoegde brief aan veldpartijen over de 
overheveling van betreffende dure geneesmiddelen. Die brief is nog niet 
verzonden. 

Ik adviseer u deze veldpartijenbrief nu alsnog om te zetten in een 
voorhangbrief aan de TK. In die voorhangbrief zegt u dat u de TK een 
aanwijzing gaat geven om genoemde maatregel uit te voeren. 

Paraaf dGMT 
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De voorhangbrief (die tekstueel afwijkt van de veldpartijenbrief) wijkt 
inhoudelijk op twee punten af van de reeds door u afgedane veldpartijenbrief: 
1) de opbrengst van 50 min wordt expliciet genoemd 
2) de aankondiging van de aanwijzing aan NZa. 

De inhoud van de voorhangbrief is afgestemd met de NZa en het CVZ. 

3 Beslispunten en advies 
Hierbij verzoek ik u in te stemmen met bijgevoegde voorhangbrief en deze te 
ondertekenen. 

4 Toelichting 
Hiervoor verwijs ik u naar de in de inleiding vermeldde en bij deze nota 
bijgevoegde veldpartijenbrief en nota. 

Algemeen 

Kenmerk 
GMT-VDG 3012898 

Financiële en personele gevolgen en juridische haalbaarheid 

Interne afstemming 

Nationaal en/of internationaal politiek en maatschappelijk draagvlak 
voor het voorstel 

Communicatie naar de betrokken doelgroepen 

Consequenties voor de administratieve lasten 

De Directeur-Generaal Ckirgtieve Zora 

drq I Al M /vAn Nalrlar 
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Bijlagen 

• 

1 Aanleiding voor deze nota 

Voor het besluit om de TNF-alfa blokkers over te hevelen van het extramurale 
geneesmiddelenkader naar het ziekenhuiskader loopt momenteel de 
voorhangprocedure bij de Eerste en Tweede Kamer. Vanwege weerstand 
vanuit het veld tegen de snelle invoering van deze maatregel, zouden de 
Eerste en Tweede Kamer hiertegen bezwaar kunnen hebben. Het streven blijft 
om de overheveling per 1 januari 2011 door te laten gaan behalve als het 
geblokkeerd wordt door de Tweede Kamer. Als de maatregel geblokkeerd 
wordt, zal de ingeboekte besparing van 50 miljoen euro die in 2011 gepaard 
gaat met de maatregel niet gehaald worden. 

2 Belangrijkste punten van informatie 

Het voornemen is om per 1 januari 2011 TNF-alfablokkers over te hevelen van 
het extramurale geneesmiddelenkader naar het ziekenhuiskader. Reden voor 
deze maatregel is dat er op dit moment voor deze producten, die primair 
worden voorgeschreven onder de verantwoordelijkheid van medisch 
specialisten, een dubbele aanspraak bestaat: ze kunnen zowel gefinancierd 
worden vanuit het GVS als van de beleidsregel dure geneesmiddelen. Met 
deze ma 	•e 	4 oelmatigheidswinst te boeken, o.a. omdat ziekenhuizen 
een gr re inkoop acht verkrijgen, en het de verwachting is dat ze daardoor 
g 	ere ko 	• -n kunnen bedingen. 
Voor • 	luit loopt momenteel de voorhangprocedure bij de Eerste en 
Tweede Kamer. Ook betrokken veldpartijen zijn in juli geïnformeerd over deze 
maatregel. 

Van de kant van de veldpartijen zijn ondertussen verschillende reacties 
binnengekomen. Het kan zijn dat door deze reacties de Tweede Kamer 
bezwaar heeft tegen de maatregel. 
De KNMP en de reumapatiëntenbond zijn geen voorstander van de 
overheveling omdat ze bezorgd zijn dat dat de mogelijkheid van 
thuisbehandeling belemmerd kan worden. De KNMP vreest ook dat door deze 
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maatregel de ziekenhuizen budgettair te veel gekort worden, en dat de 
keuzevrijheid van de patiënt wordt ingeperkt. 
De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie 
van Universitair Medische Centra (NFU) en Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuis Apothekers (NVZA) steunen het principe van de overheveling, 
maar maken een aantal bezwaren over de huidige uitvoering. 
Hun belangrijkste bezwaren zijn de volgende: 
- 	De ziekenhuizen hebben niet voldoende tijd om binnen de korte termijn 
een systeem op te zetten waarbij de huidige behandeling in de thuissituatie 
gewaarborgd blijft. 
- 	De ingeboekte besparingen zouden, zeker op korte termijn, niet haalbaar 
zijn. Deze maatregel • daaro neerkomen op een verkapte budgetkorting 
en het risico van 'ter ostcode farma • le" komt om de hoek kijken. 

NVZ en de NFU vragen om de invoerdatum tot 1 januari 2012 uit te stellen. 
De NVZA geeft o.a. aan graag mee te denken over alternatieve constructies 
om doelmatigheidswinst te behalen bij dure middelen. 

Het streven blijft echter om de overheveling uit te voeren per 1 januari 2011. 
Alleen als de Tweede Kamer deze maatregel blokkeert of als de NZa een 
goede uitvoering werkelijk onmogelijk acht, zullen we de maatregel een jaar 

eze maatregel zou betekenen dat de ingeboekte 
•espar ng 	oen in 2011 niet gehaald wordt. 

Directie Geneesmiddelen 
en Medische Technologie 

Kenmerk 
GMT/VDG 3016807 
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de Minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Bijlagen 

1 Aanleiding voor deze nota 
Reactie van veldpartijen op voorhang overheveling TNF-alfaremmers. 

2 Samenvatting 
Uw voornemen om dure reumageneesmiddelen (TNF alfaremmers) per 2011 
(en vanaf 2012 ook andere geneesmiddelengroepen) over te hevelen van GVS 
naar ziekenhuisbekostiging hangt voor in de Eerste en Tweede Kamer (brief 
van 14 juli). Doel is te komen tot eenduidige aanspraak en bekostiging bij 
dure geneesmiddelen en betere waarborgen voor prijscompetitie. De 
overheveling TNF alfaremmers per.2011 beoogt een besparing van € 50 
miljoen per 2011. 

De ultvoeringsaspecten van het voornemen zijn recent in een NZa overleg met 
veldpartijen besproken. Ook is er op 31 augustus op ambtelijk niveau overleg 
geweest tusen VWS en de veldpartijen NVZ/NFU en NVZA 
(ziekenhuisapothekers). Deze laatste partijen steunen de intentie om deze en 
andere dure geneesmiddelen onder de ziekenhuisfinanciering te brengen en zo 
tot betere kwaliteits en doelmatigheidsprikkels te komen. Er wordt min of 
meer onderkend dat er (bij de TNF-alfaremmers) lucht in de prijzen zit en 
prijscompetitie niet van de grond komt. Specialisten en patiëntenOrganisaties 
vrezen dat de budgetsystematiek van het ziekenhuis ertoe zal leiden dat de 
toegang van patiënten tot behandeling met TNF alfaremmers zal 
verslechteren. Er lijkt in beginsel voldoende draagvlak voor invoering per 2012 
al zal dan nog wel verder over uitvoering gesproken moeten worden. 

Overheveling per 2011 niet haalbaar 
Echter: de veldpartijen zijn unaniem in hun oordeel dat een overheveling per 
2011 van de TNF alfaremmers niet haalbaar is. Er resteert onvoldoende tijd 
voor ziekenhuizen om de thuislevering en thuistoediening van de 
geneesmiddelen per 1.1.2011 zelf te organiseren, en uitbesteding daarvan kan 
op die termijn alleen tegen hoge kosten, omdat ziekenhuizen voor de 
organisatie van deze zorg op die termijn aangewezen zijn op de huidige 

Afschrift aan 
Archief 
auteur 
sec 
Dir CZ 

Uw kenmerk 

Ilssodata 1. frchshstlinnAvws.g 
mt.gultgaande stukken 
gmtInota120101vd03020370. 
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(unieke) leveranciers. Deze kosten zouden de druk op het budget alleen maar 
doen toenemen. Ook de besparing van € 50 miljoen, te behalen via 
doelmatige inkoop, acht men op zo'n korte termijn niet haalbaar. 
Patiëntenverenigingen en artsen zijn zeer bezorgd over de toegankelijkheid 
van patiënten tot TNF-alfaremmers en vrezen chaos per 1.1.2011 m.b.t. de 
continuïteit van de thuisbehandeling. 

Volgens de NVZ/NFU en NVZA zal invoering per 2011 hen dwingen te komen 
tot suboptimale kortetermijnoplossingen waar i.i.g. geen opbrengst mee wordt 
behaald en die hen alleen maar zal belemmeren te komen tot een optimale 
uitwerking per 2012. Dit terwijl zij de beleidsintentie juist steunen en omwille 
van op termijn uitbreiding van het voornemen naar andere groepen juist een 
zorgvuldige en succesvolle overheveling van de TNF-alfaremmers voorstaan. 

Diverse partijen hebben aangekondigd op korte termijn met een alternatief 
voorstel te komen, die waarschijnlijk betrekking hebben op 2012. 
Voorschrijvers hebben aangekondigd actief mee te willen werken aan 
initiatieven m.b.t. doelmatig voorschrijven. 

Uitstel noodzakelijk   

Kenmerk 
GMT/VOG 3020370 

Uitstel met 1 jaar van de maatregel heeft tot gevolg dat er € 50 min 
besparingsverlies is. Dit verlies kan voor 2011 worden opgevangen in het 
geneesmiddelenkader. 

Gezien bovenstaande adviseer ik u de maatregel uit te stellen tot 2012 en de 
Eerste en Tweede Kamer over dit besluit te informeren en de eerder 
opgestuurde voorhangbrief van 14 juli in te trekken. 

Terzijnertijd zullen in een nieuwe voorhangprocedure de EK en TK worden 
	OrM DP02 

geïnformeerd over implementatie van de maatregel per 2012. Die voorhang 
	11.1 

kan alleen door een nieuw kabinet bij de Eerste en Tweede Kamer worden 
ingediend, omdat de implementatie - de wijze waarop ziekenhuizen per 2012 
financieel gecompenseerd kunnen worden voor de maatregel - sterk 
afhankelijk is van de keuzes die een nieuw kabinet zal maken ten aanzien van 
de toekomst van de ziekenhuisbekostiging (wel of geen prestatiebekostiging). 

3 Beslispunten en advies 
Stemt u in met het advies om: 

• Het besluit te nemen tot uitstel van de maatregel tot 2012 
• Het besparingsverlies van 50 min te dekken via ruimte in het 

geneesmiddelenkader 
• De Eerste en Tweede Kamer over dit besluit te informeren aan de 

hand van bijgevoegde brief. 
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4 Toelichting 

Algemeen 	 Kenmerk 
GMT/VDG 3020370 

nvt 

Financiële en personele gevolgen en juridische haalbaarheid 

nvt 

Interne afstemming 

nvt 

Nationaal en/of internationaal politiek en maatschappelijk draagvlak 
voor het voorstel 

nvt 

Communicatie naar de betrokken doelgroepen 

nvt 

Consequenties voor de administratieve lasten 

nvt 

De Directeur-Gennaal Curatieve Zorg 

drs. L,A.M 
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Brederodelaan 11 
1401 SG Bussum 

e-mail: reineke@reinbeleidenbestuur.nl  
telefoon: 06 - 39 46 23 32 

www.reinbeleidenbestuur.nl  
KvK-nummer: 69022542 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
t.a.v. 	.  
Postbus 20350 
2500 Ei Den Haag 

Bussum, 4 mei 2018 

Betreft: offerte advies overheveling geneesmiddelengroepen per 2019 

Geachte heer 

Dank voor uw verzoek aan mij om een offerte uit te brengen voor een advies over de mogelijkheid tot 
overheveling van geneesmiddelengroepen per 1 januari 2019. In uw offerteverzoek geeft u aan dat in dit goed 
gemotiveerde advies duidelijk zal moeten worden aangegeven wat de mogelijkheden zijn voor overheveling, 
welke groepen dit betreft en wat de eventuele beletselen en risico's zijn. Hiervoor zijn reeds twee 
geneesmiddelengroepen in beeld. Na afstemming met veldpartijen over deze geneesmiddelen, dient de vraag 
beantwoord te worden of en op welke wijze deze geneesmiddelen per 1 januari 2019 overgeheveld kunnen 
worden. Onderdeel hiervan betreft het spreken met de bij een overheveling betrokken partijen. 

Ik ben graag bereid een offerte uit te brengen. 

Aanleiding 
In het regeerakkoord zijn afspraken gemaakt over besparingen op genees- en hulpmiddelenzorg. Onderdeel 
hiervan zal zijn het overhevelen van geneesmiddelen van de te verzekeren prestatie 'farmaceutische zorg' naar 
de te verzekeren prestatie 'geneeskundige zorg, die medisch-specialisten plegen te bieden'. In het 
onderhandelaarsresultaat medisch-specialistische zorg is opgenomen dat het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) in goed overleg met veldpartijen een plan zal opstellen, waarin staat welke 
geneesmiddelengroepen het betreft en in welk tempo deze worden overgeheveld. Gestreefd wordt naar een 
eerste, zorgvuldig uitgevoerde overheveling per 1 januari 2019. Met het overhevelen van 
geneesmiddelengroepen wordt zowel het vergroten van de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg 
nagestreefd, als het bereiken van een realistische besparing in de vorm van een macrobudgettaire korting. 

Inmiddels zijn twee geneesmiddelengroepen aangewezen als kandidaat voor overheveling per 2019. Alvorens 
een definitief besluit te nemen over de overheveling van deze groepen per 2019, moet duidelijk zijn dat doelen 
van de overheveling worden behaald en wordt voldaan aan randvoorwaarden om de overheveling zorgvuldig 
te kunnen laten verlopen. 

Werkzaamheden  
Op basis van uw offerteaanvraag en het gesprek van dinsdag jl. kom ik tot de volgende werkzaamheden die 
door mij zullen worden uitgevoerd: 

• bestuderen van reeds beschikbare informatie over betrokken geneesmiddelengroepen; 
• afstemmen over voortgang en werkzaamheden met de directie Geneesmiddelen en Medische 

Technologie; 
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• spreken met de bij een overheveling betrokken partijen en het in kaart brengen van hun wensen, 
bezwaren en mogelijkheden om bij te dragen aan een overheveling per 1 januari 20191; 

• inventariseren van de zaken die moeten worden gerealiseerd (per partij) om een overheveling 
mogelijk te maken en zorgvuldig te laten verlopen; 

• het opstellen van een goed gemotiveerd advies over de haalbaarheid van de uitvoering van de 
voorgenomen maatregel. 

Uiterlijk 29 juni a.s. zal het advies over de mogelijkheden en bezwaren voor de uitvoering van de overheveling 
van geneesmiddelengroepen per 1 januari 2019 worden opgeleverd. 

Ervaring 
Ik heb ruime kennis en ervaring met (landelijk) beleid op het gebied van geneesmiddelen en bijbehorende 
uitvoeringsvraagstukken, waaronder eerdere overhevelingen van geneesmiddelengroepen. Hierdoor ben ik 
goed ingevoerd in de aspecten die van belang zijn bij een overheveling. 

Looptijd opdracht 
Looptijd opdracht: 7 mei — 29 juni. 

Kosten en facturering 
De facturering geschiedt op basis van daadwerkelijk gemaakte uren, waarbij het uitgangspunt is dat een 
(gemiddelde) inzet van 2 dagen per week gedurende de looptijd van de opdracht niet wordt overschreden. 

Voor de volledigheid, de werkzaamheden zullen door mij persoonlijk worden uitgevoerd. 

Facturering geschiedt maandelijks achteraf. 

Ik hanteer een uurtarief van I0,1•C 

ARVODI-2016 en aansprakelijkheid  
De algemene rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2016 
(ARVODI-2016) zijn van toepassing, met uitzondering van artikel 21.3 betreffende de wijze van beperking van 
de aansprakelijkheid. Ter vervanging van artikel 21.3 komen opdrachtgever en opdrachtnemer het volgende 
overeen: 
1. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever en derden voor schade voortvloeiende 

uit of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat in het 
desbetreffende geval uit hoofde van de door opdrachtnemer gesloten 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico 
dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Opdrachtnemer zal informatie 
over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering op verzoek toezenden. 

2. Indien en voor zover - en ongeacht de reden - geen uitkering op grond van bedoelde verzekering mocht 
plaatsvinden, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door opdrachtnemer in verband met de betreffende 
opdracht in rekening gebrachte bedrag, met een maximum van 10.000 euro. 

3. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door verloop van één jaar na de dag volgende op die 
waarop opdrachtgever met de schade bekend is geworden. 

Afsluiting 
Ik stel het zeer op prijs indien u mij het vertrouwen schenkt deze opdracht uit te voeren. 

Deze partijen betreffen onder andere de FMS, NVZ, NFU, de Patiëntenfederatie, ZN en de KNMP. Daarnaast kan ook met de bij de 
specifieke geneesmiddelengroepen betrokken patiëntenverenigingen en de farmaceutische industrie gesproken worden alsmede 
uitvoerende overheidsinstellingen. 
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REIN Beleid en Bestuursadvisering 

Voor akkoord, 

Namens REIN Beleid en Bestuursadvisering, 	 Namens ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport, 

Naam: Drs. R. (Reineke) Noest-Poll 
	

Naam: 
Datum: 	 Datum 
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memo 	Voorlopig besluit overhevelingen 2019/2020 

MT-GMT Directie Geneesmiddelen 
en Medische Technologie 

Bezoekadres: 
Parnassusplein 5 
2511 VX Den Haag 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 
Postbus 20350 
2500 B Den Haag 
www.rijksoverheid.ni  

Inlichtingen bij 

(Senior) Beleidsmedewerker 

T 070 
M +31(0)e.;-, 
F 070 

@minvws.ni 
Aanleiding 

In het regeerakkoord zijn nieuwe overhevelingen van geneesmiddelen 
aangekondigd. De minister heeft inmiddels besloten deze maatregelen te willen 
uitvoeren en bij voorkeur al per 2019 een eerste groep geneesmiddelen over te 
hevelen. In de RA-brief is aangekondigd dat met het veld wordt bezien of de 
groepen immunoglobulinen en/of LHRH-middelen per 2019 overgeheveld kunnen 
worden. In dit memo wordt kort de huidige stand van zaken uiteengezet ten 
behoeve van een procesbesluit en een inhoudelijk besluit over 2019 (/eventueel 
over 2020). 

Datum 
31 mei 2018 

Aantal pagina's 
4 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Overhevelingen (korte toelichting) 
Bij overhevelingen gaat het om geneesmiddelen die zowel een extramurale 
aanspraak als een intramurale aanspraak kennen. Door de extramurale aanspraak 
door te halen, kunnen deze middelen alleen nog via de intramurale aanspraak 
bekostigd worden. Dit betekent dat deze zorg ook georganiseerd zal moeten 
worden door de ziekenhuizen. Doel hiervan is om te komen tot een eenduidige 
aanspraak, waarbij het extramurale kader niet functioneert als weglek-
mogelijkheid. Daarnaast, door het centraliseren van deze middelen bij het 
ziekenhuis, kan beter gestuurd worden op kwaliteit en doelmatigheid (deze laatste 
in de vorm van inkoop en gepast gebruik). Voorwaarde voor een overheveling is 
dat het in ieder geval geneesmiddelen zijn die alleen door medisch-specialisten 
wordt voorgeschreven, zodat deze logischerwijs past ond er de 
aanspraakmedisch-specialistische zorg. 

Vragen aan het MT 
- Is het MT akkoord met het voorgestelde proces? 
- Is het MT akkoord met het voorgestelde besluit over een overheveling? 

Advies proces 
Voor het zomerreces de Kamer informeren over het wel of niet overhevelen per 
2019 of 2020 (middels al dan niet een voorhangbrief), zodat voor alle partijen  
duidelijk is waar zij aan toe zijn. Hierin ook vast het perspectief voor de komende 
jaren schetsen, namelijk het voornemen om de komende jaren aanvullende  
groepen geneesmiddelen over te hevelen en dit vooralsnog, i.v.m. de  
zorgvuldigheid, met één groep per jaar te doen. Hierdoor kan ondertussen ook 
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gewerkt worden aan de randvoorwaarden die door de vorige minister zijn 	 Directie Geneesmiddelen 
toegezegd (toetsingskader, nulmeting etc.). 

	 en Medische Technologie 

Datum 
31 mei 2018 

Advies inhoudelijk 
11.1 

Zorgverzekeraars, aanbieders en 
patiënten lijken zich goed te kunnen vinden in een overheveling van 
immunoglobulinen, maar zien nog veel onzekerheden en stellen daardoor 
randvoorwaarden aan een overheveling die juist door die onzekerheden moeilijk te 
organiseren zijn. Om aan deze randvoorwaarden te kunnen voldoen zal meer tijd 
nodig zijn dan een overheveling per 2019 biedt. 11 1 

Het 	advies is daarom om te besluiten immunoglobulinen 
over te hevelen per 2020 en dit besluit al voor het zomerreces 2018 aan de Kamer 
te sturen middels een voorhanqbrief.  

Inhoudelijke overwegingen: 

[De focus bij deze toelichting ligt op de geneesmiddelengroep immunoglobulinen,  
omdat dit de logische kandidaat lijkt voor een eventuele overheveling per 2019]  

Indicaties - Een duidelijke lijst indicaties waarbij deze geneesmiddelen worden 
ingezet is noodzakelijk voor de add on-databnk (indicatieverplichting), het 
reguleren van de aanspraak (rechtmatigheid van de gedeclareerde zorg) en de 
interne huishouding van ziekenhuizen. 

2019/2020 -> Gegeven het grote aantal indicaties bij immunoglobulinen (met 
kleine patiëntgroepen) is het niet realistisch te verwachten dat er per 1 januari 
2019 een afgestemde lijst indicaties gereed is. Zowel vanuit de wetenschappelijke 
verenigingen als de duidingscommissies van zorgverzekeraars, zal dit niet gereed 
kunnen zijn. Voor 2019 zou dit gepareerd kunnen worden door de 
indicatieverplichting te laten vervallen en een rest-categorie op te nemen in de 
databank. De ziekenhuizen zouden in principe uit de voeten kunnen met een 
voorlopige lijst, maar partijen geven de voorkeur aan het niet afwijken van de 
gebruikelijke systematiek. 

Bekostiging - De geneesmiddelen die overgeheveld worden dienen opgenomen te 
worden in de dbc-systematiek van de medisch-specialistische zorg. Complicerend 
is dat van de verschillende onderdelen van de zorg (geneesmiddel, hulpmiddel, 
farmaceutische zorg en verpleegkundige zorg bij thuistoediening) nu in de 
extramurale aanspraak niet duidelijk is hoe de verhouding tussen deze kosten is. 
Deze middelen worden veelal geleverd door zogenaamde unieke leveranciers, die 
de zorg leveren en de AIP-prijs declareren. De onderdelen van de zorg worden 
vervolgens betaald uit de marge. Sommige leveranciers laten de verpleegkundige 
zorg ook ten laste van het wijkverpleegkundig kader vallen. 
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2019/2020 -> Aanpassingen in de DBC-systematiek dienen in principe voor 1 
april van jaar T-1 plaats te vinden. Deze deadline is inmiddels verlopen, waardoor 
de enige mogelijkheid tot een overheveling per 2019 is om te werken met een 
tijdelijke bekostiging. Deze tijdelijke bekostiging betekent dat de zorgverlening 
apart gedeclareerd moet kunnen worden, door middel van 'overige 
zorgproducten'. Hierbij zullen verzekeraars en aanbieders vrij moeten 
onderhandelen over de inhoud en het tarief. 
De kosten van het geneesmiddel zullen in principe via add on's gedeclareerd 
worden. Er zijn zowel voor als tegenstanders te vinden van een tijdelijke 
bekostiging, maar veldpartijen staan hier overwegend negatief tegenover vanwege 
het precedent dat daarmee wordt geschept en de complexiteit van de bekostiging 
die daaruit volgt. De NZa is een uitgesproken tegenstander van OZp, mede 
vanwege het risico op 'dubbele betaling'. 
Omdat nu van de extramurale uitgaven niet duidelijk is welk deel naar de 
verschillende onderdelen van de zorg gaat, wordt het moeilijk voor de NZa om het 
kostenonderzoek goed vorm te geven. Mogelijk biedt een pilot van VGZ de 
informatie die de NZa nodig heeft om een goede toerekening aan de DBC's per 
2020 mogelijk te maken. 

Kaders - De uitgaven aan immunoglobulinen extramuraal zitten nu niet alleen in 
kader extramurale geneesmiddelen, maar ook in de uitgaven aan 
wijkverpleegkundige zorg. 

2019/2020 - Het zal per definitie moeilijk zijn om een inschatting te maken van 
de uitgaven aan de zorg alsmede om te komen tot een goede verdeling t.b.v. de 
nieuwe situatie. Omdat het wenselijk is om aan te sluiten op de landelijke 
afspraken rondom verpleegkundige zorg onder het toezicht van de medisch 
specialist (MSVT), kunnen bij een overheveling de uithaven aan verpleegkundige 
zorg nog steeds ten laste van twee kaders komen; het kader MSZ en het kader 
wijkverpleging. 

Contractring  - Hier zien we vooral dat onvoldoende tijd om inzicht te krijgen in 
volumes, patiëntgroepen, indicaties, prijzen etc. er  toe leidt dat zowel 
ziekenhuizen als verzekeraars grote risico's niet en op zoek zijn naar comfort. Dit 
bemoeilijkt de contractering, waarmee de voorkeur uitgaat naar een overheveling 
per 2020. 

Risico's 

Tekorten - De markt van de immunoglobulinen is een complexe markt; Het gaat 
om plasma-producten, waar wereldwijd een tekort aan is, met enkele grote 
spelers en enkele kleine. 

Richtlijn - Om dit moment spreekt de beroepsgroep voor immunologen over een 
aanpassing van richtlijnen, die er toe leiden dat toediening van immunoglobulinen 
(intraveneus) alleen mag plaatsvinden in de aanwezigheid van een 
verpleegkundige. Gegeven deze toediening in de thuissituatie nu plaats vindt door 
een verpleegkundige die alleen aanwezig is bij het aansluiten en afkoppelen, heeft 
deze richtlijn waarschijnlijk budgettaire consequenties die het overhevelingsproces 
kunnen bemoeilijken. 

Directie Geneesmiddelen 
en Medische Technologie 

Datum 
31 mei 2018 
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Processuele overwegingen 

De wetenschappelijke verenigingen, de industrie en een deel van de 
patiëntenverenigingen hebben nog niet kunnen reageren op ons verzoek om 
standpunten. 

Ten behoeve van de uitvoering is het nodig dat deze maand uiterlijk een besluit 
wordt genomen over een overheveling per 1 januari 2019. 

(Senior) Beleidsmedewerker 

Directie Geneesmiddelen 
en Medische Technologie 

Datum 
31 mei 2018 
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Overhevelingen geneesmiddelen 

Directie Geneesmiddelen 
en Medische Technologie 

Bezoekadres: 
Parnassusplein 5 
2511' VX Den Haag 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 
Postbus 20350 
2500 El Den Haag 
www.rijksoverheid.n1 

Inlichtingen bij 

EMEO 
Senior beleidsmedewerker 
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MT DGCZ 

memo 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

1. Aanleiding 

In het regeerakkoord zijn nieuwe overhevelingen van geneesmiddelen van de 
aanspraak 'farmaceutische zorg,' naar de aanspraak 'medisch specialistische zorg' 
aangekondigd. De minister heeft op 15 juni aan de Tweede Kamer (PM TK nr) 
laten weten te kijken naar de mogelijkheid om de geneesmiddelen die vallen in de 
groepen van 1) immunoglobulines en 2) LHRH-middelen (ook 'gonadoreline-
agonisten en -antagonisten' genoemd) als eerste over te hevelen. in de 
Kamerbrief is in het midden gelaten of per 2019 een eerste overheveling plaats 
zou kunnen vinden, aangezien bij het opstellen van de brief de verkenning naar de 
twee geneesmiddelengroepen nog niet afgerond was. 

Inmiddels is de verkenning van de mogelijkheid om deze groepen over te hevelen 
nagenoeg afgerond (zie conceptrapport, bijlage 1). Het advies is om per 2019 
geen van beide groepen over te hevelen; per 2020 de groep immunoglobulines 
over te hevelen; en voor de LHRH-middelen de verkenning te verdiepen alvorens 
een besluit te nemen (PM definitief advies: nader te verkennen of 
overheveling wenselijk is). Gegeven de benodigde tijd voor de uitvoering van 
de overheveling van immunoglobulinen, adviseren wij de minister nu een besluit 
te nemen op deze groep en op een later moment te besluiten over de LHRH-
middelen. 

2. Voorstel aan MT DGCZ 
Het voorstel van GMT is om de minister voor MSZ te adviseren om: 

1) per 2019 geen geneesmiddelengroepen over te hevelen, 
2) per 2020 in ieder geval de groep 'immunoglobulines' over te hevelen, 
3) en over bovenstaande punten de Kamer voor het zomerreces te 

informeren. 

Indien u hiermee akkoord gaat zullen wij de minister adviseren bijgevoegde 
Kamerbrief (zie bijlage 2) nog voor het zomerreces aan de Tweede Kamer te 
sturen. 

3. Toelichting bij het voorstel, puntsgewijs 
NB. voor een meer uitgebreide onderbouwing verwijzen wij u naar bijgevoegd 
(concept)advies 

Ad 1) Waarom geen overheveling per 2019? 

Datum 
18 juni 2018 

Bijiage(n) 
2 

Aantal pagina's 
4 
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Uit de verkenning blijkt dat voor zowel immunoglobulines als LHRH-analogen een 
zorgvuldig uitgevoerde overheveling per 2019 niet mogelijk is k, 

Directie Geneesmiddelen 
en Medische Technologie 

Ad 2) Waarom hevelen we per 2020 wel de immunoglobulines over, maar niet de 
LHRH-analogen?  

Immunoqlobulines zijn bloedpiasmaproducten die ondermeer bij 
immunodeficiënties worden ingezet. De behandeling met immunoglobulines is een 
complexe medisch-specialistische behandeling, waarbij inzet van een 
verpleegkundige bij de toediening is vereist. In toenemende mate vindt deze 
behandeling in de thuissituatie plaats. 

De complexiteit van de behandeling, het gegeven dat de extramurale uitgaven aan 
deze behandeling jaarlijks substantieel stijgen terwijl er weinig zicht is op de 
oorzaak hiervan, en de weinig transparante markt van aanbieders, zijn factoren 
die maken dat wij immunoglobulines zien als een geneesmiddelengroep waarbij 
overheveling naar de verzekerde prestatie 'geneeskundige zorg' kansen biedt op 
het gebied van doelmatigheid en kwaliteit. 

Na overheveling komt de regie voor de behandeling van patiënten met 
immunoglobulines in de thuissituatie te liggen bij de umc's en ziekenhuizen. 
Verwacht wordt dat de overheveling van immunoglobulines leidt tot het beter 
kunnen sturen op doelmatig voorschrijven en op doelmatige inkoop van deze 
middelen en bijbehorende zorg. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor het 
verhogen van de kwaliteit, doordat ziekenhuizen verantwoordelijk worden voor de 
toediening en meer zullen sturen op de wijze waarop thuistoediening plaats vindt. 

Er is breed draagvlak onder veldpartijen voor overheveling van de 
immunoglobulines, mits deze overheveling zorgvuldig gebeurt. Een overheveling 
van de immunoglobulines in 2020 biedt partijen de mogelijkheid om alle 
uitvoeringsaspecten goed te regelen. Voorts noemen partijen een aantal 
aanvullende randvoorwaarden, die we grotendeels met het nemen van meer tijd in 
een zorgvuldig proces kunnen inbedden. 

LHRH-analoqen zijn hormonale geneesmiddelen die bij uiteenlopende indicaties 
worden ingezet, met name oncologische indicaties en endometriose. Aanleiding 
om deze groep te verkennen is omdat er therapeutische vergelijkbare middelen in 
de intramurale aanspraak zitten. Bij LHRH-middelen is op dit moment nog de 
vraag of een overheveling kansen biedt op het gebied van kwaliteit en 
doelmatigheid. Daarnaast is de vraag of de mogelijk beperkte kansen op het 
gebied van doelmatigheid (door scherpere inkoop) op zouden wegen tegen de 
gevolgen voor patiënten en patiëntenzorg. Veldpartijen zijn dan ook verdeeld over 
de vraag over het wenselijk en zinvol is om deze geneesmiddelengroep over te 
hevelen. 

Voordat een afgewogen besluit kan worden genomen over het al dan niet 
overhevelen van deze geneesmiddelengroep, dienen de voor- en nadelen daarvan 
nader in kaart gebracht te worden. Daarom kan van overheveling per 2019 in 
ieder geval geen sprake zijn. 
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Directie Geneesmiddelen 
en Medische Technologie NB. In de brief laten we expliciet de mogelijkheid open dat er in 2020 naast 

immunoglobulines nog andere groepen worden overgeheveld. 

Ad 3) Waarom is het wenselijk dit moment de Tweede Kamer te informeren?  
Het is belangrijk om partijen zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden over wanneer 
de eerste overheveling plaatsvindt en welke geneesmiddelengroep het betreft. Zo 
geven we alle betrokkenen maximaal de tijd om de overheveling voor te bereiden. 
Ook voorkomen we onnodige onrust bij partijen over een eventuele overheveling 
van één van beide geneesmiddelengroepen per 2019. Met een brief aan de 
Tweede Kkamer, met daarin een besluit m.b.t. de over te hevelen middelen,  
kunnen we de gewenste duidelijkheid bieden. 

4. Aandachtspunten overheveling immunoglobulines 

Hieronder de aandachtspunten bh het overhevelen van imunoglobines... mede om 
aan te geven waarom een overheveling per 2019 te snel is? / en/of ...?:  

Indicaties - Een duidelijke lijst indicaties waarbij deze -geneesmiddelen worden 
ingezet is noodzakelijk voor de add on-databnk (indicatieverplichting), het 
reguleren van de aanspraak (rechtmatigheid van de gedeclareerde zorg) en de 
interne huishouding van ziekenhuizen. Deze geneesmiddelen worden bij veel 
verschillende off-label indicaties ingezet, waardoor het een tijdrovend proces zal 
zijn deze allen in kaart te brengen. 

Bekostiging - De geneesmiddelen die overgeheveld worden dienen opgenomen te 
worden in de dbc-systematiek van de medisch-specialistische zorg. Complicerend 
is dat van de verschillende onderdelen van de zorg (geneesmiddel, hulpmiddel, 
farmaceutische zorg en verpleegkundige zorg bij thuistoediening) nu in de 
extramurale aanspraak niet duidelijk is hoe de verhouding tussen deze kosten is. 
Deze middelen worden veelal geleverd door zogenaamde unieke leveranciers, die 
de zorg leveren en de lijstprijs (zonder korting) declareren. De onderdelen van de 
zorg worden vervolgens betaald uit de marge. Sommige leveranciers laten de 
verpleegkundige zorg echter ten laste van het financiële kader voor 
wijkverpleegkundig kadcr 	zorg  vallen en de hulpmiddelen ten laste van het 
financiële kader voor extramurale  hulpmiddelenkadcr. 

Kaders - De uitgaven aan immunoglobulinen extramuraal zitten nu niet alleen in 
kader extramurale geneesmiddelen, maar ook in de uitgaven aan 
wijkverpleegkundige zorg en/of hulpmiddelenzorg. Ten behoeve van een 
overheveling zullen de middelen die nu aan deze zorg uitgegeven worden 
overgeheveld moeten worden naar het kader medisch-specialistische zorg. En dus 
zal nader uitgezocht en/of geschat dienen te worden om wat voor bedragen het 
gaat. 

Tekorten - De markt van de immunoglobulinen is een complexe markt; Het gaat 
om plasma-producten, waar wereldwijd een tekort aan is, met enkele grote 
spelers en enkele kleine. Vanwege de plasma-afhankelijkheid kunnen deze 
middelen niet onbeperkt geproduceerd worden en vrezen partijen dat te veel 
prijsdruk leidt tot het terugtrekken van fabrikanten van de markt. Hier staat een 
zorgplicht van verzekeraars en ziekenhuizen tegenover, wat tegenwicht zou 
moeten bieden aan dit risico. 

Datum 
18 juni 2018 
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Sanquin - Sanquin is belast met de wettelijke taak om plasmaproducten voor de 	Directie Geneesmiddelen 

Nederlandse markt te produceren. 	 en Medische Technologie 

Datum 
18 juni 2018 

Richtlijn - Recentelijk heeft de beroepsgroep voor immunologen een richtlijn 
aangepast, wat er toe leidt dat toediening van immunoglobulinen (intraveneus) in 
principe alleen mag plaatsvinden in de aanwezigheid van een verpleegkundige. 
Gegeven deze toediening in de thuissituatie nu plaats vindt door een 
verpleegkundige die doorgaans alleen aanwezig is bij het aansluiten en 
afkoppelen, heeft deze richtlijn waarschijnlijk budgettaire consequenties die het 
overhevelingsproces kunnen bemoeilijken. Daarnaast zal het er mogelijk toe 
leiden dat verzekeraars intramurale toediening stimuleren, waardoor 
thuistoediening niet gegarandeerd kan worden. Ondanks dat deze ontwikkeling los 
staat van de overheveling, wordt het mogelijk wel toegeschreven aan de 
maatregel. 

5. Vervolg 

In de brief kondigen we aan in het najaar een meer uitgebreide brief over het 
proces van overhevelingen in het algemeen, en de overheveling van 
immunoglobulines in het bijzonder, aan de Tweede Kamer te zullen sturen. 

en 
Senior beleidsmedewerkers 
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Zie bijgevoegd met nog een paar tekstuele suggesties, op pagina drie. 

1, moet de conceptbrief straks ergens nog langs Financiën? (na MT DGCZ?) Gaat 
dat‘dan via jou? 

Groet, 

Van: 
Verzon en: maanda 18 'uni 2018 18:14 
Aan: 

Onderwerp: Graag juf ie blik: memo MT DGCZ en kamerbrief overhevelingen 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

RE: Graag jullie blik: memo MT DGCZ en kamerbrief overhevelingen 
dinsdag 19 juni 2018 09:16:29 
2018 06 18 Memo MT DG CZ Overhevelingen v3 (2) - versie  adocx 

Dag allen, 

Aanstaande maandag (25 juni) willen wij het MT DGCZ het voorstel doen om de minister te 
adviseren om 

1) per 2019 nog geen geneesmiddelengroepen over te hevelen van de extramurale 
farmacie naar de medisch specialistische zorg 

2) per 2020 in ieder geval de immunoglobulinen over te hevelen 
3) de Tweede Kamer hierover voor het zomerreces te informeren 

Bijgevoegd vinden jullie: 
• het conceptmemo voor het MT DGCZ 
• de conceptbrief aan de Tweede Kamer 
• (ter info) het achterliggende (concept)advies van Rein Beleid en Bestuursadvisering 

Uiterlijk donderdag 12:00 moeten wij de stukken aanleveren voor MT DGCZ. Zouden jullie in dat 
verband zoveel mogelijk uiterlijk woensdag 20 juni jullie opmerkingen, vragen en suggesties voor 
memo en brief aan ons kunnen doorgeven? 
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Excuus voor de korte reactietermijn. Eventuele reacties die later deze week komen, zullen we 
meenemen in de volgende ronde (als de stukken de lijn in gaan naar de minister). 

Alvast dank!! 

Groeten, 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: Graag jullie blik: memo MT DGCZ en kamerbrief overhevelingen 
dinsdag 19 juni 2018 16:04:33 

Als er een korte paragraaf over financiën wordt opgenomen zou ik zoiets doen: 

Groet, 

Van: 
Verzon en: 	'uni 2018 10:52 
Aan: 	 ; CC: 
On erwerp: : raag ju ie i : memo 	en kamerbrief overhevelingen 

Tav die 5 min in 2019. Ik kan me voorstellen dat je daar ook wel iets (kort) over in de kamerbrief 
moet opnemen omdat in de vorige kamerbrief wel opbrengst in 2019 stond genoemd. 
Zie in memo nog een beperkte toevoeging in inleidende alinea die je eventueel kan opnemen. 

Gr 

Van: 
Verzon en: ins a 	uni 	:32 
Aan: 
CC: 
On erwerp: : raag ju ie I : memo 	en anner ne overhevelingen 

VA 
In het memo graag een korte financiele paragraaf opnemen. 
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In de brief aan de TK (en in de conceptbegroting 2019) zijn taakstellende bedragen opgenomen 
voor de opbrengst van de overheveling. Gaat om 5 min in 2019 en 12 min in 2020. 

Nb 	: donderdag hebben we regulier po met FIN. Dan kunnen we dit aankaarten (natuurlijk 
onder voorbehoud besluit minister). 
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Geachte voorzitter, 

Op 15 juni 2018 (TK 29 477, nr. 489) heb ik u geïnformeerd over de maatregelen die ik in deze 
kabinetsperiode tref voor een beheerste uitgavenontwikkeling voor genees- en hulpmiddelen. In de 
brief kondigde ik aan dat ook in deze periode diverse groepen geneesmiddelen zullen worden 
overgeheveld. Voor een eerste overheveling heb ik gekeken naar de geneesmiddelen die vallen in 
de groepen van immunoglobulines en gonadoreline-agonisten en -antagonisten, en kondigde aan u 
te zullen informeren of (één van) deze groepen wordt overgeheveld. 

In deze brief neem ik een besluit over een eerste geneesmiddelengroep. Daarvoor schets ik kort de 
aanleiding om de overhevelingen voort te zetten en het uitvoeringsproces van deze maatregel 
gedurende deze kabinetsperiode. In het najaar zal ik hier uitgebreid op terugkomen. Voor nu is het 
belangrijk om de veldpartijen zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de geneesmiddelengroep 
die ik voornemens ben over te hevelen, zodat er voldoende tijd resteert voor een solide en 
zorgvuldige uitvoering. 

Overhevelingen: voorschrijven en financiële verantwoordelijkheid in één hand. 

We zien op dit moment dat er (dure) geneesmiddelengroepen zijn die in toenemende mate worden 
ingezet, maar waarbij nog maar beperkt gestuurd wordt op inkoopprijzen en gepast gebruik. 
Daarom is in het Regeerakkoord afgesproken de overhevelingen voort te zetten. Met de 
overhevelingen beoog ik een doelmatige inkoop en inzet van geneesmiddelen te stimuleren en de 
kwaliteit van de zorg te verhogen. Daarnaast beoog ik te komen tot een meer eenduidige 
aanspraak en bekostiging voor geneesmiddelen die uitsluitend onder verantwoordelijkheid van de 
medisch specialisten worden ingezet. 

Een zorgvuldig proces 

Omdat ik voornemens ben deze maatregel de komende jaren voor verschillende groepen 
geneesmiddelen uit te voeren vind ik het belangrijk dat er samen met veldpartijen een zorgvuldig 
uitvoeringsproces vast te stellen. Een proces dat bijdraagt aan een solide en zorgvuldige uitvoering 
van de overhevelingen en dat de komende jaren vaker doorlopen kan worden. Bij de inrichting van 
dit proces neem ik de aanbevelingen uit het evaluatierapport 'overheveling geneesmiddelen' ter 
harte (TK 29 477, nr. 402). De belangrijkste punten aanbevelingen zijn: 1. neem voldoende tijd 
voor een zorgvuldige uitvoering, 2. richt het proces in samen met alle betrokkenen (waaronder 
patiënten, medisch-specialisten, apothekers, ziekenhuizen en zorgverzekeraars) 3. maak een 
goede monitoring en evaluatie mogelijk, en 4. Stel een toetsingskader vast aan de hand waarvan 
geneesmiddelengroepen getoetst kunnen worden op hun geschiktheid voor een overheveling. 

Voor al deze punten heb ik aandacht bij de inrichting van het uitvoeringsproces. Met veldpartijen 
ben ik inmiddels in overleg over het toetsingskader. De werkversie hiervan heb ik gehanteerd bij 
het bepalen van de eerste te overhevelen geneesmiddelengroep. Ik ga met alle betrokken partijen 
in overleg hoe het verdere proces vorm te geven. Hierop zal ik uitgebreider ingaan in de brief die 
dit najaar volgt. 

Een eerste groep geneesmiddelen 

Met deze brief wil ik u informeren dat ik heb besloten per 2020 in ieder geval één 
geneesmiddelengroep over te hevelen. Het betreft de groep immunoglobulines. Dit is een groep 
geneesmiddelen die wordt ingezet bij een breed scala aan aandoeningen, waaraan met name 
immunodeficiënties ten grondslag liggen. 

Bij immunoglobulines is sprake van een zogenaamde dubbele aanspraak: zij vallen zowel onder de 
aanspraak van de medisch-specialistische zorg (namelijk als de geneesmiddelen in ziekenhuizen 
wordt gebruikt), als onder de aanspraak 'farmaceutische zorg' (namelijk indien de geneesmiddelen 
onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist worden ingezet in de thuissituatie). Daardoor 
zijn zowel de ziekenhuisapothekers (ziekenhuis) als de openbare apothekers (thuistoediening) bij 

Met opmerkingen i 	I: i 
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de zorg betrokken. Daar waar immunoglobulines onder de aanspraak 'farmaceutische zorg' worden 
ingezet, hebben zowel openbaar apothekers als zorgverzekeraars nauwelijks instrumenten om 
doelmatige inkoop en inzet van deze middelen te realiseren. 

Na de overheveling ligt de budgetverantwoordelijkheid ook bij het ziekenhuis, de plek waar de 
middelen ook daadwerkelijk worden voorgeschreven, waardoor hier beter op gestuurd kan worden. 
Deze overheveling leidt ook tot een verduidelijking van de aanspraak, omdat er daarna bij deze 
geneesmiddelen geen sprake meer is van een 'dubbele aanspraak'. 

Om tot dit besluit te komen heb ik overleg gevoerd met verschillende partijen in het veld, 
waaronder patiëntenverenigingen, medisch-specialisten, apothekers, fabrikanten, ziekenhuizen en 
verzekeraars. Uit deze gesprekken heb ik een aantal randvoorwaarden gedestilleerd die ik in acht 
zal nemen bij de overheveling. Dit gaat onder andere over het waarborgen van de toegankelijkheid 
van deze geneesmiddelen voor patiënten, het minimaliseren van de hinder die patiënten 
ondervinden van de overheveling en een adequate verschuiving van financiële middelen naar het 
medisch-specialistische kader. Deze randvoorwaarden komen terug in het toetsingskader dat ik 
samen met partijen aan het opstellen ben. Het definitieve toetsingskader zal ik met u delen in de 
brief die dit najaar volgt. 

Daarnaast hebben deze gesprekken er toe geleid dat ik heb besloten de immunoglobulines_per 
2020 over te hevelen, en niet per X019. Een overheveling per 2019 biedt partijen onvoldoende tijd ___— Met opmerki 
om deze zorgvuldig uit te voeren; om patiënten en medisch-specialisten te informeren over de 
maatregel en de effecten ervan, om de bekostiging van deze middelen in de DBC's in te bedden en 
voor ziekenhuizen om hierop hun inkoopbeleid in te richten. Bij immunoglobulines is de resterende 
tijd des te meer nodig, omdat het hier een geneesmiddelgroep betreft waarvan de 
patiëntenpopulatie diffuus is en waarbij de huidige wijze van bekostiging niet altijd eenduiding is. 
Dat betekent dat er extra tijd nodig is om deze zaken inzichtelijk te maken. Omdat zorgvuldigheid 
voorop staat kies ik daarom voor een overheveling per 2020. 

Gonadorine-antogonisten/overige groepen 

In de brief van 15 juni 2018 heb ik naast immunoglobulinen nog een tweede groep genoemd: de 
groep gonadoreline-antagonisten. Van deze groep heb ik op dit moment nog onvoldoende in beeld 
of deze kunnen bijdragen aan de gestelde doelstellingen. Daarom kies ik ervoor niet nu al te 
besluiten tot een overheveling van deze geneesmiddelen. Ik neem deze zomer de tijd om nog een 
aantal elementen in kaart te brengen en een besluit te nemen op deze dan wel nog een andere 
groep geneesmiddelen. 

Vervolg 

Ik ben voornemens u in het najaar meer uitgebreid te informeren over hoe ik de overheveling van 
immunoglobulines in het bijzonder, en overhevelingen in het algemeen, ga aanpakken. Daarbij ga 
ik ondermeer in op de met de overhevelingen beoogde doelen, de randvoorwaarden voor een 
succesvolle overheveling, de effecten voor de patiënt, en monitoring en evaluatie. Ook informeer ik 
u welke andere geneesmiddelengroepen ik overweeg over te hevelen. 

Hoogachtend, 
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Van: 
Aan: 
Cc: 	1111111 Onderwerp: 	RE: Graag jullie blik: memo MTDGCZ en kamerbrief overhevelingen 
Datum: 	dinsdag 19 juni 2018 14:06:07 
Bijlagen: 	2018 06 18 Memo MT DG CZ Overhevelingen v3 - .docx 

2018 06 18 Eerste aanzet brief overheveling immunóglobulinen -Edocx 

Hoi, 

Bijgaand mijn opmerkingen op brief en memo. 

groeten, 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

1. Aanleiding 

In het regeerakkoord zijn nieuwe overhevelingen van geneesmiddelen van de 
aanspraak 'farmaceutische zorg,' naar de aanspraak 'medisch specialistische zorg' 
aangekondigd. In navolging hiervan heeft& de minister heeft 	op 15 juni aan de 
Tweede Kamer (PM TK nr) laten weten te kijken naar de mogelijkheid om de 
geneesmiddelen die vallen in de groepen van 1) immunoglobulines en 2) LHRH-
middelen (ook 'gonadoreline-agonisten en -antagonisten' genoemd) als-cie 
over te hevelen. Dit als eerste groepen van een reeks geneesmiddelengroepen die 
de komende jaren overgeheveld zouden kunnen worden.  In de Kamerbrief is in 
het midden gelaten of per 2019 een eerste overheveling plaats zou kunnen 
vinden, aangezien bij het opstellen van de brief de verkenning naar de twee 
geneesmiddelengroepen nog niet afgerond was.  In het recent gesloten  
hoofdlijnenakkoord MSZ 2019-2022 zijn de voorgenomen overhevelingen expliciet 
opgenomen met als streven een eerste overheveling per 2019 indien dit op een  
zorgvuldige wijze kan plaatsvinden.{strcven 2019) cn dat 	het Voorts is hierin  
afgesproken de financiële kaders n.a.v. deze overhevelingen wordent aangepast.  

Inmiddels is de verkenning van de mogelijkheid om deze groepen over te hevelen 
nagenoeg afgerond (zie conceptrapport, bijlage 1). Het advies is om per-20-1-9 
geen 	van bcidc groepen over te hevelen; per 2020 als eerste  de groep 
immunoglobulines over te hevelen; en voor de LHRH-middelen de verkenning te 
verdiepen alvorens een besluit te nemen, (144-elefiftitief-edview-fte~ 

egeven de benodigde tijd voor de 
uitvoering van de overheveling van immunoglobulinen, adviseren wij de minister 
nu een besluit te nemen op deze groep en op een later moment te besluiten over 
de LHRH-middelen. In deze nota wordt voorts ingegaan op het proces voor de  
komende laren.  

2. Voorstel aan MT DGCZ 

Het voorstel van GMT is om de minister voor MSZ te adviseren om: 
1) De Kamer toe te zeggen hen verder te informeren over het proces rondom 

de overhevelingen voor de komende jaren, maar reeds een aantal  
kernelementen hiervan als zodanig te benoemen  

4)2) 	per 2019 nog geengeen geneesmiddelengroepen over te hevelen, 
2-)3) 	per 2020 in ieder geval de groep 'immunoglobulines' over te 

hevelen, 
3)4) 	en over bovenstaande punten de Kamer voor het zomerreces te 

informeren. 

Datum 

---8--Jur{ Met opmaak: Tekstkleur: Auto 
Bijlage(n) 
2 

Aantal pagina's 
6 
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Directie Geneesmiddelen 
Indien u hiermee akkoord gaat zullen wij de minister adviseren bijgevoegde 	en Medische Technologie 

Kamerbrief (zie bijlage 2) nog voor het zomerreces aan de Tweede Kamer te 
sturen. 	 Datum 

18 juni 2018 

[Volgens mij ontkomen we hier toch niet aan het blokje wat is een overheveling, 
zie onderstaand) 

Overhevelingen (korte toelichting)  
Bil overhevelingen gaat het om geneesmiddelen die zowel een extramurale  
aanspraak als een intramurale aanspraak kennen. Door de extramurale aanspraak 
door te halen, kunnen deze middelen alleen nog via de intramurale aanspraak 
bekostigd worden. Dit betekent dat de bijbehorende zorg (farmaceutische zorg,  
verstrekking en eventueel hulpmiddelen en toediening) ook georganiseerd zal  
moeten worden vanuit de ziekenhuizen. Doel van deze maatregél is om te komen  
tot een eenduidige aanspraak, waarbij het extramurale kader ook niet langer 
functioneert als uitlaatklep voor het intramurale kader. Daarnaast, door het 
centraliseren van deze middelen bil het ziekenhuis, kan beter gestuurd worden op  
kwaliteit en doelmatigheid (deze laatste in de vorm van inkoop en gepast 
gebruik). Voorwaarde voor de over te hevelene groep is dat het in ieder geval  
geneesmiddelen betreft die alleen door medisch-specialisten wordt  
voorgeschreven, zodat deze logischerwijs past ond er de aanspraakmedisch-
specialistische zorg. Voorts zal per groep goed bekeken dienen te worden of deze 
zich lenen voor een overhevelingen, onder welke voorwaarden en welke  
besparingsmogelijkheden er logischerwijs uit de specifieke omstandigheden volgt.  

3. Toelichting bij het voorstel, puntsgewijs 
NB. voor een meer uitgebreide onderbouwing verwijzen wij u naar bijgevoegd 
(concept)advies 

Ad-Ad 1) Proces en kernelementen bij de uitvoering van overhevelingen 

In 2014 heeft minister Schippers aangekondigd pas op de plaats te maken ten  
aanzien van de overhevelingen. Dit heeft zij bekrachtigd in 2015 na een evaluatie 
van de overgehevelde groepen. Hieraan ten grondslag lag dat het 'laaghangend  
fruit' reeds was overgeheveld. Daarnaast maakten de ervaringen met de eerste  
overhevelingen duidelijk dat zij een direct effect hebben op de zorgpraktijk  
(specifiek de zorgverlening aan patiënten kwam onder de lopen te liggen).  
Gezamenlijk leidde dit tot een pas op de plaats.  

Met het regeerakkoord is besloten opnieuw te gaan overhevelen. Hiervoor lijken  
verschillende geneesmiddelengroepen aangewezen (zie onderaan nota). Ten  
behoeve van de snelheid van het proces is met veldpartijen vooralsnog de focus 
gelegd op een verkenning op de groepen immunglobulinen en LHRH-middelen.  
Tegelijkertijd zijn er toezeggingen gedaan in het verleden en zijn er zorgen vanuit 
het veld, die maken dat het verstandig lijkt om reeds een aantal proceselementen 
te schetsen die in ieder geval onderdeel zullen worden van de uitvoering, in het 
belang van een zorgvuldig proces. Dan gaat het daarbij bijvoorbeeld over de tijd  
die wordt genomen voor het uit voeren van het proces, de wijze waarop  
zorgverleners en patiënten worden betrokken bij de uitvoering, de aanspraak etc.  
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In de kamerbrief van 2015, na d evaluatie, zijn in ieder geval toegezegd dat er bil 
een volgende overheveling:  
- voldoende tijd wordt genomen voor een zorgvuldig proces;  
- Het veld nauw wordt betrokken bil het proces rondom de maatregel;  
- Een toetsingskader wordt opgesteld met het veld, op basis waarvan beoordeeld  
wordt of groepen geneesmiddelen in aanmerking komen voor een oveheveling•  
- duidelijk geformuleerde doelen zodat monitoring en evaluatie kan plaatsvinden.   

Gegeven deze toezeggingen, maar ook om het veld en de Kamer voor te bereiden  
OP een maatregel die leidt tot een besluit oo verschillende geneesmiddelengroepen 
over de komende 'laren heen, lijkt het ons zinvol deze elementen toe te zengen en  
daarmee een doorkiikie te geven naar de komende jaren.   

Ad n) Waarom geen overheveling per 2019?  
Uit de verkenning blijkt dat voor zowel immunoglobulines als LHRH-analogen een 
zorgvuldig uitgevoerde overheveling per 2019 niet mogelijk is. Betrokkenen, zowel 
aan overheidszijde als in het veld, hebben te weinig voorbereidingstijd. Een 
zorgvuldige uitvoering is niet alleen noodzakelijk om deze overheveling te laten 
slagen, maar ook om het draagvlak bij partijen voor toekomstige overhevelingen 
te behouden. 

Ad 2) Waarom hevelen we per 2020 wel de immunoglobulines over, maar niet de 
LHRH-analoge0 

Immunoglobulines zijn plasmageneesmiddelen die ondermeer bij 
immunodeficiënties (verstoorde afweer) worden ingezet als ook bij het herstel na 
een chemotherapie. De behandeling met immunoglobulines is een complexe 
medisch-specialistische behandeling, waarbij inzet van een verpleegkundige bij de 
toediening is vereist. In toenemende mate vindt deze behandeling in de 
thuissituatie plaats. 

De complexiteit van de behandeling, het gegeven dat de extramurale uitgaven aan 
deze behandeling jaarlijks substantieel stijgen terwijl er beperdedei-Fri-g zicht is op  
de oorzaak hiervan, en de weinig transparante markt van aanbieders, zijn factoren 
die maken dat wij immunoglobulines zien als een geneesmiddelengroep waarbij 
overheveling naar de verzekerde prestatie 'geneeskundige zorg' kansen biedt op 
het gebied van doelmatigheid en kwaliteit. 

Na overheveling komt de regie voor de behandeling van patiënten met 
immunoglobulines in de thuissituatie te liggen bij de umc's en ziekenhuizen. 
Verwacht wordt dat de overheveling van immunoglobulines leidt tot het beter 
kunnen sturen op doelmatig voorschrijven en op doelmatige inkoop van deze 
middelen en bijbehorende zorg. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor het 
verhogen van de kwaliteit, doordat ziekenhuizen verantwoordelijk worden voor de 
toediening en meer zullen sturen op de wijze waarop thuistoediening plaats vindt. 

'Fr is breed 	draagvlak onder met name ziekenhuizen, zorgverzekeraars en  
ziekenhuisapothekersvcIdpartijcn voor overheveling van de immunoglobulines. 
Vanwege onrust nieuw inkoopbeleid bil verzekeraars is het draagvlak nog breder,7  
mits deze overheveling zorgvuldig gebeurt. ;Een overheveling van de  
immunoglobulines in 2020 biedt partijen de mogelijkheid om alle 
uitvoeringsaspecten goed te regelen. Voorts noemen partijen een aantal 
aanvullende randvoorwaarden, die we grotendeels met het nemen van meer tijd in 

Directie Geneesmiddelen 
en Medische Technologie 

Datum 
18 juni 2018 

Wij hebben vorig najaar Kamer laten weten dat de 
vraag naar Ig's stijgt door bredere 
toepassingsmogelijkheden van deze producten (zie 
Kamerstuk 29 447, nr. 40). 
Sanquin heeft als wettelijke taak aan de hand van de 
NLse behoefte (van Ig's) plasma in te zamelen. 
Sanquin signaleert dat de behoefte aan Ig's jaarlijks 
stijgt met 6-7%. 
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een zorgvuldig proces kunnen inbedden. Onder zorgverleners bestaat voorts de  
vrees dat fabrikanten zich terugtrekken van de Nederlandse markt als er te veel  
prijsdruk ontstaat, maar door de ontwikkelingen in het inkoopbeleid van  
verzekeraars en hun zorgplicht wordt een dergelijke ontwikkeling momenteel niet 
verwacht. 	 ',47" 

 

[zoiets?) 

LHRH-analogen zijn hormonale geneesmiddelen die bij uiteenlopende indicaties 
worden ingezet, met name oncologische indicaties en endometriose. Aanleiding 
om deze groep te verkennen is omdat er therapeutische vergelijkbare middelen in 
de intramurale aanspraak zitten. Bij LHRH-middelen is op dit moment nog de 
vraag of een overheveling kansen biedt op het gebied van kwaliteit en 
doelmatigheid. Daarnaast is de vraag of de mogelijk beperkte kansen op het 
gebied van doelmatigheid (door scherpere inkoop) op zouden wegen tegen de 
gevolgen voor patiënten en patiëntenzorg. Veldpartijen zijn dan ook verdeeld over 
de vraag over het wenselijk en zinvol is om deze geneesmiddelengroep over te 
hevelen. 

Voordat een afgewogen besluit kan worden genomen over het al dan niet 
overhevelen van deze geneesmiddelengroep, dienen de voor- en nadelen daarvan 
nader in kaart gebracht te worden. Daarom kan van overheveling per 2019 in 
ieder geval geen sprake zijn. 

Financiële conseauenties 
In de brief aan de TK m.b.t. de maatregelen uit het Regeerakkoord is  
opgenomen dat we structureel € 12 miljoen willen besparen door middel  
van overhevelingen (vanaf 2020). Vanaf 2019 staat deze op 'C 5 miljoen.  

Of en in welke mate deze besparing te behalen is. zal afhangen van de  
groep en de specifieke kenmerken van die groep, zoals de groei van de 
afaelopenlaren. iMet veldpartijen is afgesproken een 'realistische korting _— 
in te boeken. In de Immunoqlobulinen gaat extramuraal op dit moment 
zo'n €60 min om.  F  

Met opmerkingen [';'I]: Misschien een dergelijke zin 
nog opnemen in de brief? 

Omdat nu wordt voorgesteld per 2020 over te hevelen is over een  
mogelijk incidenteel besparingsverlies in 2019 al contact geweest met  
Financiën. Dit kan (dan) gedekt worden uit nog beschikbare groeiruimte. 	 

NB. In de brief laten we expliciet de mogelijkheid open dat er in 2020 naast 
immunoglobulines nog andere groepen worden overgeheveld. 

Ad 3) Waarom is het wenselijk dit moment de Tweede Kamer te informeren?  
Het is belangrijk om partijen zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden over wanneer 
de eerste overheveling plaatsVindt en welke geneesmiddelengroep het betreft. Zo 
geven we alle betrokkenen maximaal de tijd om de overheveling voor te bereiden. 
Ook voorkomen we onnodige onrust bij partijen over een eventuele overheveling 
van één van beide geneesmiddelengroepen per 2019. Met een brief aan de 

Met opmerkingen [M9]: 1 1 1 
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Tweede Kamer, met daarin een besluit m.b.t. de over te hevelen middelen, 	Directie Geneesmiddelen 
en Medische Technologie kunnen we de gewenste duidelijkheid bieden. 

4. Aandachtspunten overheveling immunoglobulines 	 Datum 
18 juni 2018 

Hieronder de aandachtspunten bij het overhevelen van imunoglobines... mede om 
aan te geven waarom een overheveling per 2019 te snel is. 

Indicaties - Een duidelijke lijst indicaties waarbij deze -geneesmiddelen worden 
ingezet is noodzakelijk voor de add on-databnk (indicatieverplichting), het 
reguleren van de aanspraak (rechtmatigheid van de gedeclareerde zorg) en de 
interne huishouding van ziekenhuizen. Deze geneesmiddelen worden bij veel 
verschillende off-label indicaties ingezet, waardoor het een tijdrovend proces zal 
zijn deze allen in kaart te brengen. 

Bekostiging - De geneesmiddelen die overgeheveld worden dienen opgenomen te 
worden in de dbc-systematiek van de medisch-specialistische zorg. Complicerend 
is dat van de verschillende onderdelen van de zorg (geneesmiddel, hulpmiddel, 
farmaceutische zorg en verpleegkundige zorg bij thuistoediening) nu in de 
extramurale aanspraak niet duidelijk is hoe de verhouding tussen deze kosten is. 
Deze middelen worden veelal geleverd door zogenaamde unieke leveranciers, die 
de zorg leveren en de lijstprijs (zonder korting) declareren. De onderdelen van de 
zorg worden vervolgens betaald uit de marge. Sommige leveranciers laten de 
verpleegkundige zorg echter ten laste van het financiële kader voor 
wijkverpleegkundig kadcr 	zorg  vallen en de hulpmiddelen ten laste van het 
financiële kader voor extramurale  hulpmiddelenkader-. 

Kaders - De uitgaven aan immunoglobulinen extramuraal zitten nu niet alleen in 
kader extramurale geneesmiddelen, maar ook in de uitgaven aan 
wijkverpleegkundige zorg en/of hulpmiddelenzorg. Ten behoeve van een 
overheveling zullen de middelen die nu aan deze zorg uitgegeven worden 
overgeheveld moeten worden naar het kader medisch-specialistische zorg. En dus 
zal nader uitgezocht en/of geschat dienen te worden om wat voor bedragen het 
gaat. 

Tekorten - De markt van de immunoglobulinen is een complexe markt; Het gaat 
om plasma-producten, waar wereldwijd een tekort aan is, met enkele grote 
spelers en enkele kleine. Vanwege de plasma-afhankelijkheid kunnen deze 
middelen niet onbeperkt geproduceerd worden en vrezen partijen dat te veel 
prijsdruk leidt tot het terugtrekken van fabrikanten van de markt. Dit heeft zich  
voorgedaan in Portugal,  Roemenië en Schotland, dier staat een zorgplicht van 
verzekeraars en ziekenhuizen tegenover, wat tegenwicht zou moeten bieden aan 
dit risicd.. 

Sanquin - Sanquin is belast met de wettelijke taak om plasmaproducten voor de 
Nederlandse markt beschikbaar te stellen. De uitvoering van deze taak is 
uitbesteed aan de dochteronderneming Sanquin Plasma Products BV (SPP). 

D 
overheveling kan op gespannen voet komen te staan met het beleid dat de 
minister eerder aan de Kamer heeft medegedeeld: de wens om een eigen 

Met opmerkingen [TC10]: zie mijn opmerking in de 
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productiefaciliteit te behouden zodat Nederland voor zijn eigen voorziening niet 	Directie Geneesmiddelen 
afhankelijk is van buitenlandse partijen. 

Richtlijn — Recentelijk heeft de beroepsgroep voor immunologen een richtlijn 
aangepast, wat er toe leidt dat toediening van immunoglobulinen (intraveneus) in 
principe alleen mag plaatsvinden in de aanwezigheid van een verpleegkundige. 
Gegeven deze toediening in de thuissituatie nu plaats vindt door een 
verpleegkundige die doorgaans alleen aanwezig is bij het aansluiten en 
afkoppelen, heeft deze richtlijn waarschijnlijk budgettaire consequenties die het 
overhevelingsproces kunnen bemoeilijken. Daarnaast zal het er mogelijk toe 
leiden dat verzekeraars intramurale toediening stimuleren, waardoor 
thuistoediening niet gegarandeerd kan worden. Ondanks dat deze ontwikkeling los 
staat van de overheveling, wordt het mogelijk wel toegeschreven aan de 
maatregel. 

5. Vervolg 

In de brief kondigen we aan in het najaar een meer uitgebreide brief over het 
proces van overhevelingen in het algemeen, en de overheveling van 
immunoglobulines in het bijzonder, aan de Tweede Kamer te zullen sturen. 

en 
Senior beleidsmedewerkers 

en Medische Technologie 

Datum 
18 juni 2018 
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Geachte voorzitter, 

Op 15 juni 2018 (TK 29 477, nr. 489) heb ik u geïnformeerd over de maatregelen die ik in deze 
kabinetsperiode tref voor een beheerste uitgavenontwikkeling voor genees- en hulpmiddelen. In de 
brief kondigde ik aan dat ook in deze periode diverse groepen geneesmiddelen zullen worden 
overgeheveld. Voor een eerste overheveling heb ik gekeken naar de geneesmiddelen die vallen in 
de groepen van immunoglobulines en gonadoreline-agonisten en --ántagonisteri  en kondigde aan u 
te zullen informeren of (één van) deze groepen wordt overgeheveld. 

In deze brief neem ik, een besluit over een eerste geneesmiddelengroep. Daarvoor schets ik kort de 
aanleiding om de overhevelingen voort te zetten en het uitvoeringsproces van deze maatregel 
gedurende deze kabinetsperiode. In het najaar zal ik hier uitgebreid op terugkomen. Voor nu is het 
belangrijk om de veldpartijen zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de geneesmiddelengroep 
die ik voornemens ben over te hevelen, zodat er voldoende tijd resteert voor een solide en 
zorgvuldige uitvoering. 

Overhevelingen: voorschrijven en financiële verantwoordelijkheid in één hand. 

We zien op dit moment dat er (dure) geneesmiddelengroepen zijn die in toenemende mate worden 
ingezet, maar waarbij nog maar beperkt gestuurd wordt op inkoopprijzen en gepast gebruik. 
Daarom is in het Regeerakkoord afgesproken de overhevelingen voort te zetten. Met de 
overhevelingen beoog ik een doelmatige inkoop en inzet van geneesmiddelen te stimuleren en de 
kwaliteit van de zorg te verhogen. Daarnaast beoog ik te komen tot een meer eenduidige 
aanspraak en bekostiging voor geneesmiddelen die uitsluitend onder verantwoordelijkheid van de 
medisch specialisten worden ingezet. 

Een zorgvuldig proces 

Omdat ik voornemens ben deze maatregel de komende jaren voor verschillende groepen 
geneesmiddelen uit te voeren vind ik het belangrijk dat er samen met veldpartijen een zorgvuldig 
uitvoeringsproces vast te stellen. Een proces dat bijdraagt aan een solide en zorgvuldige uitvoering 
van de overhevelingen en dat de komende jaren vaker doorlopen kan worden. Bij de inrichting van 
dit proces neem ik de aanbevelingen uit het evaluatierapport 'overheveling geneesmiddelen' ter 
harte (TK 29 477, nr. 402). De belangrijkste punten aanbevelingen zijn: 1. neem voldoende tijd  
voor een zorgvuldige uitvoering, 2. richt het proces in samen met alle betrokkenen (waaronder 
patiënten, medisch-specialisten, apothekers, ziekenhuizen en zorgverzekeraars) 3. maak een 
goede monitoring en evaluatie mogelijk, en 4. Stel een toetsingskader vast aan de hand waarvan 
geneesmiddelengroepen getoetst kunnen worden op hun geschiktheid voor een overheveling. 

Voor al deze punten heb ik aandacht bij de inrichting van het uitvoeringsproces. Met veldpartijen 
ben ik inmiddels in overleg over het toetsingskader. De werkversie hiervan heb ik gehanteerd bij 
het bepalen van de eerste te overhevelen geneesmiddelengroep. Ik ga met alle betrokken partijen 
in overleg hoe het verdere proces vorm te geven. Hierop zal ik uitgebreider ingaan in de brief die 
dit najaar volgt. 

Een eerste groep geneesmiddelen 

Met deze brief wil ik u informeren dat ik heb besloten per 2020 in ieder geval één 
geneesmiddelengroep over te hevelen. Het betreft de groep immunoglobulines. Dit is een groep 
geneesmiddelen die wordt ingezet bij een breed scala aan aandoeningen, waaraan met name 
immunodeficiënties ten grondslag liggen. 

Bij immunoglobulines is sprake van een zogenaamde dubbele aanspraak: zij vallen zowel onder de 
aanspraak van de medisch-specialistische zorg (namelijk als de geneesmiddelen in ziekenhuizen 
wordt gebruikt), als onder de aanspraak 'farmaceutische zorg' (namelijk indien de geneesmiddelen 
onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist worden ingezet in de thuissituatie). Daardoor 
zijn zowel de ziekenhuisapothekers (ziekenhuis) als de openbare apothekers (thuistoediening) bij 
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de zorg betrokken. Daar waar immunoglobulines onder de aanspraak 'farmaceutische zorg' worden 
ingezet, hebben zowel openbaar apothekers als zorgverzekeraars nauwelijks instrumenten om 
doelmatige inkoop en inzet van deze middelen te realiseren. 

Na de overheveling ligt de budgetverantwoordelijkheid ook bij het ziekenhuis, de plek waar de 
middelen ook daadwerkelijk worden voorgeschreven, waardoor hier beter op gestuurd kan worden. 
Deze overheveling leidt ook tot een verduidelijking van de aanspraak, omdat er daarna bij deze 
geneesmiddelen geen sprake meer is van een 'dubbele aanspraak'. 

Om tot dit besluit te komen heb ik overleg gevoerd met verschillende partijen in het veld, 
waaronder patiëntenverenigingen, medisch-specialisten, apothekers, fabrikanten, ziekenhuizen en 
verzekeraars. Uit deze gesprekken heb ik een aantal randvoorwaarden gedestilleerd die ik in acht 
zal nemen bij de overheveling. Dit gaat onder andere over het waarborgen van de toegankelijkheid 
van deze geneesmiddelen voor patiënten, het minimaliseren van de hinder die patiënten 
ondervinden van de overheveling en een adequate verschuiving van financiële middelen naar het 
medisch-specialistische kader. Deze randvoorwaarden komen terug in het toetsingskader dat ik 
samen met partijen aan het opstellen ben. Het definitieve toetsingskader zal ik met u delen in de 
brief die dit najaar volgt. 

Daarnaast hebben deze gesprekken er toe geleid dat ik heb besloten de immunoglobulines_per 
2020 over te hevelen, en niet per 2019. Een overheveling per 2019 biedt partijen onvoldoende tijd 
om deze zorgvuldig uit te voeren; om patiënten en medisch-specialisten te informeren over de 
maatregel en de effecten ervan, om de bekostiging van deze middelen in de DBC's in te bedden en 
voor ziekenhuizen om hierop hun inkoopbeleid in te richten. Bij immunoglobulines is de resterende 
tijd des te meer nodig, omdat het hier een geneesmiddelgroep betreft waarvan de 
patiëntenpopulatie diffuus is en waarbij de huidige wijze van bekostiging niet altijd eenduiding is. 
Dat betekent dat er extra tijd nodig is om deze zaken inzichtelijk te maken. Omdat zorgvuldigheid 
voorop staat kies ik daarom voor een overheveling per 2020. 

Gonadorine-antogonisten/overige groepen 

In de brief van 15 juni 2018 heb ik naast immunoglobulinen nog een tweede groep genoemd: de 
groep gonadoreline-antagonisten. Van deze groep heb ik op dit moment nog onvoldoende in beeld 
of deze kunnen bijdragen aan de gestelde doelstellingen. Daarom kies ik ervoor niet nu al te 
besluiten tot een overheveling van deze geneesmiddelen. Ik neem deze zomer de tijd om.nog een 
aantal elementen in kaart te brengen en een besluit te nemen op deze dan wel nog een andere 
groep geneesmiddelen. 

Vervolg 

Ik ben voornemens u in het najaar meer uitgebreid te informeren over hoe ik de overheveling van 
immunoglobulines in het bijzonder, en overhevelingen in het algemeen, ga aanpakken. Daarbij ga 
ik ondermeer in op de met de overhevelingen beoogde doelen, de randvoorwaarden voor een 
succesvolle overheveling, de effecten voor de patiënt, en monitoring en evaluatie. Ook informeer ik 
u welke andere geneesmiddelengroepen ik overweeg over te hevelen. 

Hoogachtend, 
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memo 	Overhevelingen geneesmiddelen 

1. Aanleiding 

In het regeerakkoord zijn nieuwe overhevelingen van geneesmiddelen van de 
aanspraak 'farmaceutische zorg,' naar de aanspraak 'medisch specialistische zorg' 
aangekondigd. De minister heeft op 15 juni aan de Tweede Kamer (PM TK nr) 
laten weten te kijken naar de mogelijkheid om de geneesmiddelen die vallen in de 
groepen van 1) immunoglobulines en 2) LHRH-middelen (ook `gonadoreline-
agonisten en —antagonisten' genoemd) als eerste over te hevelen. In de 
Kamerbrief is in het midden gelaten of per 2019 een eerste overheveling plaats 
zou kunnen vinden, aangezien bij het opstellen van de brief de verkenning naar de 
twee geneesmiddelengroepen nog niet afgerond was. 

Inmiddels is de verkenning van de mogelijkheid om deze groepen over te hevelen 
nagenoeg afgerond (zie conceptrapport, bijlage 1). Het advies is om per 2019 
geen van beide groepen over te hevelen; per 2020 de groep immunoglobulines 
over te hevelen; en voor de LHRH-middelen de verkenning te verdiepen alvorens 
een besluit te nemen (PM definitief advies: nader te verkennen of 
overheveling wenselijk is). Gegeven de benodigde tijd voor de uitvoering van 
de overheveling van immunoglobulinen, adviseren wij de minister nu een besluit 
te nemen op deze groep en op een later moment te besluiten over de LHRH-
middelen. 

2. Voorstel aan MT DGCZ 
Het voorstel van GMT is om de minister voor MSZ te adviseren om: 

1) per 2019 geen geneesmiddelengroepen over te hevelen, 
2) per 2020 in ieder geval de groep 'immunoglobulines' over te hevelen, 
3) en over bovenstaande punten de Kamer voor het zomerreces te 

informeren. 

Indien u hiermee akkoord gaat zullen wij de minister adviseren bijgevoegde 
Kamerbrief (zie bijlage 2) nog voor het zomerreces aan de Tweede Kamer te 
sturen. 

3. Toelichting bij het voorstel, puntsgewijs 
NB. voor een meer uitgebreide onderbouwing verwijzen wij u naar bijgevoegd 
(concept)advies 

Ad 1) Waarom geen overheveling per 2019? 

Datum 
18 juni 2018 

Bijiage(n) 
2 

Aantal pagina's 
4 
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Uit de verkenning blijkt dat voor zowel immunoglobulines als LHRH-analogen een 
zorgvuldig uitgevoerde overheveling per 2019 niet mogelijk is. Betrokkenen, zowel 
aan overheidszijde als in het veld, hebben te weinig voorbereidingstijd. Een 
zorgvuldige uitvoering is niet alleen noodzakelijk om deze overheveling te laten 
slagen, maar ook om het draagvlak bij partijen voor toekomstige overhevelingen 
te behouden. 

Ad 2) Waarom hevelen we per 2020 wel de immunoglobulines over, maar niet de 
LHRH-analogen?  

Immunoglobulines zijn bloedplasmaproducten die ondermeer bij 
immunodeficiënties worden ingezet. De behandeling met immunoglobulines is een 
complexe medisch-specialistische behandeling, waarbij inzet van een 
verpleegkundige bij de toediening is vereist. In toenemende mate vindt deze 
behandeling in de thuissituatie plaatk 

De complexiteit van de behandeling, het gegeven dat de extramurale uitgaven aan 
deze behandeling jaarlijks substantieel stijgen terwijl er weinig zicht is op de 
oorzaak hiervan, en de weinig transparante markt van aanbieder, zijn factoren 
die maken dat wij immunoglobulines zien als een geneesmiddelengroep waarbij 
overheveling naar de verzekerde prestatie 'geneeskundige zorg' kansen biedt op 
het gebied van doelmatigheid en kwaliteit. 

Na overheveling komt de regie voor de behandeling van patiënten met 
immunoglobulines in de thuissituatie te liggen bij de umc's en ziekenhuizen. 
Verwacht wordt dat de overheveling van immunoglobulines leidt tot het beter 
kunnen sturen op doelmatig voorschrijven en op doelmatige inkoop van deze 
middelen en bijbehorende zorg. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor het 
verhogen van de kwaliteit, doordat ziekenhuizen verantwoordelijk worden voor de 
toediening en meer zullen sturen op de wijze waarop thuistoediening plaats vindt. 

Er is breed draagvlak onder veldpartijen voor overheveling van de 
immunoglobulines, mits deze overheveling zorgvuldig gebeurt. Een overheveling 
van de immunoglobulines in 2020 biedt partijen de mogelijkheid om alle 
uitvoeringsaspecten goed te regelen. Voorts noemen partijen een aantal 
aanvullende randvoorwaarden, die we grotendeels met het nemen van meer tijd in 
een zorgvuldig proces kunnen inbedden. 

LI-IRH-analooen zijn hormonale geneesmiddelen die bij uiteenlopende indicaties 
worden ingezet, met name oncologische indicaties en endometriose. Aanleiding 
om deze groep te verkennen is omdat er therapeutische vergelijkbare middelen in 
de intramurale aanspraak zitten. Bij LHRH-middelen is op dit moment nog de 
vraag of een overheveling kansen biedt op het gebied van kwaliteit en 
doelmatigheid. Daarnaast is de vraag of de mogelijk beperkte kansen op het 
gebied van doelmatigheid (door scherpere inkoop) op zouden wegen tegen de 
gevolgen voor patiënten en patiëntenzorg. Veldpartijen zijn dan ook verdeeld over 
de vraag over het wenselijk en zinvol is om deze geneesmiddelengroep over te 
hevelen. 

Voordat een afgewogen besluit kan worden genomen over het al dan niet 
overhevelen van deze geneesmiddelengroep, dienen de voor- en nadelen daarvan 
nader in kaart gebracht te worden. Daarom kan van overheveling per 2019 in 
ieder geval geen sprake zijn. 

Directie Geneesmiddelen 
en Medische Technologie 

Datum 
18 juni 2018 
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NB. In de brief laten we expliciet de mogelijkheid open dat er in 2020 naast 
immunoglobulines nog andere groepen worden overgeheveld. 

Ad 3) Waarom is het wenselijk dit moment de Tweede Kamer te informeren?  
Het is belangrijk om partijen zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden over wanneer 
de eerste overheveling plaatsvindt en welke geneesmiddelengroep het betreft. Zo 
geven we alle betrokkenen maximaal de tijd om de overheveling voor te bereiden. 
Ook voorkomen we onnodige onrust bij partijen over een eventuele overheveling 
van één van beide geneesmiddelengroepen per 2019. Met een brief aan de 
Tweede Kkamer kunnen we de gewenste duidelijkheid bieden. 

4. Aandachtspunten overheveling immunoglobulines 

Indicaties - Een duidelijke lijst indicaties waarbij deze geneesmiddelen worden 
ingezet is noodzakelijk voor de add on-databank (indicatieverplichting), het 
reguleren van de aanspraak (rechtmatigheid van de gedeclareerde zorg) en de 
interne huishouding van ziekenhuizen. Deze geneesmiddelen worden bij veel 
verschillende off-label indicaties ingezet, waardoor het een tijdrovend proces zal 
zijn deze allen in kaart te brengen. 

Bekostiainq - De geneesmiddelen die overgeheveld worden dienen opgenomen te 
worden in de dbc-systematiek van de medisch-specialistische zorg. Complicerend 
is dat van de verschillende onderdelen van de zorg (geneesmiddel, hulpmiddel, 
farmaceutische zorg en verpleegkundige zorg bij thuistoediening) nu in de 
extramurale aanspraak niet duidelijk is hoe de verhouding tussen deze kosten is. 
Deze middelen worden veelal geleverd door zogenaamde unieke leveranciers, die 
de zorg leveren en de lijstprijs (zonder korting) declareren. De onderdelen van de 
zorg worden vervolgens betaald uit de marge. Sommige leveranciers laten de 
verpleegkundige zorg echter ten laste van het wijkverpleegkundig kader vallen en 
de hulpmiddelen ten laste van het hulpmiddelenkader. 

Kaders - De uitgaven aan immunoglobulinen extramuraal zitten nu niet alleen in 
kader extramurale geneesmiddelen, maar ook in de uitgaven aan 
wijkverpleegkundige zorg en/of hulpmiddelenzorg. Ten behoeve van een 
overheveling zullen de middelen die nu aan deze zorg uitgegeven worden 
overgeheveld moeten worden naar het kader medisch-specialistische zorg. En dus 
zal nader uitgezocht en/of geschat dienen te worden om wat voor bedragen het 
gaat. 

Tekorten - De markt van de immunoglobulinen is een complexe markt; Het gaat 
om plasma-producten, waar wereldwijd een tekort aan is, met enkele grote 
spelers en enkele kleine. Vanwege de plasma-afhankelijkheid kunnen deze 
middelen niet onbeperkt geproduceerd worden en vrezen partijen dat te veel 
prijsdruk leidt tot het terugtrekken van fabrikanten van de markt. Hier staat een 
zorgplicht van verzekeraars en ziekenhuizen tegenover, wat tegenwicht zou  
moeten bieden aan dit risico. 

Sanquin - Sanquin is belast met de wettelijke taak om plasmaproducten voor de 
Nederlandse markt te produceren.1 0.1 c 

Directie Geneesmiddelen 
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Richtlijn — Recentelijk heeft de beroepsgroep voor immunologen een richtlijn 
aangepast, wat er toe leidt dat toediening van immunoglobulinen (intraveneus) in 
principe alleen mag plaatsvinden in de aanwezigheid van een verpleegkundige. 
Gegeven deze toediening in de thuissituatie nu plaats vindt door een 
verpleegkundige die doorgaans alleen aanwezig is bij het aansluiten en 
afkoppelen, heeft deze richtlijn waarschijnlijk budgettaire consequenties die het 
overhevelingsproces kunnen bemoeilijken. Daarnaast zal het er mogelijk toe 
leiden dat verzekeraars intramurale toediening stimuleren, waardoor 
thuistoediening niet gegarandeerd kan worden. Ondanks dat deze ontwikkeling los 
staat van de overheveling, wordt het mogelijk wel toegeschreven aan de 
maatregel. 

5. Vervolg 

In de brief kondigen we aan in het najaar een meer uitgebreide brief over het 
proces van overhevelingen in het algemeen, en de overheveling van 
immunoglobulines in het bijzonder, aan de Tweede Kamer te zullen sturen. 

en 
Senior:  beleidsmedewerkers 

Directie Geneesmiddelen 
en Medische Technologie 

Datum 
18 juni 2018 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	RE: Graag jullie blik: memo MT DGCZ en kamerbrief overhevelingen 
Datum: 	donderdag 21 juni 2018 09:08:39 
Bijlagen: 	2018 06 18 Eerste aanzet brief overheveling immunoalobulinen f .docx 

2018 06 18 Memo MT DG CZ Overhevelingen v3 N.docx  

Hoi 

Mooie stukken! 
Hierbij enkele suggesties in de brief, met daarin wel 1 vraag om het beter te begrijpen. Betreft 

de onduidelijkheid in de bekostiging. 

Vriendelijke groet, 
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Immunoglobulinen - input t.a.v. markt plasmageneesmiddelen 

Bespreekpunten; 
- 	Hoe groot achten we de kans dat er een tekort aan immmunoglobulinen ontstaat, 

doordat één of meerdere fabrikanten zich van de Nederlandse markt terugtrekken 
als gevolg van de overheveling? 
Hoe willen we omgaan met het risico dat Sanquin de Bloedvoorzieningsorganisatie 
aankaart: overhevelen heeft mogelijk gevolgen voor de-uitveerietyvan-de 
wettelijke taakhet beleid van de Nederlandse bloedvoorziening: geen ere-eigen  
productie meer van  plasmageneesmiddelen voor de Nederlandse markt en het 
verlies van kennis.  te produceren? 

Advies: 

Verzekeraars gaan sowieso bewegen in hun inkoopbeleid bij deze geneesmiddelen. Dat 
zien we u al bij VGZ, maar ook alle andere zorgverzekeraars zullen op een of andere 
manier op de marges willen gaan drukken. Het probleem in de huidige situatie is de 
intransparantic: dat onduidelijk is of de marges worden behaald op de geneesmiddelen, 
op de overige zorg of op beiden. 

Met opmerkingen 	: van? (andere geneesmiddelen?) 

In hoeverre te vergelijken met Ig's? 

Wat hebben wij tot nu toe opgehaald met de verkenning: 

Voor het vervaardigen van immunoglobulinen wordt plasma van menselijke 
donoren  gebruikt. Humaan plasma is een schaarse en kwetsbare  grondstof en 
wordt ontwikkeld tot geneesmiddel vanuit een complex en gevoelig 
productieproces. Zie. Bv. Frankrijk die nu voor enige tijd als speler van de markt 
is verdwenen.v.rTtl. 	Met opmerkingen • 	zin is niet af 
De vraag naar immunoglobulinen stijgt jaarlijkse en dit betekent ook dat het 
aantal plasma donoren moet stijgen. Het beeld is dat dit komt door zowel een 
toename van het toepassingsgebied als in een verhoging van het gemiddeld 
ingezette volume. 
De markt van immunoglobulinen betreft enkele grote farmaceutische bedrijven en 
enkele kleinere spelers, onder deze laatste ook SanguinSPP. Senecie-SPP  bedient 
ongeveer 70% van de Nederlandse markt. Sanciuin heeft de wettelijke taak om  
plasmageneesmiddelen uit Nederlands plasma in eerste instantie op de  
Nederlandse markt aan te bieden.. 
Er is sprake van globale tekorten. 
Door te veel prijsdruk (tendering van de inkoop) hebben Portugal, Schotland en Roemenië 
op dit moment problemen met het voorzien in immunoglobulinen. 
Er bestaat vrees bij o.a. zorgverleners dat fabrikanten zich van de Nederlandse 
markt terugtrekken indien er een te grote prijsdruk komt te liggen op deze 
geneesmiddelen. 
Ingewikkeld in deze discussie is dat onduidelijk is hoe de marges op 
immunoglobulinen zich verhouden tot de marges op de overige onderdelen van de 
zorg: unieke leveranciers kopen in bij fabrikanten, maar in het geval van Sanquin: 
zijn zelf ook degene die de overige zorg everti. Met opmerkingen r.:11: ik snap deze alinea niet 

5-14,  



Intramuraal (Vektis) 
aantal declaraties 	aantal patienten 

2012 	 25243 
2013 	 26.457 
2014 	 27042 
2015 	 25396 
2016 	 28166 

Totale uitgaven 
3244 
	

C 34.348.080,00 
3519 
	

C 48.9.000,00 
3342 
	

C 47.479.000,00 
3151 
	

€ 42.236.000,00 
3455 
	

C 42.789.000,00 

Gemiddeld per patient per jaa r 
C 10.588,16 
€13.725,21 
€14.206,76 
€13.404,00 
€12.384,66 

	

Extramuraal (GIP) 
	

Gemiddeld per patiënt per jaa r 

	

2012 
	

1329 
	

C 29.662.100,00 	€ 22.319,11 

	

2013 
	

1384 
	

€ 35.897.810,00 
	

C 25.937,72 

	

2014 
	

1488 
	

€ 42.225.120,00 
	

C 28.377,10 

	

2015 
	

1677 
	

C 50.920.600,00 
	

C 30.364,10 

	

2016 
	

1943 
	

C 59.965.600,00 
	

€ 30.862,38 

Met opmerkingen [TC4J: om welke middelen gaat het hier. In 
hoeverre te vergelijken met Ig's? 
Door wereldwijde tekort aan Ig's en de hogere prijzen in andere 
landen kunnen de andere fabrikanten dan SPP makkelijk hun 
producten elders verkopen. 
SPP is gehouden aan zijn wettelijke taak: eerst aanbieden aan de 
Nederlandse markt, omdat Ig's vervaardigt zijn uit Nederlands 
onbetaalde plasma. 
Bij vertrek van andere partijen kan SPP het tekort niet opvangen. 

Met opmerkingen [TC5]:1 1 .1  
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Door de pilot van VGZ met Immunoglobulinen (selectieve inkoop via poliklinische 
apotheken) is er veel onrust in het veld ontstaan. De andere zorgverzekeraars willen ook 
hun 'slaatje' halen op dit gebied. Zowel zorgverleners, ziekenhuizen als patiënten vrezen 
voor nieuw, afwijkend inkoopbeleid van andere zorgverzekeraars en zijn in die zin 
voorstander van een overheveling. 
10.1.0 

Vanuit de fFabrikant CSL  Be ring 	 an plasmaproducten hebben wij  
tot nu toe het signaal ontvangen dat zij denken dat een overheveling mogelij is, mits aan 
bepaalde voorwaarden worden voldaan. Zo dient er voldoende Ig's in Nederland  
beschikbaar te zijn, de keuzevrijheid gewaarborgd te blijven, 	gegeven omdat  niet alle 
immunoglobulinen uitwisselbaar zijn  en sprake te ziin van een goede marktwerking in het 
ziekenhuis. De internationale koepelvereniging van de for profit fabrikanten uit haar zorgen 
over het waarborgen van de keuzevrijheid en de kwaliteit van zorg na de overheveling en  
wijst op tekorten van Ig's op de Europese markt.  
Sanquin is belast met de wettelijke taak om plasmaproducten voor de Nederlandse markt 
beschikbaar te stellen. De uitvoering van deze Staak is uitbesteed aan de 
dochteronderneming Sanquin Plasma Products BV 

e over eve ing an op gespannen voet omen te staan me et 
e ei at •e minister eerder aan de Kamer heeft medegedeeld: de wens om een eigen 

productiefaciliteit te behouden zodat Nederland voor zijn eigen voorziening niet afhankelijk 
is van buitenlandse partijen. 

Uitgavenontwikkeling 2012-2016 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

RE: MT-GMT - Markt immunoglobulinen t.o.v. voornemen overhevelingen 
donderdag 21 juni 2018 08:55:17 
image001.png 
imacie002.jpq 
Immunoglobulinen - input t a v markt immunoglobulinen - 	.docx 

Hoi, 

Zie mijn opmerkingen en suggesties. 

En ik schuif maandag graag aan, mede omdat 	maandag niet bij het MT kan zijn. 

groeten, 

Van: 
Verzonden: woensdag 20 juni 2018 19:26 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: M I -C.IM I - Markt immunoglobulinen t.o.v. voornemen overhevelingen 

Dag 

Ten behoeve van de bespreking in het MT GMT aanstaande maandag heb ik hierbij een eerste 
aanzet gemaakt voor het bespreekpunt van de immunoglobulinen-markt en ook de wettelijke 
taak van Sanquin.114' 

Misschien kun jij het nog iets meer aanscherpen/focussen? Het lijkt mij goed als 
maandag ook aanschuift 	vul jij eventueel nog aan als er dingen zijn die je wel 

mijn kant op hebt gestuurd, maar die ik onverhoopt heb gemist. 

Met vriendelijke groet, 

1 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Soort 
Senior beleidsmedewerker 1 Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
Telefoon: (070)5,n ::g.1 1 Mobiel: 06 	 1 E-mail @minvws.nl
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 E3 1 Den Haag 



2012 2013 2014 2015 2016 
€29,7 C 60,0 C 35,9 42,2 

+21,0% +17,9% +20,6% +17,6% 
€ 50,9 

Uitgaven extramuraal - Immunoglobulinen 

Overal 10.1.c 	 Doc. 29 

Bijlage: achtergrond overhevelingen en eerste verkenning geneesmiddelengroepen 

Hieronder treft u 
• achtergrond bij de beleidsmaatregel 'overhevelingen' (1) 
• uitkomsten van de eerste verkenning naar immunoglobulinen (2) en LHRH-middelen (3) , 

waaronder de gesignaleerde onzekerheden die nog nader onderzoek vragen. 

1. Achtergrond: overhevelingen 

In het Regeerakkoord is afgesproken dat het overhevelen van groepen geneesmiddelen wordt 
voortgezet. Omdat de meest voor de hand liggende groepen waren overgeheveld en ook omdat het 
risico's voor de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg meebrengt, was in 2015 besloten een pas op 
de plaats te maken. Door toenemende uitgaven aan geneesmiddelen, en de beperkte sturing 
daarop bij bepaalde geneesmiddelengroepen, lijkt het opportuun deze beleidsmaatregel weer in het 
zetten en is deze maatregel in het regeerakkoord opgenomen. 

De overheveling van een groepen geneesmiddelen betekent dat deze geneesmiddelengroep niet 
langer vergoed wordt als onderdeel van de Zvw prestatie 'farmaceutische zorg', maar uitsluitend 
wordt vergoed vanuit de aanspraak op de medisch-specialistische zorg. In het algemeen zal het 
gaan om geneesmiddelen voor de behandeling van vaak ernstige aandoeningen, waarvan de 
patiënt onder behandeling is van een medisch-specialist en het geneesmiddel ook door hem wordt 
voorgeschreven. De over te hevelen geneesmiddelen worden in de thuissituatie 
gebruikt/toegediend. 

Doel van het overhevelen van geneesmiddelgroepen is te komen tot een meer eenduidige regeling 
van de verzekerde aanspraak en bekostiging. Bijvoorbeeld door alle therapeutisch vergelijkbare 
middelen binnen dezelfde aanspraak onder te brengen, zodat er voor de medisch-specialist geen 
financiële reden is om het ene middel boven het andere te prefereren. Daarnaast bevordert een 
overheveling scherpere inkoop en doelmatige inzet door ziekenhuizen (en zorgverzekeraars), 
omdat een ziekenhuis kan sturen op het voorschrijfbeleid en selectief kan inkopen. Aangezien dit 
leidt tot lagere uitgaven aan de betreffende geneesmiddelen, kan bij een overheveling een 
macrobudgettaire besparing gerealiseerd worden. Ook kan het leiden tot een kwaliteitsverhoging, 
omdat het ziekenhuis de gehele zorgverlening beter kan afstemmen op de patiënt. 

2. Verkenning immunoglobulinen 

Wat ziin immunoglobulinen?  
Immunoglobulinen zijn plasmaproducten (uit menselijk bloedplasma) die ondermeer bij 
aangeboren afweerstoornissen worden ingezet. De behandeling met immunoglobulines is een 
complexe medisch-specialistische behandeling. In toenemende mate vindt deze behandeling in de 
thuissituatie plaats. 

Waarom zijn immunoglobulinen overhevelingskandidaat?  
Aanleiding om te verkennen of deze groep overgeheveld kan worden is dat er op dit moment op de 
extramurale uitgaven (GVS) aan deze geneesmiddelen zeer beperkt wordt gestuurd, terwijl de 
afgelopen jaren de extramurale uitgaven sterk stijgen (+15%) . Er is sprake van een groei in zowel 
het aantal patiënten als in de kosten per patiënt. Na een eventuele overheveling ligt de 
budgetverantwoordelijkheid voor deze middelen volledig bij het ziekenhuis, de plek waar de 
middelen ook daadwerkelijk worden voorgeschreven, waardoor beter op de inkoop en inzet 
gestuurd kan en zal worden. 
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Belangrijkste uitkomsten van de verkenning  
1) Onder zorgaanbieders, verzekeraars, medisch professionals en patiëntenorganisaties is er 

voldoende draagvlak voor deze overheveling, mits de overheveling zorgvuldig kan 
plaatsvinden. 

2) Een overheveling per 2020 is mogelijk, mits er binnen enkele maanden een besluit wordt 
genomen. Er is dan voldoende tijd voor aanpassing van regelgeving en bekostiging, 
landelijke en lokale voorbereidingen, en communicatie. Bij een overheveling per 2019 
moeten teveel concessies moeten worden gedaan aan de uitvoering van de overheveling 
die mogelijk ook precedent scheppen voor een volgende overheveling; 
deze is daarom ten zeerste af te raden. 

Nader onderzoek wenselijk  
Deze zomer willen wij gebruiken om de door de fabrikanten en Sanquin gesuggereerde risico's 
verbonden aan overheveling van immunoglobulinen nader te onderzoeken. Daarbij zullen wij 
ondermeer kijken naar de internationale casuïstiek en de gevolgen voor het behoud van een eigen 
voorziening voor plasmageneesmiddelen. Om voldoende tijd over te houden voor een zorgvuldige 
uitvoering wordt gestreefd naar een advies kort na de zomer. 

Beleid beschikbaarheid bloedproducten 
Omdat plasma een schaarse en kwetsbare grondstof is, is het beleid tot nu toe geweest dat 
Nederland zijn eigen plasma verwerkt tot plasmageneesmiddelen. Op deze wijze is Nederland niet 
afhankelijk van een buitenlandse fabriek. Wereldwijd is sprake van een handvol grote spelers op de 
markt en een paar kleine spelers, waaronder Sanquin Plasma Products BV. Nederland is niet 
zelfvoorzienend wanneer het gaat om plasmageneesmiddelen. Er wordt hier naar gestreefd door de 
Sanquin bij wet aan te wijzen als de Bloedvoorzieningsorganisatie die zorgt voor de 
beschikbaarheid van plasmageneesmiddelen uit onbetaalde donaties van Nederlandse inwoners. 

Afgelopen april heeft u het behoud van een eigen voorziening nogmaals in de Kamer benadrukt 
tijdens de behandeling van de wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening. Overigens is 
Nederland het enige Europese land dat nog een not for profit plasmageneesmiddelenfabriek heeft. 
In de afgelopen decennia hebben zusterorganisaties van Sanquin hun fabriek moeten sluiten of 
verkopen. 
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3. Verkenning LHRH analogen 

Wat zijn LHRH-analogen?  
LHRH-analogen zijn hormonale geneesmiddelen die bij uiteenlopende indicaties worden ingezet, 
met name oncologische indicaties en endometriose. 

Waarom ziin immunoglobulinen overhevelinaskandidaat?  
Aanleiding om deze groep te verkennen is dat er therapeutische vergelijkbare middelen in de 
intramurale aanspraak zitten. Een overheveling zou daarmee bijdragen aan de eenduidigheid van 
de aanspraak. Naar verwachting is er enige doelmatigheidswinst te behalen als ziekenhuizen al 
deze middelen inkopen. 

Belangrijkste uitkomsten van de verkenning 
1) Veldpartijen zijn verdeeld over de vraag over het wenselijk en zinvol is om deze 

geneesmiddelengroep over te hevelen, onder andere omdat de grootste patiëntengroep 
(endometriose) niet altijd meer regelmatig het ziekenhuis bezoekt waardoor 'ophanging' 
aan de medisch specialistische zorg niet zondermeer logisch is. 

2) Bij-LHRH-middelen is daardoor de vraag of een overheveling wel kansen biedt op het 
gebied van kwaliteit en doelmatigheid. Daarnaast is de vraag of de mogelijk beperkte 
kansen op het gebied van doelmatigheid (door scherpere inkoop) op zouden wegen tegen 
de uitvoeringskosten en -risico's. 

3) Het is de vraag of een overheveling per 2020 mogelijk is. De impact op de bekostiging is 
groter dan bij immunoglobulines, omdat sommige LHRH-analogen mogelijk niet voor een 
losse prestatie (add on-prestatie) in aanmerking komen, maar in de dbc's verwerkt 
moeten worden. Het jaar 2021 lijkt daarom meer realistisch. 

Nader onderzoek wenselijk  
Voordat een afgewogen besluit kan worden genomen over het al dan niet overhevelen van deze 
geneesmiddelengroep, dienen de voor- en nadelen daarvan verder in kaart gebracht te worden. 
Daarom kan van overheveling per 2019 in ieder geval geen sprake zijn. 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Directoraat-Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Geneesmiddelen en 
Medische technologie 

Ontworpen door 

Senior beleidsmedewerker 

T 070 
M 06-e  

„@minvws.ni 

Datum Document 
04-07-2018 

Kenmerk 
1372928-178620-GMT 

Bijlage(n) 
1 dGMT 	 DGCZ 

1 	Aanleiding voor deze nota 
In het regeerakkoord is afgesproken om deze kabinetsperiode, ten behoeve 
van het realiseren van een besparing op de uitgaven aan geneesmiddelen, 
geneesmiddelengroepen van de extramurale aanspraak over te hevelen naar 
de intramurale aanspraak. Na bestendiging van dit voornemen 
	hoárdlljnenakkooraivrL is de afgelopen maanden met de msz-partijen 

verkend of twee geneesmiddelengroepen (immunoglobulinen en LHRH-
middelen) in aanmerking komen voor een overheveling. 
En of het mogelijk is deze groepen per 2019 over te hevelen. 

Uit deze verkenning is gebleken dat beide groepen mogelijk geschikt zijn om 
over te hevelen, maar ook dat een overheveling per 2019 niet wenselijk is. 
Er is onvoldoende tijd cirrinTe zorgvu dig uit te voeren, wat ten koste zál 
gaan van het draagvlak voor deze maatregel. Daarnaast zijn er nog enkele 
onzekerheden die verder uitgezocht dienen te worden om de risico's goed in 
te kunnen schatten. Wij zullen deze zomer nader onderzoek doen naar deze 
groepen, zodat u kort na de zomer een zorgvuldig besluit kunt nemen over 
eventuele overhevelingen per 2020. 

In deze nota: 
• informeren wij u over de stand van zaken ten aanzien van de 

overhevelingen 
• adviseren wij u partijen te laten informeren dat er in 2019 nog geen 

overheveling plaatsvindt 
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Overhevelingen (korte toelichting) 
Voor sommige geneesmiddelengroepen geldt dat ze zowel vergoed worden op 
basis van de extramurale aanspraak (openbare farmacie) als vanuit de 
intramurale aanspraak (ziekenhuis), de zogenaamde dubbele aanspraak. 
Bij een 'overheveling' wordt de extramurale aanspraak van een' 
geneesmiddelengroep geschrapt, waarna deze groep alleen nog via de 
ziekenhuizen verstrekt en bekostigd wordt. Dit betekent dat niet alleen de 
verstrekking, maar ook de bijbehorende zorg (zoals de toediening) wordt 
georganiseerd vanuit de ziekenhuizen. Doel van deze maatregel is om te 
komen tot een eenduidige afbakening tussen de intramurale en extramurale 
aanspraak. Daarnaast kan, door het centraliseren van deze middelen bij het 
ziekenhuis, beter gestuurd worden op kwaliteit en doelmatigheid. Dit laatste 
door scherpe inkoop en gepast gebruik. Dit kan ruimte bieden voor een 
macrobudgettaire besparing. Per groep dient goed bekeken te worden of de 
groep zich leent voor een overheveling, onder welke voorwaarden, en welke 
besparingsmogelijkheden er uit de specifieke omstandigheden volgen. 

2 	Beslispunten, advies en mogelijk alternatief 
Voorstel is om msz-partijen en fabrikanten te informeren dat u, met het oog 
op een zorgvuldige besluitvorming en uitvoering, 

• per januari 2019 nog geen geneesmiddelengroepen overhevelt en 
• na de zomer een besluit neemt over de eventuele overheveling van 

geneesmiddelengroepen per 2020. 

Alternatief 1 is om op dit moment geen uitsluitsel te geven. U houdt dan, in 
theorie, de ruimte om te besluiten in 2019 geneesmiddelengroepen over te 
hevelen. 

Alternatief 2 is om aan te kondigen dat u voornemens bent per 2020 de 
geneesmiddelengroepen immunoglobulines en/of LHRH-middelen over te 
hevelen. 

Directoraat-Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Geneesmiddelen en 
Medische technologie 

Kenmerk 
1372928-178620-GMT 
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3 	Samenvatting en conclusies 
Nb. Voor informatie over de beleidsmaatregel 'overhevelingen, en voor eerste 
uitkomsten van de verkenning naar de mogelijkheid om immunoglobulinen 
(ingezet bij afweerstoornissen) en/of LHRH-analogen (ingezet bij 
endometriose en kanker) over te hevelen, verwijzen wij u kortheidshalve naar 
de bijlage. 

a. Welke stappen zijn er inmiddels gezet 
• In het hoofdlijnakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022 is 

afgesproken te streven naar een eerste, zorgvuldig uitgevoerde, 
overheveling per 2019. 

• Met de msz-partijen is in een landelijke werkgroep een voorlopig 
'toetsingskader overhevelingen' opgesteld, met daarin de doelen, 
randvoorwaarden, en procesvoorwaarden voor overheveling van 
geneesmiddelengroepen. 

• In overleg met partijen zijn twee geneesmiddelengroepen 
geïdentificeerd die het meest kansrijk lijken voor een eerste 
overheveling, te weten immunoglobulinen en LHRH-middelen. 

• Er is een eerste verkenning uitgevoerd naar de wenselijkheid van 
overheveling van immunoglobulinen en LHRH-middelen, 
uitvoeringsaspecten en consequenties voor het tijdpad (zie bijlage 1). 

b. Vervolg 
Wij verwachten u na de zomer te kunnen adviseren of de overheveling van 
immunoglobulines en/of LHRH-middelen wenselijk is, onder welke 
voorwaarden, en welk tijdpad passend is. 

Zoals gezegd is het nog onzeker of het wenselijk is immunoglobulines en/of 
LHRH-middelen over te hevelen. Wij zullen daarom deze zomer ook verder 
kijken naar andere geneesmiddelengroepen die mogelijk in 2020 of 2021 
overgeheveld kunnen worden. 

Informeren Tweede Kamer 
In de brief 'Uitwerking maatregelen uit het Regeerakkoord ter beheersing van 
kosten genees- en hulpmiddelen' (29 477, nr. 489) heeft u aangekondigd 
de Kamer te zullen informeren of immunoglobulines en/of 
gonadoreline-agonisten en -antagonisten (LHRH-middelen) per 2019 worden 
overgeheveld. Bij de besluitvorming na de zomer zullen wij een voorstel doen 
voor het informeren van de Tweede Kamer.  

Pagina 3 van S 
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4 	Draagvlak politiek 

Overhevelingen algemeen  
• Bij de politieke sondering van de brief 'Uitwerking maatregelen uit het 

Regeerakkoord ter beheersing van kosten genees- en hulpmiddelen' 
heeft D66 gevraagd wat de aanleiding is om af te wijken van het 
beleid van uw voorgangster. Verder zijn bij de sondering geen vragen 
over de overhevelingen gesteld. 

• In het AO geneesmiddelenbeleid van 21 juni is het onderwerp 
Overhevelingen niet aan de orde gekomen. 

• De initiatiefnota 'Big Farma, niet gezond' van de linkse partijen is 
positief over het overhevelen van geneesmiddelengroepen. In die 
initiatiefnota wordt voorgesteld om te onderzoeken welke 
geneesmiddelengroepen voor overheveling in aanmerking komen. 

• Onze verwachting is dan ook dat het beleid om de overheveling van 
geneesmiddelengroepen voort te zetten in principe op brede steun 
kan rekenen. 

• In hoeverre die steun er is voor de overheveling van specifieke 
geneesmiddelengroepen zal afhankelijk zijn van het draagvlak in het 
veld voor de overheveling, en de zorgvuldigheid van de 
besluitvorming en uitvoering. 

• Op de specifiek genoemde geneesmiddelengroepen zijn vanuit de 
Kamer nog geen reacties gekomen. Voor zover ons bekend hebben de 
msz-partijen en de fabrikanten zich nog niet tot de Kamer gewend 
over hun standpunt. 

Immunoglobulinen  
Een eventueel besluit tot overheveling van immunoglobulinen kan politiek 
gevoelig blijken. Bloedplasma, de grondstof van immunoglobulinen, is een 
schaars product. Nederlands bloedplasma wordt door Sanquin-dochter SPP 
verwerkt tot plasmageneesmiddelen voor de Nederlandse markt. Sanquin 
heeft haar zorgen uitgesproken over de gevolgen van een eventuele 
overheveling. Media en Tweede Kamer hebben grote interesse voor Sanquin 
en SPP. Afgelopen april heeft u het belang van behoud van een eigen 
voorziening nogmaals in de Kamer benadrukt tijdens de behandeling van de 
wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening. Grootste zorg is dat teveel 
prijsdruk tot tekorten kan leiden (is gebeurd in andere Europese landen). 

Zie bijlage voor meer toelichting. 

5 	Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
Inmiddels hebben de msz-partijen laten weten overheveling van 
immunoglobulinen en LHRH-analogen te steunen, mits de overheveling per 
2020 geschiedt. De fabrikanten van immunoglobulinen (waaronder Sanquin-
dochter SPP) hebben hun zorg uitgesproken over de overheveling van 
immunoglobulinen in algemene zin, en overheveling per 2019 in het 
bijzonder. 

Directoraat-Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Geneesmiddelen en 
Medische technologie 

Kenmerk 
1372928-178620-GMT 
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6 	Financiële en personele gevolgen 
Met de overheveling van geneesmiddelen is in 2019 een besparing van 
€ 5 miljoen beoogd. In de brief aan de Tweede Kamer over de uitwerking van 
de maatregelen uit het Regeerakkoord (d.d. 15 juni 2018) stond hier echter 
al bij dat dit mogelijk niet gehaald ging worden 	5 miljoen / PM'). 
Mocht u akkoord zijn met het niet per 2019 overhevelen van geneesmiddelen, 
dan is er alternatieve dekking voor deze post uit de nog beschikbare ruimte 
voor volumegroei Zvw in 2019. Dit is al eerdere akkoord bevonden door het 
ministerie van Financiën. 

7 Juridische aspecten en haalbaarheid 
N.v.t. 

8 	Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
Deze nota is afgestemd met Z en FEZ. 

9 	Gevolgen administratieve lasten 
N.v.t. 

10. Toezeggingen 
N.v.t. 

Directoraat-Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Geneesmiddelen en 
Medische technologie 

Kenmerk 
1372928-178620-GMT 

en I 
Senior beleidsmedewerkers 
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Memo MT-GMT — Tussenstap besluitvorming overheveling immunoglobulinen (27 aug.) 

Aanleiding 
Afgelopen juni is in het MT-GMT voor het eerst gesproken over het voorstel om immunoglobulinen 
van de extramurale aanspraak naar de intramurale aanspraak over te hevelen. Dit in het kader 
van het regeerakkoord om aanvullende geneesmiddelen over te hevelen. De bespreking leidde tot 
aanvullende vragen over de immunoglobulinen-markt en de positie van Sanquin Plasma Products 
BV (SPP) i.v.m. de wettelijke taken. Dit laatste in relatie tot de (toekomstige) beschikbaarheid van 
deze geneesmiddelen. Inmiddels is er enige aanvullende informatie voorhanden, die wij graag met 
het MT bespreken om te bekijken hoe nu verder. 

Vraag aan het MT 
Wenst het MT dat er verder wordt gewerkt aan de uitwerking van de overheveling van 
Immunoglobulinen (met de ambitie om dit beleidsvoornemen naar een nota en concept 
kamerbrief te vertalen voor een volgende bespreking in het MT) of leidt de hieronder 
geschetste situatie tot de wens om te kijken naar andere (veelbelovende') 
geneesmiddelengroepen voor het jaar 2020/2021? 

Korte schets van de situatie en het advies 
Met verschillende veldpartijen is de afgelopen maanden bezien of immunoglobulinen een geschikte 
kandidaat is voor een overheveling naar de intramurale aanspraak. De immunoglobulinen kennen 
een dubbele aanspraak en is in de extramurale uitgaven zichtbaar een forse toename (19% op 
jaarbasis, 2012-2016, zowel een prijs- als volumestijging). 

Er is overwegend draagvlak voor deze maatregel. DE NVZ, NFU, NVZA en ZN zijn grote 
voorstanders. De FMS stelt vooral voorwaarden waaraan voldaan dient te worden, hoewel de 
Nederlandse Internisten Vereniging tegenstander is (zij hebben recent een brief aan VWS 
gestuurd). De KNMP staat neutraal ten aanzien van een overheveling van deze 
geneesmiddelengroep. Sanquin en de PPTI (branchevereniging van de (commerciële) 
plasmaproducenten) zijn tegenstander. 

Vanuit kwaliteits- en doelmatigheidsoogpunt is het wenselijk de geneesmiddelengroep 
immunoglobulinen eenduidig onder de intramurale aanspraak te brengen. Bezien vanuit de 
inrichting van het stelsel is dit ook een logische stap. Echter, er zijn ook mogelijk 
risico's/kwetsbaarheden. Door internisten als fabrikanten wordt gesteld dat verdere 
martkcompetitie kan leiden tot het terugtrekken van leveranciers wat tot 
beschikbaarheidsproblemen zou leiden. Daarnaast heeft een verscherpte inkoop mogelijk ook 
effect op de financiële positie van SPP (en daarmee mogelijk ook het moederbedrijf Sanquin). 

N.b. Een analyse naar andere geneesmiddelengroepen heeft een aantal 'veelbelovende' 
geneesmiddelengroepen geïdentificeerd, maar roept het ook de vraag of besluitvorming en 
uitvoering opwegen tegen de eventueel te realiseren besparing. Immunoglobulines zijn, vanwege 
de forse uitgavenstijging, vanuit doelmatigheidsoogpunt veruit de meest interessante groep. Op 
andere geneesmiddelengroepen hebben veldpartijen nog niet de gelegenheid gehad om te 
reageren op de wenselijkheid van een overheveling, waardoor een overheveling per 2021 
realistisch lijkt. 
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Aanvullende informatie 
N.b. Vooropgesteld dat de immunoglobulinenmarkt een complexe en intransparante markt betreft, 
waarin veel belangen spelen. De aanvullende informatie is met name gebaseerd op gesprekken 
met fabrikanten, verzekeraars en ziekenhuisapothekers. Cijfermatige onderbouwing volgt nog 
vanuit Vektis, maar dit betreft enkel een analyse van de uitgaven aan deze geneesmiddelen t.b.v. 
inzicht in de voorschrijvers, indicaties en de verschuiving van intramuraal naar extramuraal. 

Tekorten in andere Europese landen  
In het vorige MT is stil gestaan bij tekorten aan immunoglobulinen die zich voor deden in andere 
Europese landen. Hier lijken een drietal verschillende oorzaken achter te zitten: 
1. Problemen in het productieproces die tijdelijk leidde tot een afname van het aanbod (Frankrijk), 
2. Last-minute switch van aanbieder (3 maanden voor aflopen van bestaande overeenkomst), 
waardoor de fabrikant zich terugtrok (België), en 3. (te) lage prijsstelling bij tendering (i.c.m. 
openbare prijsstelling) (Groot-Brittannië en Roemenië). 

N.B. Er loopt op dit moment nog een PPRI-uitvraag voor verdere inzichten in Europese tekorten. 

Risico op tekorten in NL door toenemende prijsdruk 
Gesproken is met ziekenhuisapothekers over de wijze van inkoop na een overheveling. 
Aangegeven is dat deze er vergelijkbaar uit zal zien als de huidige situatie, waarin de poliklinisch 
apothekers deze geneesmiddelen gezamenlijk inkopen. Voorts wordt door hen betoogd dat met 
een overheveling er in NL een stabielere markt wordt gecreëerd; de vraag en inkoop wordt 
geconcentreerd bij de ziekenhuizen, die daardoor beter in staat zijn de vraag voor de komende 
jaren te bepalen en meerjarige afspraken te maken met fabrikanten. Gegeven de fragiliteit van het 
productieproces en de beperkte onderlinge uitwisselbaarheid/switch-wens zullen bij verschillende 
fabrikanten producten worden ingekocht. 

Verzekeraars en ziekenhuisapothekers erkennen hun zorgplicht en de noodzakelijkheid van deze 
middelen. Doordat het een markt betreft met een beperkt aantal aanbieders, zullen partijen er met 
elkaar uit moeten komen t.a.v. de prijs. 11 

Bijlage — Achtergrondinformatie 
In de bijlage is voorts een opsomming van de voor- en nadelen geschetst en een aantal 
interveniërende factoren die meespelen in de besluitvorming en de basis vormen voor het advies. 
Het wordt het MT aangeraden ook kennis te nemen van de bijlage. Daarnaast wordt in bijlage 2 
kort de analyse van de overige geneesmiddelengroepen gedeeld. 
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Bijlage 1. Immunoglobulinen 

Waarom overhevelen: 
Reden om te besluiten tot een overheveling is dat met een overheveling: 

1. De aanspraak 'goed' geregeld wordt (eenduidig en actueel); 
2. Er een financiële prikkel ontstaat om deze geneesmiddelen doelmatig in te zetten; 
3. Er onderhandeld wordt over de prijs, leidende tot lagere uitgaven; 
4. De kwaliteit van de zorg wordt verhoogd/kans biedt te verhogen, doordat ziekenhuizen 

voor het geheel rondom deze zorg verantwoordelijk zijn; 
5. Een macrobudgettaire korting ingeboekt kan worden; 
6. Een transparantere financiering. 

Toelichting:  
1. Immunoglobulinen kunnen zowel intraveneus als subcutaan worden toegediend. Uitgaande 

van de huidige afbakening tussen de intramurale- en extramurale aanspraak zouden 
intraveneuze immunoglobulinen onder de intramurale aanspraak vallen en subcutane 
immunoglobulinen onder de extramurale aanspraak. Het is echter zo dat de twee 
toedieningsvormen zowel onder de intramurale als extramurale aanspraak vallen. 
(historisch gegeven). Echter, nieuwe intravenueze immunoglobulinen vallen uitlsuitend 
onder de intramurale aanspraak en komen niet in het GVS (vanwege het 
afbakeningsbeleid), waardoor de intramurale en de extramurale aanspraak uit elkaar 
lopen. 

2. De extramurale aanspraak op immunoglobulinen heeft de afgelopen jaren gefunctioneerd 
als 'uitlaatklep' voor ziekenhuizen; indicaties die niet onder de add on-criteria vallen zijn 
afgewenteld op de extramurale aanspraak. Dat lijkt voort te komen uit: 
- het grote aantal indicaties (waarvan niet alle indicaties zijn geregistreerd als add on-
indicatie); 
- veel van de indicaties weesindicaties betreffen, waarbij het complexer en tijdrovender is 
om stand van wetenschap en praktijk aan te tonen; 
- het toepassingsgebied (off-label) snel uitbreidt. 
Door de uitgaven volledig ten laste van het ziekenhuis te brengen ontstaat een prikkel voor 
ziekenhuizen om deze geneesmiddelen doelmatig in te zetten en ook om onderzoek naar 
gepast gebruik te doen. 

3. Extramuraal is de afgelopen jaren een grote toename in het gebruik van deze producten 
zichtbaar (zie onderaan), leidende tot een gemiddelde uitgavenstijging van 19% per jaar 
(zowel prijs- als volumegroei). Ongeveer 2/3e  van de uitgaven vindt extramuraal plaats. 
De gemiddelde uitgaven per patiënt liggen extramuraal fors hoger (+114%). De grootste 
aanbieder in Nederland is Sanquin (zo'n 60%). De uitwisselbaarheid van de verschillende 
producten wordt erkend, maar het wordt breed gedeeld dat bij bepaalde indicaties of 
patiëntengroepen bepaalde producten de voorkeur hebben. Daarnaast schijnen 
verschillende producten op de NL-markt inferieur te zijn. 

4. Concentratie van deze zorg bij de ziekenhuizen biedt kans om de kwaliteit van de zorg te 
verhogen. Niet alleen is de verantwoordelijkheid eenduidiger belegd, maar verkort het in 
algemene zin de lijnen tussen de verschillende betrokken zorgverleners en biedt het kans 
om de zorg beter te organiseren. 

5. De totale uitgaven bedragen momenteel zo'n €100 mln (2016, met zo'n 5.500 gebruikers). 
Het huidige jaarlijkse groeipercentage van 19% doortrekkende is de verwachting dat in 
2022 zo'n €100 mln. extra aan deze middelen wordt uitgegeven. Omdat 
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doelmatigheidsvoordelen worden verwacht, lijkt dit voldoende ruimte te bieden om 
realistisch geraamde middelen over te hevelen naar de intramurale sector én een korting 
toe te passen op de macrobudgettaire uitgaven. De uitwerking van het regeerakkoord stelt 
dat er vanaf 2020 structureel €12 mln. bezuinigd dient te worden middels overhevelingen, 
welke haalbaar lijkt met alleen deze overheveling. 

6. De uitgaven aan de toediening van immunoglobulinen zijn verdeeld over het geneesmiddel 
(incl. farmaceutische zorg), het hulpmiddel en de verpleegkundige zorg bij toediening. 
Deze verschillende componenten worden op verschillende wijzen gefinancierd bij 
extramurale toediening. Soms worden deze uit marges betaalt, soms vanuit de 
wijkverpleegkundige aanspraak dan wel de hulpmiddelen aanspraak. Dit maakt het een 
intransparante sector, waar moeilijker op gestuurd kan worden. 

Waarom niet overhevelen: 
Reden om hier niet toe te besluiten zijn: 

1. Het risico op verminderde beschikbaarheid van immunoglobulinen (i.r.t. politiek 
gevoeligheid) 

2. Het verlies van een eigen productiefaciliteit (i.r.t. politieke gevoeligheid) 
3. Verzekeraars zijn middels inkoopbeleid de uitgavenontwikkeling aan het remmen; 

aanvullende activiteiten vanuit VWS zijn niet nodig. 

Toelichting:  
1 en 2. De wereldwijde vraag naar immunoglobulinen groeit met zo'n 6-7% per jaar. Gegeven de 

wereldwijde schaarste van de grondstof, menselijk plasma, kan dit geneesmiddel niet 
onbeperkt geproduceerd worden. De westerse markt kent op dit moment een aantal grote 
spelers en een aantal kleine spelers. SPP behoort tot de kleinere spelers. Het is een 
beweeglijke markt: recent zijn fabrikanten en plasmafaciliteiten door grotere spelers 
overgenomen. Daarnaast wordt er wereldwijd geïnvesteerd in de uitbreiding van de 
productiefaciliteiten, met een verwachtte groei van het aanbod van 7-8% op jaarbasis. In 
de afgelopen jaren is een privatiseringsslag in de sector zichtbaar. 

De vreés van Sanquin, de PPTI en de NIV is dat toenemende prijsdruk leidt tot een 
terugtrekkende beweging van fabrikanten waardoor deze de Nederlandse markt zouden 
verlaten. Ten aanzien van eventuele prijsdruk wordt deze ingeperkt door de zorgplicht van 
ziekenhuizen en verzekeraars; het is noodzakelijk deze producten in te kopen en het 
aantal spelers wereldwijd is beperkt. Daarnaast wordt door ziekenhuisapothekers en 
verzekeraars aangegeven dat vanwege de enigszins beperkte uitwisselbaar en, de 
complexiteit (en fragiliteit) van het productieproces het van belang is om inkoopafspraken 
te maken met meerdere aanbieders. Dat leidt tot de conclusie dat het geschetste risico 
beperkt lijkt. 

ezien de wereldwijde schaarste 
van plasma en de kwetsbaarheid van plasma voor infectieziekten is het beleid van VWS tot 
nu toe geweest het behoud van een eigen productiefaciliteit. Op deze manier is Nederland 
voor de productie van plasmageneesmiddelen niet afhankelijk van het kleine aantal 
producenten in het buitenland. Zie hieronder ook de financiële positie van SPP. 
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Kortom: toenemende prijsdruk (als gevolg van een overheveling) kan leiden tot een 
verlies van een productiefaciliteit in Nederland. Tegelijkertijd is dit een risico dat zich op dit 
moment ook voordoet als besloten wordt niet over te hevelen, i.v.m. de ontwikkelingen bij 
verzekeraars (prijsafspraken met ziekenhuizen en /of fabrikanten). Als VWS niet 
overhevelt zullen meer verzekeraars zich in hun inkoopbeleid op deze 
geneesmiddelengroep richten. Voor de beeldvorming kan het echter wel uitmaken of VWS 
hier ook actief beleid op voert of dat dit alleen verzekeraars betreft. Beleid dat raakt aan 
de bloedvoorziening krijgt doorgaans veel politieke aandacht. 

3. 	De recente ontwikkelingen in het inkoopbeleid van verzekeraars (VGZ) hebben prijsdruk 
geïntroduceerd. Per 1 januari 2018 is VGZ gestart met inkopen van de extramurale 
geneesmiddelen via de politheken. Voor deze patiënten zijn prijsafspraken met VGZ 
gemaakt over het totaalpakket van zorg (geneesmiddel, farmaceutische zorg, hulpmiddel 
en verpleegkundige zorg). Het betreft hier geen preferentiebeleid. Daarmee kan gesteld 
worden dat 'het stelsel haar werk doet'. Deze ontwikkeling geeft echter alleen een 
prijsprikkel, maar introduceert geen prikkel tot doelmatig voorschrijven en biedt geen 
mogelijkheid voor een macrobudgettaire besparing. Daarnaast heeft dit beleid geleid tot 
veel onrust onder patiënten. Een overheveling kan rust bieden t.a.v. de inkoop. 

Ontwikkelingen die hier 'doorheen' spelen 
Financiële positie SPP: 

1. De verwachting is dat deze maatregel effect heeft op de (financiële) positie van SPP en 
daarmee raakt aan de wettelijke taak van SPP/Sanquin om de Nederlandse markt te 
voorzien van plasmageneesmiddelen. 10 2.g 

Issues t.a.v. de aanspraak: 
2. Extramuraal zijn er geen medisch-inhoudelijke voorwaarden verbonden aan het 

voorschrijven van immunoglobulinen (geen bijlage 2-voorwaarden). Dit leidt ertoe dat de 
extramurale indicaties breder zijn dan de intramurale indicaties en dat gewaarborgd dient 
te worden bij een overheveling dezelfde patiënten toegang krijgen tot deze middelen. 

Richtlijn toediening immunoglobulinen door de Werkgroep Immuun Deficiënties (WIG) 
3. Recentelijk heeft de werkgroep Immuun Deficiënties een nieuwe richtlijn naar buiten 

gebracht die betrekking heeft op de toediening van immunoglobulinen. Deze richtlijn is een 
reactie geweest op het inkoopbeleid van VGZ, waarbij immunologen zich zorgen maken 
over de mogelijkheid om een verpleegkundige in te zetten tijdens de volledige toediening 
van immunoglobulinen. Dit zou mogelijk beperkt worden vanuit financiële overwegingen. 
Daarom stelt de WIG:"De verpleegkundige is gedurende de gehele i.v. toediening 
aanwezig.' In navolging stellen de verzekeraars extramurale toediening ter discussie; zij 
dreigen via intramurale afspraken de extramurale toediening in te perken. 

Draagvlak 
Er is overwegend draagvlak voor deze maatregel, mits een aantal voorwaarden (welke voor een 
deel al vertaald naar het toetsingskader) in acht worden genomen. DE NVZ, NFU, NVZA en ZN zijn 
grote voorstanders. De FMS stelt vooral voorwaarden waaraan voldaan dient te zijn, hoewel de 
Nederlandse Internisten Vereniging tegenstander is en de Neurologen voorstander lijken te zijn. 
De KNMP staat neutraal ten aanzien van een overheveling van deze geneesmiddelengroep. 
Sanquin en de PPTI (koepel van commerciële plasmaproducenten) zijn tegenstander. 
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Bijlage 2. Memo `quickscan overige kandidaten overheveling' - 	- 31 juli 2018 

Toelichting 
September 2018 willen we de minister een besluit laten nemen over de overheveling van 
immunoglobulines en/of LHRH analogen naar het intramurale kader. Voor zijn afweging is relevant 
in hoeverre er andere kandidaten zijn voor (snelle) overheveling. Daartoe is deze zomer een 
inhoudelijke en financiële quickscan (dmv deskresearch) gedaan naar de groepen die genoemd zijn 
in het ZIK-fiche en de groepen die door partijen genoemd zijn in de veldconsultatie dit voorjaar. 
Doel van de quickscan was om de longlist te schiften in drie categorieën geneesmiddelengroepen: 

A. Veelbelovende kandidaten voor overheveling in deze regeerperiode 
B. Onaantrekkelijke kandidaten voor overheveling in deze regeerperiode 
C. Geen kandidaat voor overheveling in deze regeerperiode 

Om deze schifting te kunnen maken, zijn de geneesmiddelengroepen gescoord op een drietal 
aspecten: 

1. Mate waarin overheveling van de geneesmiddelen groep bijdraagt aan de inhoudelijke  
beleidsdoelen (eenduidige aanspraak, optimaliseren kwaliteit en doelmatigheid) 

2. Mate waarin overheveling naar verwachting bij kan dragen aan de te behalen besparing 
3. Specifieke kenmerken van de geneesmiddelengroep die de groep aantrekkelijk maken 

voor, danwel uitsluiten van, overheveling. 

Uitkomst quickscan (zie uitgebreide toelichting in tabel. 
Categorie A: veelbelovende kandidaten:  

• hematopoietische groeifactoren: mogelijk per 2021; opbrengst obv 5% korting +/- 3,5 min 
• multiple sclerose middelen: mogelijk per 2021/22; opbrengst obv 5% korting +/- 5,3 min 
• gaucher enzymen: mogelijk per 2020; opbrengst obv 5% korting +/- 0,5 min 

Categorie B: minder aantrekkelijke kandidaten:  
• weesgeneesmiddelen 
• HIV-middelen 
• specialistische middelen bij osteoporose en hyperparathyreoidie (=wees) 
• parkinson middelen 
• intraveneuze antibiotica (nb. nog niet goed onderzocht). 

Categorie C: nu geen kandidaat  
• PAH-middelen 

Hepatitis-C middelen 
• Interferonen en immunosuppresiva bij orgaantransplantatie 
• Ijzerchelerende middelen 
• Vaccinaties rond miltverwijdering 
• Botuline Toxine 
• CF-middelen 
• NOAC's 
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Geneesmiddelengroep  Inhoudelijke 
beleidsdoelen  

Besparingspot 
entieel 

Specifieke kenmerken en overige opmerkingen 

A. Veelbelovend 
1. Hematopoietische  

groeifactoren (waaronder 
de epoetines).  
Toepassing: bij 
symptomatische anemie; 
bloedplaatjestekort; 
profylactisch bij chemo. 
Toediening: parenteraal 
(injectie / zelf injectie). 

Bij 5% 
doelmatigheidsk 
orting: 3,5 mln. 

Specialistische zorg, wvp, 
aanspraak nu niet eenduidig 
(geen add ons maar wel intra 
en extramuraal kader) 

Compacte patiëntengroep met beperkt aantal 
indicaties; (deels) aansluiting onco►ogie. Uitgaven 
extramuraal nemen af (5% per jaar) vanwege afname 
aantal gebruikers (iig extramuraal); niet alle middelen 
uitwisselbaar (indicaties verschillen per middel); 
voldoende tijd voor overheveling nodig (kandidaat 
2021) 

Specialisten schrijven voor, 
aanspraak nu niet eenduidig 
(intra + extra + add ons), 
zorg zeer goed geregeld 
(transmuraal) 

Hoogspecialistische zorg 
(zeer zeldzame ziekte); 
aanspraak nu contrair aan 
afbakeningsbrief (toediening 
in ziekenhuis); 
doelmatigheidswinst mogelijk 

Snelle groei uitgaven (5% per jaar), nieuwe dure 
middelen op de markt. Niet alle middelen onderling 
uitwisselbaar; vaak indicaties naast MS (bv. 
orgaantransplantatie); voldoende tijd voor 
overheveling nodig (kandidaat 2021/2022) 

Gezien kenmerken zorg en patiëntengroep (<100pp) 
waarschijnlijk makkelijk per 2020 over te hevelen. 
Specialist wil overheveling tbv tenderen. 
Besparingspotentieel macro zeer beperkt; maar in 
geval immunoglobulines niet overgeheveld worden 
enige reële kandidaat 2020. Groep nog niet getoetst 
bij veld. 

2. Multiple Sclerose  
middelen. 
Toediening: parenteraal 
(zelf injecteren) en/of 
oraal. 

3. Gaucher enzymen  
Toepassing: Gaucher 
type 1 en 3 (zeldzame 
stofwisselingsziekte) 
Toediening: parenteraal 
(infuus) 

Bij 5% 
doelmatigheidsk 
orting: 5,3 mln. 
Daarnaast 
besparing 
inboeken 
vanwege 
verwachting 
afvlakken 
groei?  
Bij 5% 
doelmatigheidsk 
orting: 0,5 mln. 

B. Minder aantrekkelijk 
4. Weesqeneesmiddelen Hoogspecialistische zorg; 

aanspraak sluit daar niet op 
aan; nauwelijks toename 
kwaliteit en doelmatigheid te 
verwachten. 

Afhankelijk van 
keuze over te 
hevelen 
middelen. Per 
groep zeer 
beperkt (<1 
min bij 5% 
doelmatigheidsk  

Niet als één groep te beschouwen. Deel van de 
groepen komt mogelijk in aanmerking voor 
overheveling. Geen uitwisselbaarheid. Overigens 
bevatten sommige andere kandidaatgroepen 
weesgeneesmiddelen: Henna, Gaucher, PAH, CF. Zie 
ook elders in deze tabel. 



ntb ntb Obv quickscan moeilijk af te bakenen, eventueel 
nadere deskresearch en/of veldonderzoek. 

4. Intraveneuze antibiotica  
Toepassing: ernstige 
infecties 

orting). 
Specialisten schrijven voor, 
aanspraak sluit daar niet op 
aan, zorg zeer goed geregeld; 
beperkte doelmatigheidswinst 
(niet altijd preferentie 
mogelijk ivm kuren) 

Maatschappelijk en politiek gevoelige groep. Minder 
aantrekkelijke kandidaat voor toepassing instrument 
overheveling, logischer om mee te nemen bij 
hervorming gvs. Vraag is hoeveel doelmatigheidswinst 
haalbaar is. Nader onderzoek nodig naar draagvlak 
en besparingspotentieel. 

5. HIV-middelen  
Toediening: oraal 

Bij 5% 
doelmatigheidsk 
orting: 10 mln. 

6. Specialistische middelen  
bij osteoporose en  
hyperparathyreoidie  
Toepassing: 2e  lijns 
behandeling 
osteoporose; te hard 
werkende bijschildklieren 
Toediening: parenteraal 
(injectie/infuus) 

Tweedelijns behandeling, 
specialistisch van karakter, 
aanspraak sluit daar niet op 
aan. Doelmatigheidswinst 
inkoop mogelijk (deel 
middelen uitwisselbaar)? 

Niet aantrekkelijk ivm beperkt besparingspotentieel 
vanwege geringe omzet groep. Evt nader onderzoek 
ihkv 'overheveling weesgeneesmiddelen.' 

Bij 5% 
doelmatigheidsk 
orting: 1 mln. 

Voorschrijven intramuraal, 
behandeling transmuraal. 
Inrichting zorg staat bekend 
als zeer goed (netwerkzorg). 
Enige doelmatigheidswinst te 
behalen? 

Op een deel van de middelen wordt al 
preferentiebeleid toegepast. Vraag is daarom of 5% 
doelmatigheidswinst reëel is. Aangedragen door VGZ 
vanwege dubbele aanspraak voor 1 specifiek middel 
(gel). Draagvlak nog niet getoetst. 

7. Parkinson-middelen 
Toediening: oraal 

Bij 5% 
doelmatigheidsk 
orting: 2,2 mln. 

C. Nu geen kandidaat 
8. Middelen bij Pulmonale 

Arteriele Hypertensie  
Toepassing: hoge 
bloeddruk longen 
Toediening: oraal of 
parenteraal (infuus) 

Te kleine groep 
(bij 5% 
doelmatigheidsk 
orting: 0,2 mln) 

Beperkte uitwisselbaarheid; vaak alternatieve 
indicaties, complexe (thuis)zorg. Evt nader onderzoek 
ihkv 'overheveling weesgeneesmiddelen.' 

bij 5% 
doelmatigheidsk 
orting: 6 mln. 
Gezien keuze 
voor FA geen 

Voor nu voldoen (te verlengen) financiëel 
arrangementen als instrument; verwachting is dat 
uitgaven komende jaren snel gaan afnemen. 
Overheveling heeft daarom, zeker op de langere 
termijn bezien, geen toegevoegde waarde.  

9. Hepatitis C middelen 
Toediening: oraal 
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11. Interferonen bit 
orgaantransplantatie  
Toediening: parenteraal 
(injectie) 

Geen unieke groep; overlapt geheel met MS-middelen 

verwachting dat 
markt korting 
kan realiseren. 

12. Immunosuppresiva bit 
orgaantransplantatie  
Toediening: oraal 

13. IJzerchelerende middelen 
Toepassing: secundaire 
ijzerstapeling 
Toediening: m.n. oraal 

14. Vaccinaties rondom  
nniltverwijderinq  
Toediening: parenteraal 
(injectie) 

15. Botuline Toxine  
Toediening: parenteraal 
(injectie) 

16. CF-middelen  
Toediening: oraal 

Orgaantransplantatie is niet enige of zelfs 
hoofdindicatie bij de meeste middelen in deze groep. 
De middelen onderdrukken afweerreacties ook bij 
bijvoorbeeld chronische darmziekten, reumatoide 
artritis, ernstige huidaandoeningen, 
bloedstollingsziekten, bloedarmoede, chronische 
leverontsteking, kanker, ms, nierziekten.  

Aangedragen door VGZ. 

Aangedragen door VGZ. 

Aangedragen door VGZ. 

Te kleine groep 
(bij 5% 
doelmatigheidsk 
orting: 0,01 
min) 
Te kleine groep 
(bij 5% 
doelmatig heidsk 
orting: 0,04 
min)  
Te kleine groep 
(bij 5% 
doelmatig heidsk 
orting: 0,03 
min)  
Kleine groep 
(bij 5% 
doelmatigheidsk 
orting: 0,8 
min). Gezien 
keuze voor FA 
geen 
verwachting dat 
markt korting 
kan realiseren. 
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bij 5% 
doelmatigheidsk 
orting: 6 mln. 
Gezien keuze 
voor 
(verlenging 
van) FA geen 
verwachting dat 
markt korting 
kan realiseren. 

Alleen intern besproken; niet met veld gedeeld. 17. NOAC's  
Toediening: oraal 

N.B. Bij categorie C is er in de meeste gevallen één, in onze ogen doorslaggevend, argument waarom de groep niet voor overheveling in aanmerking 
komt; in die gevallen zijn de andere aspecten kortheidshalve niet in de tabel uitgewerkt. Vaak is de informatie wel beschikbaar in het achterliggende, niet 
meegezonden, werkdocument. 
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Wereldwijd gebruik immunoglobulines 

Het is bekend dat het gebruik van immunoglobulines wereldwijd toeneemt. Data van het 
Marketing Research Bureau voorspellen een jaarlijkse toename in de wereldwijde IgG vraag 
van 6-8% per jaar. In de periode tussen 2005 en 2014 is het gebruik van immunoglobulines 
per hoofd van de bevolking in veel landen, waaronder Nederland, ongeveer verdubbeld (zie 
figuur 1, data afkomstig van Marketing Research Bureau). Het gemiddelde gebruik van 
immunoglobulines per hoofd van de bevolking ligt in Nederland lager dan in vergelijkbare 
landen als Frankrijk, Australië en Duitsland. 

Figuur 1. Wereldwijd gebruik van immunoglobulines per capita. 

• 2014 
.2005 

Bloed is leven 	 Sanquin hanteert de grondbeginselen van het Internationale Rode Kruis + 
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De belangrijkste redenen voor de verwachte verdere toename van het IVIG gebruik zijn het 
identificeren en diagnosticeren van nieuwe patiënten, de ouder wordende populatie, een 
hogere mate van bekendheid bij artsen, beschikbaarheid van product, toename van het 
aantal off-label indicaties en bijbehorend gebruik, en nieuwe product presentaties, die het 
gemak van toediening en de patiënt tevredenheid verder vergroten. 

Indicaties voor gebruik immunoglobulines 

De belangrijkste on-label indicaties voor gebruik van immunoglobulines (van toepassing voor 
alle geregistreerde producten)zijn: 

- substitutietherapie bij immunodeficiëntie (verschillende vormen van primaire en 
secundaire immunodeficiëntie. Bij deze patiënten is het doseringsschema erop 
gericht zijn een IgG-dalspiegel van ten minste 5 tot 6 g/liter te bereiken. Na de 
aanbevolen aanvangsdosis is 0,4-0,8 g/kg, eenmalig toegediend, wordt dit gevolgd 
door ten minste 0,2-0.8 g/kg iedere 3-4 weken. 

• Immunomodulatie bij primaire immuun trombocytopenie, syndroom van Guillain 
Barré en de ziekte van Kawasaki. Hierbij wordt kortdurend immunoglobulines 
toegediend in een dosis van 0.4 tot 2.0 g/kg/dag voor maximaal 5 dagen. 

Voor een aantal indicaties worden immunoglobulines off-label reeds veelvuldig toegepast, 
vaak op basis van level A bewijs dat reeds is verzameld in (investigator initiated) klinische 
studies of op basis van Good Practice Point, consensus onder behandelaren. Per januari 2019 
zullen Chronische Inflammatoire Demyeliniserende Polyneuropathie Multifocale Motor 
Neuropathie worden toegevoegd als on-label indicaties voor alle immunoglobulines door de 

ngdurige toepassingen in hoge immunomodulatie doseringen werden 
elvuldig toegepast en wordt dus een verschuiving van off-label naar 
ht omdat momenteel niet alle producten een of beide indicaties 
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hebben. Voor vele andere autoimmuun, alloimmuun of infectieuze indicaties wordt IVIG 
toegepast. Voor een overzicht van veel toegepaste indicaties zie tabel 1. 

'Ma 1. Corrent major nies and grade of evidence for Immanoglobulin therapy 
Neurology 	 Haematology 	 Inuannology 	 Other 
Guillain-Band carbon:a (A) t 	 Immune tbrombocytopenic purpura (11ZE Primer),  antibody 	 Kawasakt disease (A)1  

limited evidence in <tronk ITP) (A) 	deficiendes (A)tm; 
ChronIc itafiammatoryderayeltnafing 	Alloimmune thrornbocytopenla (feto- 	Specific antibody deficiency Toxic epktermal 
polynediadoneuropatly (AM 	 maternal/neonatal) 	 (GPP) 	 necrolysis, Stevens- 

Johnson syndrome (no 
mortality beneflt)N 

Multifocal motor neuropathy (GPP)Pt 	Haemolytic disease of the newborn 	Secondarr antibody 	Immunobullous disease 
defidency (bdtsdIng 
myelstrna. CLI. (RCT), drugs 
and other mum) (GPP)1  

Myaathenla gravis (GPP)WI 

Dermatornyosidapolymyswitis (GPP)(34) 	Autoimmune haemokytic amanda (GPP) 

Antoimmune limbic encephaltiv (GPP)t°I Post bone marrow transplantatton (A) 
Stiff person syndicus:n.0g 	 Parvovirua 819-aasociited apluia 

•aalpg ofndmiseiltecanirm~"  risintrimat."""mDmdopeidiett"i=loCittLIDE)'  lo
ma

rr tytabacrik
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ot
aa 

 
~._m___
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Tabel 1: Huidige veel toegepaste indicaties voor immunoglobuline therapie en het niveau 
van het ondersteunende bewijs, afkomstig uit Peter JG et al. S Afr Med J 2014. 

In Australië is in de afgelopen jaren een project op het gebied van immunoglobulines 
uitgevoerd in verband met een tekort aan dit geneesmiddel. Het doel van het project was 
om het gebruik van immunoglobulines nader in kaart te brengen en verder te controleren. In 
onderstaande tabel staat het gebruik van immunoglobulines voor verschillende groepen 

Daarbij was het immunoglobuline gebruik per indicatie gebied 
and van het niveau van het bewijs voor de betreffende indicatie. 



47,275 
	

61,924 
	

76,033 

Not indicated 0 
	

5 3,326 
	

2,550 
	

2,574 1,909 
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Indication category 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Established 
therapeutic role 

1,990,586 2,212,914 2,505,332 2,724,809 3,025,452 3,409,100 3,785,615 4,223,866 

Emerging 
therapeutic role 

345,176 371,832 397,231 444,605 453,352 463,361 494,489 535,596 

Exceptional 
circumstances use 

101,287 120,979 148,581 178,221 216,927 

Total 2,386,361 2,649,462 2,981,385 3,272,930 3,599,831 4,021,042 4,458,326 4,976,394 
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Table 6. Immunoglobuline gebruik (g) per indicatie groep. Uit: National report on the issue 
and use of immunoglobulin (Ig). Annual report 2015-2016. National Blood Authority. ISSN 
1839-1079 (online version). Available online at http://www.blood.gov.au/data-analvsis-
reporting.  

Ongeveer 85% van het gebruik van immunoglobulines in Australië betrof gebruik voor een 
indicatie met een vastgestelde therapeutische rol (on-label). 11% voor opkomende 
therapeutische indicaties en 4% betrof gebruik in exceptionele omstandigheden. Het niet 
geïndiceerde off-label gebruik was bijzonder gering ook zonder dat daarvoor al extra 
maatregelen waren ingezet. 

In onderstaande tabel (tabel 10) staan de top 20 indicaties voor het gebruik van 
immunoglobulines in Australië. Samen vertegenwoordigen deze indicaties 88.9% van het 
gebruik van immunoglobulines in Australië, waarbij de top 10 voor 75.1% van het gebruik 
zorgt.  
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Conditions (Top 20) 

Chronic inflammatory 
demyelinating polyneuropathy 
Common variable 
immunodeficiency disease 
Myasthenia gravis 
Chronic lymphocytic leukaemia 
Non-Hodgkin lymphoma 
Multifocal motor neuropathy 
Multiple myeloma 
Polymyositis 
Secondary 
hypogammaglobulinaemia 
(excludes haem malignancies) 
Guillain-Barré syndrome 
Kidney transplantation post-
transplant 
Other relevant haematological 
malignancies 
ITP refractory 
Specific antibody deficiency 
ITP in specific circumstances 
(surgery, corticosteroids 
contraindicated, chronic ITP) 
Dermatomyositis 
Inclusion body myositis 
HSCT - post 
ITP with life-threatening 
haemorrhage 
X linked agammaglobulinaemia  

Indication category 	 On-/off-label 
	

Ig 
g (% of total) 

Established therapeutic role On-label (2019) 
	

1,071,135 (22%) 

Established therapeutic role 	On-la bel 
	

580,964 (12%) 

Established therapeutic role Off-label 
	

402,881 (8%) 
Established therapeutic role On-label# 

	
350,066 (7%) 

Established therapeutic role On-label* (2019) 
	

332,148 (7%) 
Established therapeutic role On-label (2019) 

	
293,458 (6%) 

Established therapeutic role 	On-label# 
	

275,685 (6%) 
Established therapeutic role 	Off-label 

	
158,414 (3%) 

Emerging therapeutic role 	On-label* (2019) 
	

145,497 (3%) 

Established therapeutic role 	On-label 
	

124,692 (3%) 
Emerging therapeutic role 	Off-label 

	
100,556 (2%) 

Established therapeutic role On-label* (2019) 
	

94,004 (2%) 

Established therapeutic role 	On-label 
	

80,807 (2%) 
Emerging therapeutic role 	Off-label 

	
72,403 (1%) 

Established therapeutic role 	On-label 
	

70,571 (1%) 

Established therapeutic role 	Off-label 
	

70,415 (1%) 
Established therapeutic role 	Off-label 

	
64,437 (1%) 

Established therapeutic role 	On-label# 
	

48,266 (1%) 
Established therapeutic role On-label 

	
48,098 (1%) 

Established therapeutic role 	On-label 	 37,968 (1%) 

Patients 
n (% of total) 
2,250 (14%) 

1,724 (11%) 

945 (6%) 
1,380 (8%) 
1,308 (8%) 
496 (3%) 
1,177 (7%) 
393 (2%) 
652 (4%) 

727 (4%) 
533 (3%) 

574 (4%) 

349 (2%) 
268 (2%) 
193 (1%) 

404 (2%) 
142 (1%) 
345 (2%) 
188 (1%) 

110 (1%) 
Table 10. Indications and patient numbers for the top 20 conditions. Uit: National report on 
the issue and use of immunoglobulin (Ig). Annual report 2015-2016. National Blood 
Authorit . ISSN 1839-1079 (online version). Available online at 

u/data-analysis-reporting. Indication category obtained from criteria 
eligibility check;', 	ps://www.criteria.blood.gov.au/CheckEligibility   

	

n label use, indie 	ordt voldaan aan aanvullende voorwaarden 

	

pogammaglobuli 	nie, recidiverende infecties en/of respons op antibiotica) 

	

dien wordt vold 	aan de secundaire hypogammaglobulinemie voorwaarden 
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Gebruik van immunoglobulines in Nederland 

In Nederland zijn verschillende immunoglobuline producten van diverse fabrikanten 
beschikbaar. Deze worden toegepast in zowel ziekenhuizen als via een thuisservice SPP heeft 
geen exacte gegevens over het gebruik en de toegepaste indicaties van immunoglobulines in 
Nederland. Een groot deel van de immunoglobulines wordt in ziekenhuizen toegediend. Voor 
immunoglobulines, die via de Sanquin ThuisService worden toegediend is bekend dat het 
volume afgelopen jaren is toegenomen. Over de indicaties voor gebruik is bekend dat in 
2015 in 70% van de patiënten immunoglobulines werden toegediend i.v.m. een suppletie 
indicatie en in ongeveer 26% van de gevallen een neurologische indicatie. 

Conclusie 

Het gebruik van immunoglobulines neemt wereldwijd toe. Ook in Nederland is het gebruik 
van immunoglobulines de laatste jaren toegenomen, waarbij het gemiddelde gebruik van 
immunoglobulines in Nederland lager lijkt te liggen dan in vergelijkbare landen. Hoewel bij 
SPP geen gegevens bekend zijn voor de indicaties voor gebruik van immunoglobulines in 
Nederland suggereren data vanuit Australië, dat verreweg het grootste deel van de 
immunoglobulines wordt gebruikt voor indicaties, waarvoor er adequaat wetenschappelijk 
bewijs beschikbaar is voor klinische effectiviteit. De verwachting is dat ook in de komende 
jaren het volume immunoglobulines in Nederland zal blijven stijgen. 

Met vriendelijke groet, 

Medisch Adviseur 
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Situatie Nederland en rol SPP 

• Schatting: 175 kg SCIG (subcutaan) en 1825 kg IVIG (intraveneus) 

• SPP: alleen actief op IVIG markt - 913 kg — 50% marktaandeel 

• Overige IVIG aanbieders: Kiovig (Shire), Privigen (CSL Behring), 
Octagam (Octapharma), Flebogamma/Gamunex (Grifols) 

• Beperkingen SPP voor beleveren complete markt: 
- Opschaling IVIG productie capaciteit: technisch mogelijk, maar vereist 
zeker een jaar voorbereiding (werving/opleiding personeel) 
- Opschaling plasma supply: zeer beperkt mogelijk gezien de schaarste, 
en spot-prijs van de grondstof 

Conclusie: 

• Alleen kleine marktschommeling (50 — 100 kg) kan uit voorraad/pijplijn 
opgevangen worden 

• Substantiële marktwijziging (> 100 kg) kosten ten minste 12 mnd lead 
time, maar zijn afhankelijk van inkoop schaars plasma, en funding, en 
daardoor nagenoeg onmogelijk te accomoderen door SPP 

Confidentieel 

Ig dIstribution in the Netherlands (in kg) 
2200.00 
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Nadelen Overheveling 

• Ziekenhuis verantwoordelijk, maar geen interesse in optimalisatie/verbeteren thuisbehandeling 
• Ziekenhuis heeft relatief dure infrastructuur — zal voor thuisbehandeling gaan outsourcen — niet een primaire 

rol voor ziekenhuis 
• Kostenbeheersing wordt dan al snel kostenverlaging dat op gespannen voet staat met beschikbaarheid IgG's 

Major concern VWS 
• Kostenbeheersing ziekenhuizen 
• Voorkomen van way-out voor ziekenhuizen om kosten te verleggen 
• Transparante financiering thuisbehandeling 

Denk piste Sanquin: 
• Complexe zorg in ziekenhuis: acute aandoeningen en 

chronisch patiënten met ernstige bijwerkingen (DBC/add on) 
• Eenvoudige zorg niet in ziekenhuis — value based vergoeding 

Op basis van: 
- definiëren patiënten groep 
- meet de uitkomsten/kosten van behandeling 
- stel voorwaarden voor behandeling (kosten, etc.) voor thuisbehandeling 
- partijen gericht op innovatie kunnen via pilot nieuwe norm stellen 

4. 	 3 
INTEGRATE 	 MOVE TO 

	

CARE DELIVERY 	 BUNDLED PAYMENTS 

	

ACROSS SEPARATE 	 FOR 
FACILITIES 	 CARE CYCLES 

6 BUILD AN ENABLING INFORMATION TECHNOLOGY PLATFORM 

• 
INTEGRATIE HEALTHCARE 

	
CHANGE MANAGEMENT 

• CONTROLING HEALTHCARE 

Confidentieel • ENABLERS 

Source: M.E. %net et al. The strategy nat wIll IIx healn care. Harvard Business Review 2013 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Dag  

donderda 6 se•tember 2018 09:56 

Immunoglobulines - follow up gesprek met SPP/Sanquin op 11 sept. as. 
Follow Up Overheveling Gebruik immunoglobulines in Nederland.pdf; Follow up 
VWS overheveling positie SPP.pdf; Follow up VWS overheveling suggesties.pdf 

Hierbij de stukken die wij eind augustus van Sanquin hebben ontvangen inzake de discussie over de overheveling 
van immunoglobulinen. 

Het eerste document gaat over de wereldwijde en NL-toepassing van immunoglobulinen (ontwikkeling en 
indicaties), het tweede document laat zien welke spelers er op de NL-markt zitten en het aandeel van Sanquin 
daarin en het derde betreft het standpunt van Sanquin over de voorgenomen overheveling. 

Zijn er nog andere zaken die jullie willen hebben of weten t.b.v. het overleg dat volgende week gepland staat met 
Sanquin en SPP? 

Ik ben ook uitgenodigd voor de afspraak, maar dacht dat het idee was dat jullie gezamenlijk, zonder mij, met, 
wilden spreken. Klopt dat? 

Groet, 

Van: Berg, Dirk Jan van den [mailto: 	 @sanquin.nl] 
Verzonden: woensdag 22 augustus 2018 1.4-:'27 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Immunoglobulines tollow up gesprek met SPP 

Dag 	j en anderen, 

Wij zouden bij jullie terugkomen met wat toelichtingen. 

Bijgaand tref je een notitie aan over het gebruik van immunoglobulines en de indicaties die daarbij van 
toepassing zijn. Het gebruik van immunoglobulines is inderdaad behoorlijk toegenomen. Australisch 
onderzoek laat zien dat 85% van het gebruik `on-label' is. Van de 'off-label' 15% is 11% onderweg 'on-
label' te worden en de andere 4% zijn bijzondere indicaties. Precieze cijfers over Nederland hebben wij niet, 
maar op basis van onze thuiszorg ervaring zien wij dat 70% van de patiënten in verband met een suppletie 
indicatie immunoglobulines krijgen (on-label), en 26% van de patiënten ivm met een neurologische 
indicatie. Per januari 2019 zal de EMA deze laatste groep indicaties toevoegen aan de on-label indicaties. 
Dan gaan onze cijfers op die van Australië lijken. 

Conclusie, de wens om (vooral het off-label gebruik) van immunoglobulines af te remmen komt na januari 
2019 in een ander licht te staan, off-label is dan (grotendeels) on-label geworden. 

Verder is er een slide met een overzicht van de marktpositie van SPP, met een herhaling van onze 
boodschap dat wij maar in beperkte mate een eventuele supplier-staking door mogelijke prijsverlagingen als 
gevolg van de overheveling kunnen opvangen. Tot slot hebben wij nog een slide met wat wij zien als 
mogelijkheden om de het gebruik van immunoglobulines in ieder geval goed te monitoren. 
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Ik hoop dat jullie er wat aan hebben, en verder hoor ik graag hoe dit verder gaat. 

Vriendelijke groeten, 

Dirk Jan 

Disclaimer: http://www.sanquin.nl/e-maildisclaimer  
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Managementsamenvatting 

Aanleiding 
In het regeerakkoord zijn afspraken gemaakt over besparingen op genees- en hulpmiddelenzorg. Onderdeel 
hiervan is het overhevelen van geneesmiddelen van de te verzekeren prestatie 'farmaceutische zorg' naar de te 
verzekeren prestatie 'geneeskundige zorg, die medisch-specialisten plegen te bieden'. In het 
onderhandelaarsresultaat medisch-specialistische zorg is opgenomen dat het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) in goed overleg met veldpartijen een plan zal opstellen, waarin staat welke 
geneesmiddelengroepen het betreft en in welk tempo deze worden overgeheveld. Gestreefd wordt naar een 
eerste, zorgvuldig uitgevoerde, overheveling per 1 januari 2019. 

Een overheveling van een geneesmiddelgroep betekent dat in de toekomst de levering van het geneesmiddel 
en bijbehorende zorg vanuit de ziekenhuizen en umc's georganiseerd zal gaan worden. Dit voornemen is 
vergelijkbaar met de overhevelingen die in de jaren 2012-2015 hebben plaatsgevonden. 

Met het overhevelen van geneesmiddelengroepen wordt zowel het vergroten van de kwaliteit en 
doelmatigheid van de zorg nagestreefd, als het bereiken van een realistische besparing in de vorm van een 
macrobudgettaire korting. 

Om besluitvorming over welke groepen geneesmiddelen over te hevelen, en per wanneer, zorgvuldig te laten 
verlopen heeft VWS het document 'Toetsingskader overheveling geneesmiddelen' opgesteld. Momenteel is 
een werkversie beschikbaar, waarvan de inhoud door veldpartijen voldoende wordt onderschreven. 

Opdracht 
Na gesprekken met veldpartijen zijn in mei jl. twee geneesmiddelengroepen aangewezen als kandidaat voor 
overheveling per 2019, namelijk de immunoglobulines en de LHRH-analogen. 

In de periode mei-juni 2018 is een verkenning uitgevoerd naar de wenselijkheid van overheveling van 
immunoglobulines en LHRH-analogen. Van belang hierbij is of een overheveling bijdraagt aan het realiseren 
van de doelen, zoals genoemd in het 'Toetsingskader Overheveling Geneesmiddelen': 
• het optimaliseren van de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg t.a.v. de over te hevelen geneesmiddelen; 
• een eenduidige aanspraak van geneesmiddelen; 
• een realistische besparing in de vorm van een macrobudgettaire korting. 
Tevens zijn uitvoeringsaspecten nader bekeken en consequenties voor het tijdpad van de overheveling, 
rekening houdend met randvoorwaarden uit het toetsingskader. 

Deze verkenning bestond uit bureauonderzoek, gesprekken met VWS, NZa en betrokken veldpartijen. 

De overheveling gaat over het geneesmiddel en bijbehorende zorg 
Bij de overheveling van de immunoglobulines en de LHRH-analogen dient te worden gekeken naar het 
geneesmiddel, het bijbehorende farmaceutische zorgproces, de hulpmiddelen (o.a. infusen of losse spuiten) en 
verpleegkundige handelingen. 

Landelijk worden de geneesmiddelenkosten incl. de kosten voor farmaceutische zorg (kosten gemaakt door de 
apotheek) overgeheveld naar de te verzekeren prestatie 'geneeskundige zorg, zoals medisch-specialisten die 
bieden'. Ook het hulpmiddel valt na overheveling van het geneesmiddel onder de te verzekeren prestatie 
'geneeskundige zorg, zoals medisch specialisten die plegen te bieden'. Voor de verpleegkundige zorg is 
aangegeven door VWS, dat wordt aangesloten bij de landelijke afspraken die sinds 2018 voor verpleegkundige 
zorg gelden. Dit betekent dat na overheveling umc's en ziekenhuizen afspraken kunnen maken met 
zorgverzekeraars om de verpleegkundige zorg te organiseren en te contracteren. Het is ook mogelijk dat 
thuiszorgorganisaties een contract afsluiten met zorgverzekeraars voor het leveren van deze verpleegkundige 
zorg. Hierover loopt overigens nog steeds op landelijk niveau een discussie. Deze landelijke afspraken over 
verpleegkundige zorg hebben namelijk verschillende implicaties, onder andere is sprake van betrokkenheid van 
meerdere financiële macrokaders. 
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Advies overheveling immunoglobulines 

Huidige situatie  
De behandeling van patiënten met immunoglobulines betreft complexe zorg en vindt plaats in het ziekenhuis 
als een dagbehandeling en in toenemende mate in de thuissituatie. 

Er zijn verschillende toedieningsvormen van immunoglobuline: intraveneus (iv), subcutaan (sc) en 
intramusculair (im). lmmunoglobulines worden ingezet bij tal van verschillende indicaties, waaronder primaire 
immunodeficiënties, secundaire immunodeficiënties en immunomodulerende therapie bij aandoeningen als 
idiopathische (primaire) trombocytopenische purpura (ITP) en chronische inflammatoire demyeliniserende 
polyneuropathie (CIDP) en Guillain-Barré syndroom. Daarnaast worden immunoglobulines ingezet bij een 
aanzienlijk aantal off-label indicaties. Momenteel is er landelijk nog geen beeld van alle indicaties (incl. off-
label) waarbij immunoglobulines worden voorgeschreven. 

Circa 80 procent van de patiënten (schatting) wordt behandeld in de umc's. 

Voor het vervaardigen van immunoglobulines wordt plasma van menselijke donoren gebruikt. Humaan plasma 
is een schaarse grondstof. In deze markt doen zich acute leveringsproblemen voor en globale tekorten. 

De extramurale uitgaven (GVS) aan immunoglobulines waren in 2016 bijna 60 miljoen euro. Het ging in dat jaar 
om 1943 extramurale patiënten, waarbij in 2016 de gemiddelde extramurale kosten per patiënt 30.862 euro 
bedroegen. Daarnaast worden (in een deel van de gevallen) ook kosten gedeclareerd voor verpleegkundige 
zorg via het kader wijkverpleging. Het is niet duidelijk om hoeveel dit gaat. Ook zou het kunnen dat (in een deel 
van de gevallen) hulpmiddelen los worden gedeclareerd via de regeling 'Hulpmiddelenzorg'. 

De extramurale uitgaven aan deze middelen nemen sterk toe. Er is sprake van een groei in het aantal patiënten 
en in kosten per patiënt. Het zicht op de oorzaak van deze groei ontbreekt, hoewel in de gesprekken gewijzigde 
inzichten m.b.t. toe te dienen dosering en een toenemend off label-gebruik als redenen zijn aangedragen. 

De levering van immunoglobulines, hulpmiddelen en verpleegkundige zorg verloopt voornamelijk via landelijk 
opererende partijen als Eurocept, Mediq en Apotheekzorg. Er is momenteel een verschuiving gaande van 
dienstverlening door bovengenoemde partijen naar poliklinische apotheken. Het huidige aanbod is zeer 
versnipperd en door meerdere partijen wordt aangegeven, dat de markt op dit moment niet transparant is. Er 
is te weinig zicht op of de levering van geneesmiddelen en bijbehorende zorg wel doelmatig gebeurt. 

Zorgverzekeraars willen meer grip op de extramurale kostenontwikkeling van immunoglobulines. Dit heeft 
geleid tot de afspraken van VGZ met de poliklinische apotheken. Diverse andere zorgverzekeraars hebben het 
voornemen om middels een aanbesteding ook een partij te selecteren voor levering van deze middelen en 
bijbehorende zorg dan wel de geneesmiddelen direct in te kopen bij de fabrikant. Een dergelijke aanbesteding 
biedt verzekeraars meer instrumenten om te kunnen sturen op doelmatigheid, echter de situatie van 
versnippering van het aantal aanbieders wordt in stand gehouden. Immers, per zorgverzekeraar zullen andere 
afspraken gelden. 

Draagvlak voor overheveling, mits zorgvuldige uitvoering 
Er is onder veel partijen draagvlak voor overheveling van de immunoglobulines, mits deze overheveling 
zorgvuldig gebeurt. Niet alle partijen zijn voor overheveling. Zorgen zijn met name geuit door de Plasma 
Protein Therapeutic Association (PPTA), Sanquin en een hoogleraar medisch specialist. Rekening houdend met 
input vanuit alle belanghebbende partijen, wordt verwacht dat de overheveling van immunoglobulines leidt tot 
het beter kunnen sturen op doelmatig voorschrijven en doelmatige inkoop van deze middelen en bijbehorende 
zorg. Door de overheveling zullen de verschillende aspecten van de zorg met betrekking tot toepassing van 
immunoglobulines in de thuissituatie transparanter worden. 

De aandachtspunten die verschillende partijen meegeven, dienen hierbij in acht te worden genomen: zorg voor 
voldoende keuze in beschikbare middelen voor de medisch specialist en zorg op maat moet kunnen worden 
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geleverd (keuze voor toedieningsvorm, toediening thuis of in het ziekenhuis, de tijd dat de verpleegkundige bij 
de thuisbehandeling aanwezig is). 

Na overheveling zullen umc's en ziekenhuizen zich inzetten om deze middelen zo doelmatig mogelijk in te 
kopen, maar ze hebben tegelijkertijd de verantwoordelijkheid om de middelen in te kopen die ze nodig 
hebben. Het terugtrekken van fabrikanten uit de Nederlandse markt vanwege prijsdruk wordt daarom op dit 
moment niet verwacht, hoewel de fragiliteit van de markt geen garantie biedt voor voldoende aanbod en de 
beleidswijziging an sich effect zou kunnen hebben hierop. Voor VWS is een aandachtspunt dat de fragiele 
markt wel impact zal hebben op de hoogte kortingen die bij de inkoop kunnen worden behaald en het van 
belang is, dat voldoende middelen worden overgeheveld naar het macrokader medisch-specialistische zorg. 

Voordat de overheveling daadwerkelijk kan plaatsvinden, dienen op allerlei niveaus zaken te worden 
voorbereid: interne voorbereidingen umc's en ziekenhuizen, landelijke afspraken over indicaties, aanpassingen 
in prestaties en tarieven, over te hevelen macrokader, contractering umc/ziekenhuis en zorgverzekeraar. 

Overheveling in 2020  
Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid is het af te raden om de immunoglobulines per 2019 over te hevelen. Er 
dienen te veel concessies te worden gedaan aan de uitvoering en dit brengt risico's met zich mee. 
Een overheveling van de immunoglobulines in 2020 biedt partijen de mogelijkheid om bijbehorende 
uitvoeringsaspecten goed te regelen. Dit betekent wel dat partijen in de zomer van 2018 met elkaar afspraken 
moeten maken, over wanneer producten dienen te worden opgeleverd. 

Advies overheveling LHRH-analogen 

Huidige situatie  
LHRH-analogen worden bij verschillende indicaties ingezet, waaronder: endometriose, prostaatcarcinoom, 
mammacarcinoom, goedaardige borstaandoeningen, pubertas praecox, down-regulatie van de hypofyse vóór 
en tijdens gecontroleerde ovariële hyperstimulatie bij kunstmatige voortplantingstechnieken, vermindering van 
seksuele drift, preoperatief bij myomen van de uterus. 

In 2016 waren er extramuraal 29.213 gebruikers van deze middelen. 

Het betreft (depot)injecties die mensen vaak niet zelf kunnen zetten. De wijze van levering en toediening kan 
wisselen: de patiënt haalt het middel op bij de stadsapotheek en de huisarts zet vervolgens de spuit of de 
levering en toediening loopt bijvoorbeeld via de unieke leverancier. Het komt ook voor dat het ziekenhuis de 
levering van het middel en de verpleegkundige regelt. 
Een deel van de patiënten komt regelmatig in het ziekenhuis of umc voor controles en behandeling, een 
behoorlijk deel van de patiënten ook niet. 

Een veel gehoord argument voor overheveling van de LHRH-middelen is een doelmatigheidsbesparing. Er 
wordt verwacht dat door overheveling wat inkoopvoordelen zijn te behalen, daar er voor een deel van de 
LHRH-middelen sprake is van uitwisselbaarheid. 

Voor patiënten met prostaatcarcinoom geldt dat zij vroeger in een aanzienlijk deel van de gevallen, dit middel 
toegediend kregen tijdens een polikliniekbezoek. Vanwege financiële overwegingen voor het ziekenhuis werd 
het aantrekkelijker om dit middel te laten toedienen in extramurale setting. 
Hier valt op macroniveau te besparen, door de toediening weer tijdens het polikliniekbezoek te laten 
plaatsvinden indien mogelijk. Niet helemaal duidelijk is voor hoeveel procent van de patiënten met een 
oncologische aandoening dit toedienen, valt te combineren met een polikliniekbezoek. 

Feit blijft dat een behoorlijk deel van de patiënten, in ieder geval een groot deel van de patiënten met ernstige 
endometriose, slechts af en toe ter controle in het ziekenhuis komt en het in die situatie onwenselijk is dat de 
patiënt lang moet reizen om het middel op te halen bij het ziekenhuis. Daar de zorg voor deze endometriose 
patiënten is geconcentreerd in enkele centra, is de reisafstand voor deze patiënten bovendien groot. In die 
gevallen dat de patiënt te weinig op polikliniekbezoek komt, zal het ziekenhuis of umc na overheveling de 
middelen moeten laten afleveren bij de patiënt. In de huidige situatie haalt een aanzienlijk deel van de 
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patiënten het middel op bij de stadsapotheek. Daarnaast krijgt een deel van de patiënten dit middel 
thuisbezorgd via de unieke leverancier. Het is nog onduidelijk of thuislevering via het ziekenhuis of umc een 
kostenbesparing oplevert ten opzichte van de huidige situatie voor deze groep patiënten. Dit moet verder 
worden onderzocht. 

De extramurale uitgaven in 2016 via het GVS bedroegen bijna 30 miljoen euro en de gemiddelde kosten per 
patiënt waren in dat jaar circa 1000 euro. De uitgaven via het GVS zijn niet de enige uitgaven m.b.t. toediening 
van LHRH-analogen. Er zijn ook kosten gedeclareerd voor de toediening via het kader van de huisartsen en 
mogelijk ook via het kader wijkverpleging. 

Nader onderzoek nodig naar voor- en nadelen overheveling LHRH-analogen  
Om een goed advies te kunnen uitbrengen ten aanzien van de wenselijkheid van overheveling van de LHRH-
analogen, is het nodig om verder te onderzoeken in welke mate een overheveling van de LHRH-analogen 
bijdraagt aan onderstaande doelen: 
• het optimaliseren van de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg t.a.v. de over te hevelen geneesmiddelen; 
• een realistische besparing in de vorm van een macrobudgettaire korting. 

Hiervoor moet het volgende verder in beeld gebracht worden: 
• Hoe frequent komen patiënten in het ziekenhuis/umc voor polikliniekbezoek en in hoeverre is de 

toediening van het middel te combineren met dit polikliniekbezoek? 
• Welke consequenties (organisatorisch en financieel) heeft de overheveling voor de zorg die patiënten 

momenteel thuis (of nabij huis) krijgen. Wat gaat er veranderen? Wat levert dit op in termen van kwaliteit 
en doelmatigheid? Wat betekent dit voor de patiënt? 

• Rol van de le lijn in het behandeltraject. 

Indien overheveling LHRH-analogen — 2021 realistisch jaar 
Als wordt besloten tot overheveling van de LHRH-analogen, dan gelden de meeste uitvoeringsaspecten die ook 
aan de orde zijn bij de immunoglobulines. Wel een verschil is dat het hier geen intraveneuze toedieningen 
betreft, maar injecties die door een arts of verpleegkundige moeten worden gezet. Bij de LHRH-analogen zou 
daarnaast kunnen spelen, dat enkele producten niet voldoen aan de add-on criteria. Indien dit het geval is, 
dienen deze geneesmiddelen (naast de kosten van de farmaceutische zorg en losse hulpmiddelen) in de tarieven 
van DBC-zorgproducten te worden meegenomen. In het geval van overheveling van de LHRH-analogen, dienen 
ook deze uitvoeringsconsequenties te worden meegenomen bij het bepalen van het jaar van overhevelen. 

Daar nader onderzoek wordt geadviseerd om te bepalen of de LHRH-analogen inderdaad overgeheveld moeten 
worden en voor zover nu de impact op de uitvoering kan worden overzien, is het aan te raden een eventuele 
overheveling van de LHRH-analogen vanaf 2021 te laten plaatsvinden. 
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1 Inleiding 
In het regeerakkoord zijn afspraken gemaakt over besparingen op genees- en hulpmiddelenzorg. Onderdeel 
hiervan is het overhevelen van geneesmiddelen van de te verzekeren prestatie 'farmaceutische zorg' naar de te 
verzekeren prestatie 'geneeskundige zorg, die medisch-specialisten plegen te bieden'. In het 
onderhandelaarsresultaat medisch-specialistische zorg is opgenomen dat het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) in goed overleg met veldpartijen een plan zal opstellen, waarin staat welke 
geneesmiddelengroepen het betreft en in welk tempo deze worden overgeheveld. Gestreefd wordt naar een 
eerste, zorgvuldig uitgevoerde overheveling per 1 januari 2019. Met het overhevelen van 
geneesmiddelengroepen wordt zowel het vergroten van de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg 
nagestreefd, als het bereiken van een realistische besparing in de vorm van een macrobudgettaire korting. 

Na gesprekken met veldpartijen zijn in mei jl. twee geneesmiddelengroepen aangewezen als kandidaat voor 
overheveling per 2019, namelijk de immunoglobulines en de LHRH-analogen. Alvorens een definitief besluit te 
nemen over de overheveling van deze groepen per 2019 of daarna, moet duidelijk zijn dat doelen van de 
overheveling worden behaald en wordt voldaan aan randvoorwaarden om de overheveling zorgvuldig te 
kunnen laten verlopen. 

In de periode mei-juni 2018 is een verkenning uitgevoerd naar de wenselijkheid van overheveling van 
immunoglobulines en LHRH-analogen. Van belang hierbij is of een overheveling bijdraagt aan het realiseren 
van de doelen, zoals genoemd in het 'Toetsingskader Overheveling Geneesmiddelen': 
• het optimaliseren van de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg t.a.v. de over te hevelen geneesmiddelen; 
• een eenduidige aanspraak van geneesmiddelen; 
• een realistische besparing in de vorm van een macrobudgettaire korting. 
Tevens zijn uitvoeringsaspecten nader bekeken en consequenties voor het tijdspad van de overheveling, 
rekening houdend met randvoorwaarden uit het toetsingskader 

Deze verkenning bestond uit bureauonderzoek, gesprekken met VWS, NZa en betrokken veldpartijen. Dit 
document is een resultaat van deze verkenning en gaat in op de doelstelling van een overheveling van de 
genoemde groepen, standpunten van partijen en uitvoeringsaspecten. Per geneesmiddelengroep wordt een 
advies gegeven over de wenselijkheid van een overheveling en het tijdspad dat nodig is om een overheveling 
zorgvuldig uit te voeren. 

Hoofdstuk 2 geeft een toelichting op de overheveling en beschrijft het 'Toetsingskader Overheveling 
Geneesmiddelen' (werkversie) dat VWS samen met veldpartijen heeft opgesteld. Vervolgens wordt in 
hoofdstuk 3 ingegaan op de wenselijkheid van overheveling van immunoglobulines en consequenties voor de 
uitvoering en het tijdspad. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de wenselijkheid van overheveling van de LHRH-
middelen en consequenties voor de uitvoering en het tijdspad. 
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2 Toelichting overheveling en toetsingskader 
In het regeerakkoord 'Vertrouwen in de Toekomst' van het huidige kabinet is aangekondigd dat VWS de komende 
jaren enkele groepen geneesmiddelen gaat overhevelen van de te verzekeren prestatie 'farmaceutische zorg' 
naar de te verzekeren prestatie 'geneeskundige zorg, zoals medisch-specialisten die plegen te bieden'. Feitelijk 
komt dit neer op het doorhalen van de extramurale aanspraak, omdat de geneesmiddelen reeds onder het 
ziekenhuisbudget vallen daar waar het gaat om intramuraal verleende zorg. De daarbij behorende financiering 
wordt dan overgeheveld van de extramurale bekostiging (de openbare apotheek, apotheekhoudende huisarts 
en poliklinische apotheek) naar het ziekenhuiskader. 

2.1 Wat betekent een overheveling 
Een overheveling van een geneesmiddelgroep betekent dat in de toekomst de levering van het geneesmiddel 
en bijbehorende zorg vanuit de ziekenhuizen en uurc's georganiseerd zal gaan worden. Dit voornemen is 
vergelijkbaar met de overhevelingen die in de jaren 2012-2015 hebben plaats gevonden. Het uitgangspunt 
hierbij is regie bij het ziekenhuis voor specialistische geneesmiddelen die onderdeel zijn van de medisch 
specialistische behandeling, waarbij medisch specialisten en apothekers in nauwere afstemming kunnen 
komen tot een veilige, doelmatige en effectieve farmacotherapie. Redenen voor het overhevelen van bepaalde 
groepen geneesmiddelen, zijn: het creëren van een eenduidige aanspraak, het optimaliseren van de kwaliteit 
en doelmatigheid van de zorg t.a.v. de over te hevelen geneesmiddelen en het realiseren van lagere 
geneesmiddeluitgaven. 

2.2 Wie levert wat na overheveling 
Bij de overheveling dient te worden gekeken naar het geneesmiddel, het bijbehorende farmaceutische 
zorgproces (incl. distributie), de hulpmiddelen (o.a. infusen of losse spuiten) en verpleegkundige handelingen. 

Geneesmiddel en bijbehorende farmaceutische zorg vallen na overheveling onder geneeskundige zorg 
Landelijk worden de geneesmiddelenkosten incl. de kosten voor farmaceutische zorg (kosten gemaakt door de 
apotheek) overgeheveld naar de te verzekeren prestatie 'geneeskundige zorg, zoals medisch-specialisten die 
bieden'. Met andere woorden: het umc/ziekenhuis is in alle gevallen verantwoordelijk voor de levering van 
deze zorg. 

Onder het farmaceutische zorgproces vallen activiteiten als: aannemen recept, actualiseren medicatiedossier 
patiënt, vaststellen afleverhoeveelheid, gereedmaken geneesmiddelen en controle, afleveren/thuisbezorgen 
aan de patiënt, medicatiebewaking en overdracht van medicatiegegevens. De kosten voor farmaceutische zorg 
bestaan onder andere uit: kosten voor arbeid (apothekersassistente, apotheker, administratief medewerker), 
overheadkosten en bezorgkosten (denk hierbij aan thuisbezorgen aan de patiënt). 

Hulpmiddelen vallen na overheveling ook onder geneeskundige zorg 
In het geval hulpmiddelen onlosmakelijk met de betreffende geneesmiddelen zijn verbonden, dan vallen ook 
de hulpmiddelen na overheveling van het geneesmiddelen onder de te verzekeren prestatie 'geneeskundige 
zorg, zoals medisch specialisten die plegen te bieden'. Dit was ook bij eerdere overhevelingen het geval. 
In het geval de te gebruiken infuuspompen of subcutaanpompen universeel zijn, zoals in geval van de 
immunoglobulines, is nader gekeken naar wat dit betekent voor de aanspraak van deze hulpmiddelen. 

Inmiddels is duidelijk dat de infuuspompen na overheveling van de immunoglobulines, ook vallen onder de te 
verzekeren prestatie 'geneeskundige zorg, zoals medisch-specialisten die plegen te bieden'. Zo staat dit 
weergegeven in het volgende document' dat is gepubliceerd door het Zorginstituut op haar website: 
Hulpmiddelen, Afbakening hulpmiddelenzorg en medisch-specialistische zorg, volgnummer 2016108000. 

Het Zorginstituut heeft in een e-mail hierover op 21 juni jl. het volgende nog eens aan VWS bevestigd: 

1  https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2016/08/15/afbakening-hulpmiddelenzorg-en-medisch-
specialistische-zorg---ziekenhuisverplaatste-zorg  
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"Om aanspraak te kunnen maken op draagbare infuuspompen vanuit de Regeling zorgverzekering (artikel 2.6, 
onderdeel p j° artikel 2.22 Rzv en toelichting) moet sprake zijn van continue, parenterale toediening in de 
thuissituatie van een geneesmiddel dat valt onder de farmaceutische zorg (GVS), zoals bedoeld in artikel 2.8 van 
het Besluit zorgverzekering (Bzv). Dit geldt ook als de toediening in de thuissituatie van dat geneesmiddel 
gebeurt onder verantwoordelijkheid van de medisch-specialist. 

Als het gaat om toediening van een geneesmiddel in de thuissituatie dat onderdeel is van de geneeskundige 
zorg, valt de infuuspomp die nodig is voor die toediening ook onder de geneeskundige zorg. 
Uit het voorgaande volgt dat bij overheveling van geneesmiddelen vanuit de farmaceutische zorg naar de 
geneeskundige zorg, de infuuspomp die voor die toediening wordt gebruikt dus ook onder de geneeskundige 
zorg komt te vallen". 

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis n.a.v. intrekken beleidsregel MSVT per 2018 
Voor de verpleging die onderdeel is van de medisch-specialistische zorg gelden sinds 2018 de volgende 
afspraken (citaat uit factsheet van ActiZ, ZN, V&VN en de NFU, met input van veldpartijen en andere 
brancheorganisaties, waaronder BTN en de NVZ): 

"Om te bepalen onder welk domein en onder welke prestatie de verpleging valt, telt wie de zorg daadwerkelijk 
levert: 

1. Wordt de verpleging vanuit het ziekenhuis georganiseerd en geleverd, dan rekenen we de verpleging tot de 
medisch specialistische zorg: - Voor een verzekerde met een Wlz-indicatie valt de verpleging onder de Zvw. De 
zorg valt onder de prestatie medisch specialistische zorg en wordt betaald vanuit de ziekenhuis-DBC of OZP. -
Voor een verzekerde zonder Wlz-indicatie valt de zorg onder de prestatie medisch specialistische zorg en wordt 
betaald vanuit de ziekenhuis-DBC of OZP. 

2. Wordt de verpleging niet vanuit het ziekenhuis georganiseerd en geleverd, dan: - Valt voor een verzekerde 
met een Wlz-indicatie de verpleging onder de Wlz. - Valt voor een verzekerde zonder Wlz-indicatie de zorg 
onder de prestatie 'wijkverpleging'. Via het aspect van de organisatie en uitvoering, komen we voor nu 
tegemoet aan de diversiteit in de uitvoering van de verpleegkundige zorg..." 

De NZa heeft de regelgeving voor 2018 vastgesteld in een aantal regels en tariefbeschikkingen, waaronder: 
• beleidsregel verpleging en verzorging BR/REG-18104; 
• regeling verpleging en verzorging NR/REG-1801; 
• tariefbeschikking verpleging en verzorging TB/REG-18604-01. 

Een compleet overzicht van beleidsregels, regelingen en tariefbeschikkingen m.b.t. verpleging en verzorging is 
te vinden op: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC  8775 22/1/.  

Umc's, ziekenhuizen en zorgverzekeraars kunnen ervoor kiezen om de verpleegkundige zorg te organiseren en 
te contracteren. Het is ook mogelijk dat thuiszorgorganisaties voor het leveren van deze verpleegkundige zorg 
een contract afsluiten met zorgverzekeraars. Overigens loopt hierover nog steeds op landelijk niveau een 
discussie. Deze afspraak heeft namelijk verschillende implicaties, onder andere is sprake van betrokkenheid 
van meerdere financiële macrokaders. 

2.3 Toetsingskader 
Om besluitvorming over welke groepen geneesmiddelen over te hevelen, en per wanneer, zorgvuldig te laten 
verlopen heeft VWS het document 'Toetsingskader overheveling geneesmiddelen' opgesteld. Veldpartijen 
hebben tijdens de totstandkoming van dit document input gegeven. Momenteel is een werkversie beschikbaar 
waarvan de inhoud door veldpartijen voldoende wordt onderschreven en die wordt gebruikt voor de 
besluitvorming in de zomer van 2018 over de over te hevelen groepen. Daarna zal het toetsingskader nog 
verder worden uitgewerkt. 
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2.3.1 Doelen waaraan een overheveling moet voldoen 

Het toetsingskader beschrijft de doelen waaraan een overheveling moet voldoen: 
• het optimaliseren van de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg t.a.v. de over te hevelen geneesmiddelen; 
• een eenduidige aanspraak van geneesmiddelen; 
• een realistische besparing in de vorm van een macrobudgettaire korting. 

2.3.2 Randvoorwaarden voor een overheveling 

Tevens beschrijft het toetsingskader de volgende randvoorwaarden voor een overheveling: 
• De kwaliteit van zorg is geborgd. 
• De patiënt ondervindt geen of zeer beperkt hinder door de overheveling van geneesmiddelen. 
• Wet en regelgeving zijn aangepast aan de nieuwe situatie. 
• Er zijn afdoende middelen (€) overgeheveld voor de verstrekking van de overgehevelde geneesmiddelen 

en de bijhorende zorg. 

Daarnaast is een helder, zorgvuldig en uitvoerbaar proces van groot belang en dit betekent: 
• Patiënten, zorgverleners, voorschrijvers en apothekers worden adequaat betrokken bij en geïnformeerd 

over (de uitvoering van) een voorgenomen overheveling. 
• Er worden tussen partijen onderling goede afspraken gemaakt t.b.v. de uitvoering van de overheveling. 
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3 Immunoglobulines 

3.1 Inleiding 
In scope voor de overheveling is 'normaal humaan immunoglobuline' (ATC-code: JO6BA). Dit hoofdstuk 
beschrijft de huidige situatie, de doelstellingen van de overheveling, reacties van veldpartijen op dit 
voornemen en conclusies ten aanzien van de wenselijkheid van overheveling. Daarna worden 
uitvoeringsaspecten besproken en wordt stilgestaan bij welke consequenties het jaar van de overheveling 
(2019 of 2020) heeft voor de uitvoering. Afgesloten wordt met een advies ten aanzien van de overheveling van 
immunoglobulines (wenselijkheid en tijdspad). 

3.2 Huidige situatie 
3.2.1 Algemeen 

De behandeling van patiënten met immunoglobulines betreft complexe zorg en vindt plaats in het ziekenhuis 
als een dagbehandeling en in toenemende mate in de thuissituatie. 

Er zijn verschillende toedieningsvormen van immunoglobuline: intraveneus (iv), subcutaan (sc) en 
intramusculair (im). Immunoglobulines worden ingezet bij tal van verschillende indicaties, waaronder primaire 
immunodeficiënties, secundaire immunodeficiënties en immunomodulerende therapie bij aandoeningen als 
idiopathische (primaire) trombocytopenische purpura (ITP) en chronische inflammatoire demyeliniserende 
polyneuropathie (CIDP) en Guillain-Barré syndroom. 

Een compleet overzicht van de geregistreerde indicaties bij de handelsproducten, is te vinden in het 
farmacotherapeutisch kompas'. Daarnaast worden immunoglobulines ingezet bij een aanzienlijk aantal off-
label indicaties (dit betreft vaak kleinere groepen patiënten). Momenteel is er landelijk nog geen beeld van alle 
indicaties (incl. off-label) waarbij immunoglobulines worden voorgeschreven. Er is op landelijk niveau ook geen 
zicht op het aantal patiënten per indicatiegebied dat behandeld wordt met immunoglobuline. 

De dosering en de daarmee gepaarde kósten per patiënt per jaar variëren per indicatiegebied. 

Circa 80 procent (schatting) van de patiënten wordt behandeld in de umc's. Beroepsgroepen die het meest te 
maken hebben met het voorschrijven van immunoglobulines, zijn: internisten (immunologen), neurologen, 
kinderartsen en hematologen. 

De markt van immunoglobulines betreft enkele grote farmaceutische bedrijven en enkele kleinere spelers. 
Voor het vervaardigen van immunoglobulines wordt plasma van menselijke donoren gebruikt. Humaan plasma 
is een schaarse grondstof. De vraag naar immunoglobulinen stijgt jaarlijks en dit betekent ook dat het aantal 
plasma donoren moet stijgen. Er is sprake van globale tekorten. 

De extramurale uitgaven aan immunoglobulines (GVS) waren in 2016 bijna 60 miljoen euro. Het ging in dat jaar 
om 1943 extramurale patiënten, waarbij in 2016 de gemiddelde kosten per patiënt 30.862 euro bedroegen. 
Daarnaast worden (in een deel van de gevallen) ook kosten gedeclareerd voor verpleegkundige zorg via het 
kader wijkverpleging. Het is niet duidelijk om hoeveel kosten dit gaat. Ook zou het kunnen dat (in een deel van 
de gevallen) hulpmiddelen los worden gedeclareerd via de regeling 'Hulpmiddelenzorg'. 

Jaarlijks nemen de extramurale uitgaven aan de immunoglobulines toe. Er is sprake van een groei in het aantal 
patiënten en in kosten per patiënt (zie bijlage 1). Veldpartijen geven aan dat er momenteel weinig inzicht is in 
de ontwikkelingen die deze groei in uitgaven veroorzaken. 

2  https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/n/normaal  immunoglobuline iv  & 
https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/n/normaal  immunoglobuline im en sc  
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3.2.2 Huidige situatie extramurale toediening immunoglobulines 

De levering van immunoglobulines, hulpmiddelen en verpleegkundige zorg verloopt voornamelijk via landelijk 
opererende partijen als Eurocept, Mediq en Apotheekzorg. De wijze waarop afspraken zijn gemaakt over de 
levering van zorg, verschilt per partij. Zo werken landelijke apotheken als Mediq en Apotheekzorg samen met 
aparte thuiszorg- of thuistoedieningsorganisaties voor de bijbehorende verpleegkundige zorg. Eurocept 
verzorgt het hele traject. 

Er is momenteel een verschuiving gaande van dienstverlening door bovengenoemde partijen naar poliklinische 
apotheken. Poliklinische apotheken hebben met VGZ onlangs een contract gesloten voor levering en distributie 
van immunoglobulines, bijbehorende pomp plus verpleegkundige zorg. 

De patiëntenorganisaties geven aan tevreden te zijn over hoe momenteel de thuistoediening loopt. De 
aanbesteding van VGZ heeft bij patiënten wel voor onrust gezorgd. Dit proces moest onder grote tijdsdruk 
worden vormgegeven en leidde tot onzekerheden bij diverse patiënten. 

Wel wordt breed vanuit het veld aangegeven dat het huidige aanbod zeer versnipperd is en de markt op dit 
moment niet transparant is. Er is te weinig zicht op of de levering van geneesmiddelen en bijbehorende zorg 
wel doelmatig gebeurt. Zorgverzekeraars kunnen hier beperkt op sturen. 

De extramurale uitgaven aan deze middelen nemen sterk toe. Het zicht op de oorzaak van deze groei 
ontbreekt, hoewel in de gesprekken gewijzigde inzichten m.b.t. toe te dienen dosering en een toenemend off 
label-gebruik als redenen zijn aangedragen. Dit gebrek aan inzicht wordt deels verklaard door het ontbreken 
van een volledig beeld van indicaties waarvoor de immunoglobulines in extramurale setting worden ingezet en 
bijbehorende patiëntaantallen per indicatiegebied. 

Iedere leverancier maakt eigen afspraken over de levering van geneesmiddel, hulpmiddel en verpleging aan de 
patiënt. Ook de wijze van declaratie van hulpmiddel en bijbehorende verpleegkundige zorg wisselt. 
Soms worden de pomp en verpleegkundige zorg betaald vanuit de marge van het product (declaratie AIP, GVS), 
echter er is ook vaak sprake van een aparte declaratie van verpleegkundige zorg (bijv. kader wijkverpleging). 
Mogelijk gebeurt dit ook voor hulpmiddelen via een aparte declaratie van het hulpmiddelenkader. Het is niet 
transparant wat er wordt uitgegeven aan het geneesmiddel, bijbehorende farmaceutische zorg, hulpmiddel en 
verpleegkundige zorg. 

Zorgverzekeraars willen, begrijpelijk, meer grip op de extramurale kostenontwikkeling van immunoglobulines. 
Dit heeft geleid tot de afspraken van VGZ met de poliklinische apotheken. Diverse andere zorgverzekeraars 
hebben het voornemen om middels een aanbesteding ook een partij te selecteren voor de levering van deze 
middelen en bijbehorende zorg dan wel de geneesmiddelen direct in te kopen bij de fabrikant. Een dergelijke 
aanbesteding biedt verzekeraars meer instrumenten om te kunnen sturen op doelmatigheid, echter de situatie 
van versnippering van het aantal aanbieders wordt in stand gehouden. Immers, per zorgverzekeraar zullen 
andere afspraken gelden. 

3.3 Doelstellingen overheveling van immunoglobulines 

3.3.1 Algemene doelstellingen overheveling 

Als wordt besloten tot overheveling van de immunoglobulines naar de umc's en ziekenhuizen betekent het dat 
deze geneesmiddelen van de te verzekeren prestatie 'farmaceutische zorg' (het GVS) worden uitgesloten en de 
aanspraak van de verzekerde voor behandeling in de thuissituatie wordt ondergebracht onder de te verzekeren 
prestatie 'geneeskundige zorg, zoals medisch-specialisten die bieden' (hierna: medisch specialistische zorg). De 
immunoglobulines die nu nog worden bekostigd via het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), worden bij 
een overheveling integraal en exclusief onder de ziekenhuisbekostiging gebracht. 
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Met het overhevelen van geneesmiddelengroepen wordt zowel het vergroten van de kwaliteit en 
doelmatigheid van de zorg nagestreefd, als het bereiken van een realistische besparing in de vorm van een 
macrobudgettaire korting. 

3.3.2 Welke doelen worden bereikt door immunoglobulines over te hevelen? 

De behandeling van patiënten met immunoglobulines is een complexe medisch-specialistische behandeling, 
waarbij inzet van een verpleegkundige bij de toediening is vereist. In toenemende mate vindt deze behandeling 
in de thuissituatie plaats. De complexiteit van de behandeling, extramurale uitgaven die jaarlijks substantieel 
stijgen en weinig zicht op de oorzaak hiervan, een weinig transparante markt van aanbieders, maken dat 
immunoglobulines als kansrijke groep worden gezien voor overheveling. 

Na overheveling komt de regie voor de behandeling van patiënten met immunoglobulines in de thuissituatie te 
liggen bij de umc's en ziekenhuizen. Door immunoglobulines over te hevelen worden extra prikkels verwacht 
die doelmatig voorschrijven en doelmatige inkoop stimuleren. 

Prikkel voor doelmatig voorschrijven 
Een overheveling betekent dat de instelling afspraken gaat maken met de zorgverzekeraars over de indicaties 
en aantallen patiënten waarbij immunoglobulines worden voorgeschreven. Dit genereert een extra prikkel om 
samen met de voorschrijvers te kijken naar gepast gebruik. 

Na overheveling zullen immunoglobulines vanwege de hoge kosten per patiënt per jaar worden gedeclareerd 
als add-on. Het meeleveren van de indicatie bij de add-on declaratie is verplicht. Hiervoor is het noodzakelijk 
dat alle (off-label) indicaties waarbij immunoglobulines worden voorgeschreven in kaart worden gebracht en 
worden geduid door zorgverzekeraars. Hierdoor komt zicht op de indicaties waarvoor immunoglobulines 
worden voorgeschreven en kan beter worden gestuurd op doelmatig gebruik. Immers indicaties waarvoor geen 
of veel te weinig evidence is, worden onderwerp van gesprek tussen zorgverzekeraar en beroepsgroep en 
hierover zullen afspraken moeten worden gemaakt. 

Diverse medisch specialisten verwachten tevens dat na overheveling een extra prikkel ontstaat om kritisch te 
kijken naar welke patiënten immunoglobulines nodig hebben. Onder andere in de vorm van onderzoek (naar 
gepast gebruik) en in individuele casuïstiek. Soms zitten patiënten jarenlang op een middel en wordt helemaal 
niet meer gekeken naar of patiënten dit middel nog nodig hebben. Deze prikkels zullen mogelijk niet 
onmiddellijk leiden tot besparingen, maar naar verwachting na enkele jaren leiden tot doelmatigheidswinst. 

Prikkel voor doelmatige inkoop 
Ziekenhuizen en umc's zijn prima in staat om goede afspraken te maken over immunoglobulines. Hoewel in 
deze markt soms acute leveringsproblemen en globale tekorten spelen, verwachten ziekenhuizen en uurc's 
deze middelen doelmatig in te kunnen kopen. De fragiele markt van immunoglobulines zal wel effect hebben 
op de kortingen die bij de inkoop kunnen worden behaald als ziekenhuizen na overheveling gaan 
onderhandelen met fabrikanten over immunoglobulines voor al hun patiënten (intra- en extramuraal). Dit 
effect lijkt zich nu al voor te doen door de inkoopstrategie van VGZ, waardoor ziekenhuizen nu gemiddeld 
lagere kortingen krijgen dan in het verleden. Daar dient bij de over te hevelen macrobedragen voldoende 
rekening mee te worden gehouden. 

Ook ten aanzien van de inzet van de hulpmiddelen wordt verwacht dat dit doelmatiger kan worden 
georganiseerd na overheveling. Mogelijk dat dit ook geldt voor de inzet van de verpleegkundige zorg. 

3.3.3 Standpunten partijen 

Reactie NFU, NVZ, NVZA en ZN 
NFU, NVZ, NVZA en ZN staan positief tegenover de overheveling van de immunoglobulines. De overheveling 
draagt volgens deze partijen bij aan de doelen uit het toetsingskader, namelijk: het creëren van een eenduidige 
aanspraak, het realiseren van lagere geneesmiddeluitgaven en kwaliteitsverhoging c.q. 
doelmatigheidsverhoging van de totale behandeling, door de nauwe samenwerking tussen (ziekenhuis-) 
apotheker en medisch specialist met betrekking tot de medicatie. 
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Reactie FMS en wetenschappelijke verenigingen 
De FMS heeft aangegeven het toetsingskader te onderschrijven en verwijst naar de betreffende 
wetenschappelijk verenigingen (wv-en) voor reactie op het voornemen de immunoglobulines over te hevelen. 
Wel heeft de FMS nog eens expliciet aangegeven dat de overheveling van deze geneesmiddelen van het 
extramurale- naar het intramurale kader niet mag leiden tot een beperking van de keuzevrijheid voor de 
voorschrijver. Medisch specialisten moeten hun patiënten zo optimaal mogelijk kunnen behandelen. Daarom is 
(inhoudelijke-) betrokkenheid van de wetenschappelijke verenigingen bij de voorbereiding van de overheveling 
belangrijk als mede de betrokkenheid van de vakgroepen bij het inkoopbeleid in de ziekenhuizen. 

De wetenschappelijke verenigingen hebben in een eerste reactie aan de FMS laten weten dat de belangrijkste 
randvoorwaarde ligt in een adequate financiering/bekostiging in het ziekenhuis en dan niet alleen voor de 
kosten van deze geneesmiddelen maar juist ook voor de zorg die thuis wordt geboden aan patiënten. Ook het 
behoud van aanspraak wordt benoemd als randvoorwaarde. Vanuit de neurologen zijn hier nog enkele 
medisch inhoudelijke aandachtspunten aan toegevoegd. Door de neurologen wordt aangegeven dat het van 
belang is dat binnen de behandelende centra de medisch specialisten keuze voor verschillende middelen 
blijven houden. Hiervoor zijn twee redenen: de producten zijn niet voor iedere patiënt zondermeer 
uitwisselbaar, daarnaast moet bij een acuut leveringsprobleem dit kunnen worden opgevangen. De neurologen 
verwachten dat door overheveling er op termijn winst valt te behalen in doelmatig voorschrijven van deze 
middelen. 
Een hoogleraar immunologie heeft zijn zorgen gedeeld over de overhevelingsplannen en deze zorgen 
betreffen: beperking keuzevrijheid van de medisch specialist, en mogelijk terugtrekken van een of meerdere 
fabrikanten uit de markt vanwege druk op de inkoopprijzen. 

Reactie patiëntenverenigingen 
De patiëntenverenigingen waarmee is gesproken over de immunoglobulines (ondermeer SAS en VSN) 
begrijpen redenen voor de overheveling. Wel vinden zij het van groot belang dat dit zorgvuldig gebeurt en dat 
patiënten de middelen die zij nu gebruiken kunnen blijven voortzetten. 

Aangegeven wordt dat de medisch specialist het middel moet kunnen kiezen dat hij/zij het meest geschikt acht 
voor de patiënt (en dat kan niet als er maar twee preferente producten bij het ziekenhuis/umc op de plank 
liggen) en dat zorg op maat moet kunnen blijven geleverd. Dit betekent dat de medisch specialist samen met 
de patiënt moet kunnen besluiten hoe de zorg rond immunoglobulines het best kan worden ingericht. Denk 
hierbij aan: keuze voor toedieningsvorm, toediening thuis of in het ziekenhuis, de tijd dat de verpleegkundige 
bij de thuisbehandeling aanwezig is (bij ervaren patiënten is het namelijk lang niet altijd nodig om een 
verpleegkundige gedurende de hele thuistoediening aanwezig te hebben). Ook de patiëntenverenigingen 
willen graag meer inzicht in de indicaties waarvoor deze middelen worden voorgeschreven en begrijpen dat 
hier goed naar gekeken moet worden. In geval van discussie over de evidence bij bepaalde off-label indicaties 
is het van belang dat er voor bestaande patiënten een goede overgangsregeling wordt afgesproken. 

Reactie KNMP 
Voor de KNMP is de patiënt leidend in de plaatsbepaling van geneesmiddelen: waar de zogenaamde 'driehoek' 
(de zorg rondom het geneesmiddel, tussen voorschrijver, apotheker en verpleegkundige) zich bevindt, dient 
ook de aanspraak te zijn. Zij is van mening dat bij immunoglobulinen beargumenteerd kan worden dat deze 
driehoek zich inderdaad in de medisch-specialistische zorg bevindt. 

Reactie VIG 
De reactie van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is voornamelijk gericht op het treffen van 
waarborgen van een zorgvuldige overheveling: opstellen van een toetsingskader om te evalueren of de 
overheveling is geslaagd, keuzevrijheid voor de medisch specialist moet behouden blijven, patiënt mag er geen 
hinder van ondervinden, aan alle producten dient een add-on status toegekend te worden om oneerlijke 
concurrentie te voorkomen en er moeten duidelijke afspraken komen over de vergoeding van off-label 
indicaties. 
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Reactie Plasma Protein Therapeutic Association (PPTA) 
De PPTA maakt zich grote zorgen over de overhevelingsplannen. Met name de gevolgen voor de keuzevrijheid 
van de medisch specialist, de gevolgen voor de beschikbaarheid van immunoglobulines in Nederland. 
Verwezen wordt naar problemen met de beschikbaarheid van immunoglobulines in diverse landen die te 
maken hebben met besparingsmaatregelen. 

Reactie CSL Behring (fabrikant) 
Het stellen van de diagnose en het instellen van de behandeling van complexe ziektes waarvoor 
immunoglobulinen nodig zijn, zoals PID en CIDP, moet plaatsvinden in gespecialiseerde ziekenhuizen 
(preferentiecentra) onder verantwoordelijkheid van de behandelaar. Die moet volledig inzicht hebben en 
houden in de voortgang van de behandeling via het elektronisch patiëntendossier en het medicatie 
bewakingssysteem van het ziekenhuis ook indien de patiënt thuis behandeld wordt. CSL Behring is voorstander 
van maatregelen die leiden tot verbetering hiervan. Organisatie, sturing en financiering van de 
thuisbehandeling vanuit het ziekenhuis leidt tot een grotere transparantie in de thuiszorgkosten en een betere 
medicatiebewaking vanuit het ziekenhuis. CSL Behring stelt wel dat bij de overheveling rekening moet worden 
gehouden met een aantal aspecten. 
• Zorg voor voldoende beschikbaarheid van immunoglobulines in Nederland. 
• Kwaliteit van de behandeling waarbij de keuze van het gebruikte product en de gekozen behandeling ligt 

primair bij de behandelaar in samenspraak met de patiënt. Immunoglobulines zijn niet zondermeer 
uitwisselbaar en daarom zal de behandelaar hier de afweging moeten maken wat voor de individuele 
patiënt het beste product is. 

• Zorg voor adequate financiering. 

Reactie Sanquin 
Sanquin onderschrijft de reactie van de PPTA. 

3.3.4 Conclusies ten aanzien van wenselijkheid overheveling 

Rekening houdend met input vanuit alle belanghebbende partijen wordt verwacht dat de overheveling van 
immunoglobulines leidt tot het beter kunnen sturen op doelmatig voorschrijven en doelmatige inkoop van 
deze middelen en bijbehorende zorg. Door de overheveling zullen de verschillende aspecten van de zorg met 
betrekking tot toepassing van immunoglobulines in de thuissituatie transparanter worden. 

De aandachtspunten die verschillende partijen meegeven, dienen hierbij in acht te worden genomen: zorg voor 
voldoende keuze in beschikbare middelen voor de medisch specialist en zorg op maat moet kunnen blijven 
worden geleverd (keuze voor toedieningsvorm, toediening thuis of in het ziekenhuis, de tijd dat de 
verpleegkundige bij de thuisbehandeling aanwezig is). 

Na overheveling zullen umc's en ziekenhuizen zich inzetten om deze middelen zo doelmatig mogelijk in te 
kopen, maar ze hebben tegelijkertijd de verantwoordelijkheid om de middelen in te kopen die ze nodig 
hebben. Het terugtrekken van fabrikanten uit de Nederlandse markt vanwege prijsdruk wordt daarom op dit 
moment niet verwacht, hoewel de fragiliteit van de markt geen garantie biedt voor voldoende aanbod en de 
beleidswijziging an sich effect zou kunnen hebben hierop. Voor VWS is een aandachtspunt dat de fragiele 
markt wel impact zal hebben op de hoogte kortingen die bij de inkoop kunnen worden behaald en het van 
belang is dat voldoende middelen worden overgeheveld naar het kader medisch specialistische zorg. 

In hoofdstuk 3.4 wordt stilgestaan bij de uitvoeringsaspecten, die komen kijken bij een overheveling en per 
wanneer deze uitvoeringsaspecten kunnen worden gerealiseerd. 

3.4 Uitvoeringsaspecten 
3.4.1 Uitvoeringsaspecten 

Voordat de overheveling daadwerkelijk plaats kan vinden, dienen op allerlei niveaus zaken te worden 
voorbereid. De uitvoeringsaspecten zijn ten behoeve van bespreking in dit document geclusterd in een aantal 
onderwerpen: 
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• interne voorbereidingen uurc's en ziekenhuizen; 
• afspraken over indicaties; 
• aanpassingen in prestaties en tarieven; 
• over te hevelen kader; 
• contractering umc/ziekenhuis en zorgverzekeraar. 

Deze uitvoeringsaspecten worden hierna per onderwerp toegelicht. Tevens wordt per uitvoeringsaspect 
stilgestaan bij welke consequenties het jaar van de overheveling (2019 of 2020) heeft op deze 
uitvoeringsaspecten. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een algemene conclusie. 

Interne voorbereidingen umc's en ziekenhuizen 
De overheveling van de immunoglobulines betreft verschillende patiëntengroepen. 

Voor ziekenhuizen en umc's is het van belang om tijdig de volgende zaken in beeld te brengen: betrokken 
patiënten en aantallen, indicaties, betrokken DBC-zorgproducten en consequenties voor te leveren zorg, 
impact op de organisatie en te maken afspraken met zorgverzekeraars. Vervolgens dient de zorg te worden 
georganiseerd, dienen tarieven van DBC-zorgproducten in het vrije segment te worden aangepast, dienen 
patiënten te worden geïnformeerd en moeten afspraken worden gemaakt met zorgverzekeraars. 

Vektis overzichten per instelling 
In het kader van de voorbereidingen die instellingen moeten treffen, kan Vektis mogelijk een bijdrage leveren 
aan het aanleveren van gegevens over patiënten en bijbehorende DBC-zorgproducten. Mogelijk aan de hand 
van code ziekenhuis en code voorschrijver. Vektis heeft dergelijke overzichten per ziekenhuis/umc ook 
aangeleverd in 2013. 

De voorbereidingen zijn voor umc's en ziekenhuizen een omvangrijke klus, zowel wat betreft de 
organisatorische veranderingen als het inregelen van alle administratieve processen. Hier dient de tijd voor te 
worden genomen en indien een overheveling in 2019 zal plaatsvinden, hebben umc's en ziekenhuizen te 
weinig tijd om alle processen zorgvuldig in te richten. Een overheveling in 2020 is naar verwachting haalbaar. 

Afspraken over indicaties 
Een overzicht van indicaties waarvoor immunoglobulines worden voorgeschreven, is nodig voor: 

interne voorbereidingen umc's/ziekenhuizen; 
• opnemen van de indicaties in add-on indicatiedatabank; 
• contractering. 

Immunoglobuline wordt in extramurale setting bij meer indicaties toegepast dan de indicaties die nu zijn 
opgenomen in de add-on databank. Het CiBG verwerkt de geregistreerde indicaties. Het veld dient de off-label 
indicaties aan te leveren aan het CiBG. Dit betekent: wetenschappelijke vereniging levert off-label indicaties 
aan (incl. onderbouwing) en zorgverzekeraars duiden. 

Aanspraak voor en na overheveling 
In het GVS geldt momenteel geen aanspraakbeperking bij immunoglobulines. In het algemene zin geldt echter 
dat er sprake moet zijn van stand der wetenschap en praktijk. 

Zorgverzekeraars stellen het volgende voor hoe om te gaan met de aanspraak na overheveling: 
Als blijkt dat immunoglobulines worden voorgeschreven bij indicaties waarbij geen sprake is van stand der 
wetenschap en praktijk, dan maken zorgverzekeraars hierover met beroepsgroepen afspraken. Zij zijn bereid 
patiënten die deze middelen nu gebruiken enig comfort te bieden. Denk bijvoorbeeld aan machtigingen voor 
bestaande patiënten en het middel niet meer vergoeden voor nieuwe patiënten. 

Wat moet er allemaal gebeuren  
Voor de uurc's is het mogelijk om deze zomer gezamenlijk te inventariseren bij welke indicaties de 
immunoglobulines extramuraal worden voorgeschreven. Veel off-label indicaties zijn dermate zeldzaam dat 
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behandeling van deze patiënten slechts in een of enkele centra plaatsvindt. Deze 'werklijst' kunnen de 
behandelende centra gebruiken t.b.v. interne voorbereidingen. 

Deze werklijst kan tevens naar de wetenschappelijke verenigingen worden gestuurd, die deze lijst valideren, 
aanvullen en onderbouwen. Gezien de werklast die de add-on databank met zich meebrengt, dienen de 
wetenschappelijke verenigingen een redelijke termijn te krijgen voor aanlevering van deze indicaties en de 
onderbouwing daarvan. Vervolgens moeten ook de zorgverzekeraars deze nog duiden en de uitkomst hiervan 
dient te worden meegenomen in de contractbesprekingen. 

Wat betekent dit voor een overheveling in 2019 of in 2020? 

In geval van overheveling 2019 zijn nog niet alle off-label indicaties onderbouwd en geduid  
In geval van een overheveling in 2019 zijn de door wetenschappelijke verenigingen onderbouwde off-
labelindicaties inclusief duiding door de zorgverzekeraar niet tijdig beschikbaar. Dit heeft gevolgen voor de 
add-on indicatiedatabank en contractbesprekingen. Een pragmatische oplossing zou kunnen zijn, dat in 2019 
de indicatieverplichting bij de declaratie niet geldt voor de immunoglobulines. Nadeel hiervan is, dat er geen 
zicht is op de indicaties waarvoor immunoglobulines worden gedeclareerd. Voor zorgverzekeraars is dit 
onwenselijk. NVZ en NFU zien ook risico's als het gaat om controles achteraf door zorgverzekeraars (discussies 
tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar) 

Bij een overheveling in 2020 is er voldoende tijd voor alle partijen om afspraken rond indicaties in te regelen  
Indien wordt overgeheveld in 2020, is er voldoende tijd om het proces rond inventarisatie en duiding van off-
label indicaties te doorlopen. Voorwaarde is wel dat veldpartijen deze zomer duidelijke tijdslijnen afspreken 
ten aanzien van de aanlevering en duiding van deze off-label indicaties. 

Aanpassingen in prestaties en tarieven 
Indien wordt aangesloten bij de gangbare afspraken over prestaties, betekent dit het volgende voor de over te 
hevelen immunoglobulines en te leveren bijbehorende zorg: 

• immunoglobulines: add-on (immunoglobulines kosten meer dan 1000 euro per patiënt per jaar) 
• farmaceutische zorg (incl. distributie): de kosten samenhangend met het leveren van farmaceutische 

zorg (incl. bezorgkosten) worden verwerkt in de tarieven van betrokken DBC-zorgproducten. 
• hulpmiddel (infuuspompen of losse spuiten): de kosten van bijbehorende losse hulpmiddelen worden 

verwerkt in de tarieven van betrokken DBC-zorgproducten. 
• verpleging onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist: aparte prestaties zijn hiervoor reeds 

beschikbaar 

Na overheveling zullen immunoglobulines een add-on worden. Benodigde aanpassingen in add-on prestaties 
kunnen tijdig worden gerealiseerd. Dit ligt anders voor het aanpassen van tarieven van DBC-zorgproducten 
voor kosten m.b.t. het leveren van de bijbehorende farmaceutische zorg en de hulpmiddelen. 

Tarieven DBC-zorgproducten zullen in 2019 niet zijn aangepast, tijdelijke prestaties zijn dan nodig 
In geval van een overheveling per 2019 is het voor de NZa niet meer mogelijk om de kosten die samenhangen 
met het leveren van de farmaceutische zorg (incl. bezorgkosten) en de hulpmiddelen te verwerken in de 
tarieven van DBC-zorgproducten in het gereguleerde segment. Ook is het de vraag of umc's/ziekenhuizen 
m.b.t. het vrije segment de kosten van de farmaceutische zorg en hulpmiddelen tijdig kunnen verwerken in 
geval van een overheveling per 2019. Het betreft een diverse patiëntenpopulatie, naar verwachting zijn er zeer 
veel verschillende DBC-zorgproducten bij betrokken en daarnaast dient nog een inschatting gemaakt te worden 
van de kosten van de bijbehorende farmaceutische zorg en hulpmiddelen. 

Een oplossing voor 2019 zou kunnen zijn, om een aparte prestatie te creëren waarmee umc/ziekenhuizen en 
zorgverzekeraars de mogelijkheid hebben om afspraken te maken over de kosten van de farmaceutische zorg 
en hulpmiddelen bij immunoglobulines die in extramurale setting worden ingezet. Deze prestatie kan dan 
worden ingezet, zowel bij het gereguleerde als bij het vrije segment. Over enkele jaren, als er voldoende data is 
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verzameld, kan de NZa de kosten alsnog in de tarieven verwerken. Hetzelfde geldt voor het vrije segment door 
de ziekenhuizen/umc's. 

Voordelen van tijdelijke prestaties 
Het voordeel van zo'n tijdelijk prestatie is dat de mogelijkheid ontstaat om een goed beeld te krijgen van de 
kosten en bijbehorende DBC-zorgproducten. 

Nadelen van tijdelijke prestaties 
Als nadeel wordt gezien dat tijdelijke prestaties een uitzondering zijn op standaardafspraken, die er gelden ten 
aanzien van prestaties en bekostiging. De NZa is hier geen voorstander van. Diverse zorgverzekeraars vrezen 
dat ze dubbel gaan betalen of dat de prestatie wordt ingezet in andere situaties dan toegestaan. Hier moet dan 
op gecontroleerd worden. Ook in ziekenhuizen en umc's dient extra aandacht uit te gaan naar hoe om te gaan 
met tijdelijke prestaties en de administratie hieromheen. Ook is het zo dat bij volgende overhevelingen ook 
weer uitzonderingen zouden kunnen worden gemaakt en op die manier wordt alles wel erg onoverzichtelijk. 

Aanpassing tarieven DBC-zorgproducten in 2020 waarschijnlijk wel mogelijk 
Als de immunoglobulines worden overgeheveld per 2020, is de NZa waarschijnlijk in staat om de kosten van de 
farmaceutische zorg en hulpmiddelen tijdig te verwerken in DBC-zorgproducten van het gereguleerde segment. 
De planning is nog steeds ambitieus. Voorwaarde is wel dat de NZa tijdig (dit jaar, NZa komt nog met deadline) 
beschikt over inzicht in de kosten. Hiervoor zou bijvoorbeeld een kostenonderzoek kunnen worden uitgevoerd 
bij de poliklinische apotheken (deze leveren sinds 2018 de totale zorg voor VGZ-verzekerden). De NFU en NVZ 
zullen dit jaar (NZa komt nog met deadline) aan de NZa een overzicht moeten aanleveren van de DBC-
zorgproducten waar het om gaat. 

Over te hevelen kader 
Het is van belang om de juiste aannames te doen bij de inschatting welk bedrag overgeheveld wordt. Het 
ramen van een realistisch over te hevelen bedrag vergt tijd; hier speelt een aantal aspecten mee: 
• Niet alle huidige uitgaven zijn in beeld. Het betreft niet alleen uitgaven die via het GVS lopen. Een deel van 

de verpleging behorende bij de extramurale zorg rond immunoglobulines is gedeclareerd via het kader 
wijkverpleging. Mogelijk dat ook een deel van de hulpmiddelen is gedeclareerd via de regeling 
Hulpmiddelenzorg. 

• Extramurale uitgaven aan immunoglobulines zijn de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen (aantal 
gebruikers en kosten per gebruiker). Deze trend dient nader te worden verklaard. Ook dient in beeld te 
worden gebracht wat de variëteit aan kosten tussen gebruikers is. 

• Vanuit de wetenschappelijke verenigingen is input nodig ten aanzien van verwachte ontwikkelingen 
(nieuwe middelen, indicaties, aantallen gebruikers, verwachte groei of afname etc.) 

• Er is een richtlijn in ontwikkeling met daarin mogelijk veranderingen ten aanzien de duur dat de 
verpleegkundige thuis bij de toediening aanwezig moet zijn. Deze ontwikkeling staat los van de 
overheveling, maar kan wel impact hebben op de macro bedragen. 

• Als de verpleegkundige zorg behorende bij de extramurale toediening van immunoglobulines kan worden 
geleverd door verschillende organisaties en hier verschillende kaders mee gemoeid zijn, dient te worden 
bekeken wat de overheveling betekent voor het kader wijkverpleging en voor het kader medisch 
specialistische zorg. Hierbij dient ook een beeld te worden verkregen in hoeverre de betrokken umc's en 
ziekenhuizen deze verpleegkundige zorg willen gaan aanbieden en hierover afspraken willen maken met 
zorgverzekeraars. 

Er is tijd nodig om bovenstaande aspecten verder uit te zoeken en correct te ramen. In geval van een 
overheveling in 2019 is deze tijd er niet. Een overheveling in 2020 biedt deze ruimte wel. 

Contractering 
Als op korte termijn wordt overgeheveld, vinden NFU en NVZ -in het kader van risicobeheersing- dat umc's en 
ziekenhuizen met zorgverzekeraars Pxgafspraken moeten kunnen maken over nieuw over te hevelen groepen 
geneesmiddelen en bijbehorende zorg; deze afspraken moeten dan buiten eventuele budgetplafonds 
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vallen. Zorgverzekeraars vinden het van belang dat risico's tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars 
evenredig zijn verdeeld. 

Ook hier geldt dat een grondiger voorbereiding leidt, tot het beter kunnen maken van afspraken tussen 
ziekenhuis/umc en zorgverzekeraar. 

3.4.2 Conclusie ten aanzien van uitvoeringsaspecten 

De overheveling van immunoglobulines betreft een overheveling met een aantal nieuwe aspecten ten opzichte 
van eerdere overheveling, namelijk intraveneuze thuistoediening 

Overheveling in 2019 betekent veel concessies aan de uitvoering 
Als de immunoglobulines in 2019 overgeheveld worden, dienen er te veel concessies te worden gedaan aan de 
uitvoering. Bij een overheveling in 2019 kan daarmee niet worden voldaan aan een zorgvuldige uitvoering op 
alle aspecten. Dit brengt aanzienlijke risico's voor de verschillende partijen met zich mee. Daarnaast moet er 
rekening mee worden gehouden dat het gaat om de eerste van een, waarschijnlijk, nieuwe reeks van 
overhevelingen. Het is van belang dat alle aspecten goed worden doordacht en een overheveling zorgvuldig 
plaatsvindt. 

Overheveling immunoglobulines per 2020 mogelijk 
Een overheveling van de immunoglobulines in 2020 biedt partijen de mogelijkheid om bijbehorende 
uitvoeringsaspecten goed te regelen. Dit betekent wel dat in de zomer van 2018 partijen met elkaar afspraken 
maken over wanneer producten dienen te worden opgeleverd. 

3.5 Advies overheveling immunoglobulines 
Er is onder veel partijen draagvlak voor overheveling van de immunoglobulines mits deze overheveling 
zorgvuldig gebeurt. Niet alle partijen zijn voor overheveling. Zorgen zijn met name geuit door de Plasma 
Protein Therapeutic Association (PPTA), Sanquin en een hoogleraar medisch specialist. 

Rekening houdend met input vanuit alle belanghebbende partijen wordt verwacht dat de overheveling van 
immunoglobulines leidt tot het beter kunnen sturen op doelmatig voorschrijven en doelmatige inkoop van 
deze middelen en bijbehorende zorg. Door de overheveling zullen de verschillende aspecten van de zorg met 
betrekking tot toepassing van immunoglobulines in de thuissituatie transparanter worden. Wel van belang is 
dat aan alle randvoorwaarden die partijen hebben onderschreven in het toetsingskader wordt voldaan. 
Patiëntenorganisaties en vertegenwoordigers van beroepsgroepen en andere belanghebbenden hebben 
enkele punten aangedragen die specifiek voor de immunoglobulines van belang zijn. Deze punten dienen ter 
concretisering van het toetsingskader en zijn te vinden bij de reacties van partijen in hoofdstuk 3.3.3. Bij het 
maken van schattingen van te behalen inkoopkortingen door umc's en ziekenhuizen na overheveling ten 
behoeve van het over te hevelen kader, dient nadrukkelijk te worden meegewogen dat de markt van 
immunoglobulines zich kenmerkt door acute leveringsproblemen en globale tekorten. Dit heeft effect op 
kortingen die kunnen worden behaald. 

Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid is het af te raden om de immunoglobulines per 2019 over te hevelen. Er 
dienen te veel concessies te worden gedaan aan de uitvoering, dit brengt risico's met zich mee. 
Een overheveling van de immunoglobulines in 2020 biedt partijen de mogelijkheid om bijbehorende 
uitvoeringsaspecten goed te regelen. Dit betekent wel dat in de zomer van 2018 partijen met elkaar afspraken 
moeten maken over wanneer producten dienen te worden opgeleverd. 
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4 LHRH-analogen 

4.1 Beschrijving huidige situatie 
LHRH-analogen worden bij verschillende indicaties ingezet waaronder: endometriose, prostaatcarcinoom, 
mammacarcinoom, goedaardige borstaandoeningen, pubertas praecox, down-regulatie van de hypofyse vóór 
en tijdens gecontroleerde ovariële hyperstimulatie bij kunstmatige voortplantingstechnieken, vermindering van 
seksuele drift, preoperatief bij myomen van de uterus. 

In 2016 waren er extramuraal 29.213 gebruikers van deze middelen. 

Het betreft (depot)injecties die mensen vaak niet zelf kunnen zetten. De wijze van levering en toediening kan 
wisselen: de patiënt haalt het middel op bij de stadsapotheek en de huisarts zet vervolgens de spuit of de 
levering en toediening loopt bijvoorbeeld via de unieke leverancier. Het komt ook voor dat het ziekenhuis de 
levering van het middel en de verpleegkundige regelt. 

Een deel van de patiënten komt regelmatig in het ziekenhuis of umc voor controles en behandeling, een 
aanzienlijk deel van de patiënten ook niet. 

Belangrijke indicaties zijn endometriose, prostaatcarcinoom en mammacarcinoom: 
• De behandeling van patiënten met ernstige endometriose (schatting tussen 5.000-10.000 patiënten) is 

geconcentreerd in enkele expert centra. Deze centra hebben patiënten uit het hele land, die als ze goed 
ingesteld zijn op LHRH-middelen slechts circa 1 keer per jaar op polikliniekbezoek komen. Deze patiënten 
halen de middelen vaak op bij de stadspotheek. De spuit wordt dan gezet door de huisarts of een 
organisatie die thuistoediening verzorgt 

• Voor patiënten met prostaatcarcinoom geldt dat vroeger in een aanzienlijk deel van de gevallen de 
patiënten dit middel toegediend kregen tijdens een polikliniek bezoek. Vanwege financiële overwegingen 
voor het ziekenhuis werd het aantrekkelijker om patiënten dit middel te laten toedienen in extramurale 
setting. Het gaat hier om een (depot)injectie die patiënten een keer per drie maanden of een keer per 6 
maanden krijgen. 

• Voor mammacarcinoom geldt, volgens de patiëntenvereniging, dat het merendeel van de patiënten 
minder dan een keer drie maanden in het ziekenhuis komt. 

In 2016 waren de GVS uitgaven bijna 30 miljoen euro. Uitgaande van 29.213 extramurale gebruikers, 
bedroegen de gemiddelde kosten per patiënt in dat jaar circa 1000 euro. De uitgaven via het GVS zijn niet de 
enige uitgaven m.b.t. toediening van LHRH-analogen. Er zijn ook kosten gedeclareerd voor de toediening via 
het kader van de huisartsen en mogelijk ook via het kader wijkverpleging. 

4.2 Doelstellingen overheveling van LHRH-analogen 

4.2.1 Algemene doelstellingen overheveling 

Als wordt besloten tot een overheveling van de LHRH-middelen naar de uurc's en ziekenhuizen betekent dat 
deze geneesmiddelen van de te verzekeren prestatie 'farmaceutische zorg' (het GVS) worden uitgesloten en de 
aanspraak van de verzekerde wordt ondergebracht onder de te verzekeren prestatie 'geneeskundige zorg, 
zoals medisch-specialisten die bieden' (hierna: medisch specialistische zorg). De LHRH-analogen die nu nog 
worden bekostigd via het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) worden bij een overheveling integraal en 
exclusief onder de ziekenhuisbekostiging gebracht. 

Met het overhevelen van geneesmiddelengroepen wordt zowel het vergroten van de kwaliteit en 
doelmatigheid van de zorg nagestreefd, als het bereiken van een realistische besparing in de vorm van een 
macrobudgettaire korting. 

19 



Doc. 42 

4.2.2 Welke doelen worden bereikt door LHRH-middelen over te hevelen? 

Een veel gehoord argument voor overheveling van de LHRH-middelen is een doelmatigheidsbesparing. Er 
wordt verwacht dat door overheveling wat inkoopvoordelen zijn te behalen, daar er voor een deel van de 
LHRH-middelen sprake is van uitwisselbaarheid. 

Voor patiënten met prostaatcarcinoom geldt dat zij vroeger in een aanzienlijk deel van de gevallen, dit middel 
toegediend kregen tijdens een polikliniekbezoek. Vanwege financiële overwegingen voor het ziekenhuis werd 
het aantrekkelijker om dit middel te laten toedienen in extramurale setting. 
Hier valt op macroniveau te besparen door de toediening weer tijdens het polikliniekbezoek te laten 
plaatsvinden indien mogelijk. Niet helemaal duidelijk is voor hoeveel procent van de patiënten met een 
oncologische aandoening dit toedienen, valt te combineren met een polikliniekbezoek. 

Feit blijft dat een aanzienlijk deel van de patiënten, in ieder geval een groot deel van de patiënten met ernstige 
endometriose, slechts af en toe ter controle in het ziekenhuis komt en het in die situatie onwenselijk is dat de 
patiënt lang moet reizen om het middel op te halen bij het ziekenhuis. Daar de zorg voor deze endometriose 
patiënten is geconcentreerd in enkele centra, is de reisafstand voor veel patiënten bovendien groot. 

In die gevallen dat de patiënt te weinig op polikliniekbezoek komt, zal het ziekenhuis of umc na overheveling de 
middelen moeten laten afleveren bij de patiënt. In de huidige situatie haalt een aanzienlijk deel van de 
patiënten het middel op bij de stadsapotheek. Daarnaast krijgt een deel van de patiënten dit middel 
thuisbezorgd via de unieke leverancier. Het is nog onduidelijk of thuislevering via het ziekenhuis of umc een 
kostenbesparing oplevert ten opzichte van de huidige situatie voor deze groep patiënten. Dit moet verder 
worden onderzocht. 

4.2.3 Standpunten partijen 

Reactie van NFU, NVZ, NVZA en ZN 
NFU, NVZ, NVZA en ZN staan positief tegenover de overheveling van de LHRH-analogen; zij geven aan dat de 
overheveling aansluit bij de doelen uit het toetsingskader en verwachten met name winst op het vlak van 
doelmatigheid. 

Reactie van FMS en wetenschappelijke verenigingen 
De FMS heeft aangegeven het toetsingskader te onderschrijven en verwijst naar de betreffende 
wetenschappelijk verenigingen (wv-en) voor reactie op het voornemen de immunoglobulines over te hevelen. 
Wel heeft de FMS nog eens expliciet aangegeven dat de overheveling van deze geneesmiddelen van het 
extramurale- naar het intramurale kader niet kan leiden tot een beperking van de keuzevrijheid voor de 
voorschrijver. Medisch specialisten moeten hun patiënten zo optimaal mogelijk kunnen behandelen. Daarom is 
(inhoudelijke-) betrokkenheid van de wetenschappelijke verenigingen bij de voorbereiding van de overheveling 
belangrijk. 

De wetenschappelijke verenigingen hebben in een eerste reactie aan de FMS laten weten dat de belangrijkste 
randvoorwaarde ligt in een adequate financiering/bekostiging in het ziekenhuis en dan niet alleen voor de 
kosten van deze geneesmiddelen, maar juist ook voor de zorg die thuis wordt geboden aan patiënten. Ook is 
door enkele medisch specialisten aangegeven, dat het patiëntonvriendelijk is om patiënten die niet vaak in het 
ziekenhuis komen, zelf de middelen in het ziekenhuis te laten ophalen. Het gaat hier vaak om grote 
reisafstanden (bijvoorbeeld bij endometriose patiënten die in een specialistisch centrum worden behandeld). 

Reactie van patiëntenorganisaties 
Voor de patiëntenverenigingen is het van belang dat de aanspraak wordt geborgd en patiënten thuis de 
behandeling kunnen krijgen, indien zij dat wensen. Patiëntenverenigingen die we tot nu toe hebben gesproken, 
zien niet zo de meerwaarde van een overheveling. 

20 



Doc. 42 

Reactie KNMP 
De KNMP is van mening dat bij de LHRH-middelen de eerste lijn een prominente rol speelt. LHRH-middelen 
kennen veel bijwerkingen waarvoor de apotheker en verpleegkundig specialist het eerste aanspreekpunt zijn, 
niet de medisch specialist. De KNMP is geen voorstander van overheveling van deze middelen. 

Reactie VIG 
Net als bij de immunoglobulines is de reactie van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen voornamelijk 
gericht op het treffen van waarborgen van een zorgvuldige overheveling: opstellen van een toetsingskader om 
te evalueren of de overheveling is geslaagd, keuzevrijheid voor de medisch specialist moet behouden blijven, 
patiënt mag er geen hinder van ondervinden, aan alle producten dient een add-on status toegekend te worden 
om oneerlijke concurrentie te voorkomen en er moeten duidelijke afspraken komen over de vergoeding van 
off-label indicaties. 

4.2.4 Conclusies ten aanzien van wenselijkheid overheveling 

Om een goed advies te kunnen uitbrengen ten aanzien van de wenselijkheid van overheveling van de LHRH-
analogen, is het nodig om verder te onderzoeken in welke mate een overheveling van de LHRH-analogen 
bijdraagt aan onderstaande doelen: 
• het optimaliseren van de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg t.a.v. de over te hevelen geneesmiddelen; 
• een realistische besparing in de vorm van een macrobudgettaire korting. 

4.3 Uitvoeringsaspecten 
Als wordt besloten tot overheveling van de LHRH-analogen, dan gelden de meeste uitvoeringsaspecten die ook 
aan de orde zijn geweest bij de immunoglobulines. Zie hoofdstuk 3.4. 

Op enkele punten verschillen de uitvoeringsaspecten met die van de immunoglobulines: 
• Het betreft hier geen intraveneuze toedieningen, maar injecties die door een arts of verpleegkundige 

moeten worden gezet. 
• Er zijn mogelijk geneesmiddelen die niet de drempel van 1000 euro per patiënt per jaar halen. Dat betekent 

dat deze middelen in de tarieven van DBC-zorgproducten moeten worden meegenomen. De NZa moet deze 
kosten verwerken in de tarieven DBC-zorgproducten in het gereguleerde segment en de ziekenhuizen en 
umc's moeten dit doen in de tarieven van het vrije segment. Dit is een ingewikkelde exercitie. Daarbij komt 
ook nog het gegeven dat sommige patiënten vrij weinig in het ziekenhuis komen voor een polikliniekbezoek. 
Dit heeft effect op lopende DBC-zorgproducten. Daar het nodig is om de kosten van zowel het geneesmiddel, 
als het hulpmiddel en de bijbehorende farmaceutische zorg in het DBC-zorgproduct te verwerken dient op 
landelijk niveau goed te worden bekeken wat er mogelijk is en of zich hier mogelijk problemen gaan 
voordoen. 

4.4 Advies overheveling LHRH-analogen 
Om een goed advies te kunnen uitbrengen ten aanzien van de wenselijkheid van overheveling van de LHRH-
analogen, is het nodig om verder te onderzoeken in welke mate een overheveling van de LHRH-analogen 
bijdraagt aan onderstaande doelen: 
• het optimaliseren van de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg t.a.v. de over te hevelen geneesmiddelen; 
• een realistische besparing in de vorm van een macrobudgettaire korting. 

Hiervoor moeten de volgende zaken verder in beeld gebracht worden: 
• Hoe frequent komen patiënten in het ziekenhuis/umc voor polikliniekbezoek en in hoeverre is de 

toediening van het middel te combineren met dit polikliniek bezoek? 
• Welke consequenties (organisatorisch en financieel) heeft de overheveling voor de zorg die patiënten 

momenteel thuis (of nabij huis) krijgen. Wat gaat er veranderen? Wat levert dit op in termen van kwaliteit 
en doelmatigheid? Wat betekent dit voor de patiënt? 
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• Rol van de 1e lijn in het behandeltraject. 

Als wordt besloten tot overheveling van de LHRH-analogen dan gelden de meeste uitvoeringsaspecten die ook 
aan de orde zijn bij de immunoglobulines. Wel een verschil is dat het hier geen intraveneuze toedieningen 
betreft, maar injecties die door een arts of verpleegkundige moeten worden gezet. 
Bij de LHRH-analogen zou daarnaast kunnen spelen, dat enkele producten niet voldoen aan de add-on criteria. 
Indien dit het geval is, dienen deze middelen (naast de kosten van de farmaceutische zorg en losse hulpmiddelen) 
in de tarieven van DBC-zorgproducten te worden meegenomen. Als wordt besloten tot overhevelen van de 
LHRH-analogen, dienen ook deze uitvoeringsconsequenties te worden meegenomen bij het bepalen van het jaar 
van overhevelen. 

Daar nader onderzoek nodig is om te bepalen of de LHRH-analogen inderdaad overgeheveld moeten worden en 
voor zover nu de impact op de uitvoering kan worden overzien, is het aan te raden een overheveling van de 
LHRH-analogen vanaf 2021 te laten plaatsvinden. 
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Bijlage 1: Intramurale en extramurale uitgaven immunoglobulines 

Overzicht van de intramurale en extramurale uitgaven aan normaal humaan immunoglobuline (op basis van 
opgevraagde data in juni 2018). 

JO6BA Normaal humaan i mm unoglobul I ne 

Intramuraal (Vekt 
aantal declaraties aantal patiënten Totale uitgaven Gemiddeld per patiënt per jaar 

2012 
2013 

25243 
26.457 

3244 
3519 

€ 34.348.000,00 
€ 48.299.000,00 

€ 10.588,16 
€13.725,21 

2014 
2015  
2016 

C 47.479.000,00 	€14.206,76 
C 42.236.000,00 	€13.404,00 
€42.789.000,00 	€12.384,66 

27042 
25396 
28166 

3342 
3151 
3455 

Gemiddeld per patiënt per jaar Extramuraal (GIP) 
1329 
1384 

2014 	 1488 
2015 	 1677 
2016 	 1943 

€ 29.662.100,00 
C 35.897.810,00 
€ 42.225.120,00 
€ 50.920.600,00 	€30.364,10 
C 59.965.600,00 	€ 30.862,38 (Waarvan €33,8 mln. Via SFK-registraties) 

2012 
2013 

C 22.319,11 
C 25.937,72 
C 28.377,10 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

@gmail.com> 
~01 

Informatie overheveling immunoglobulines 

Geachte heer ui, 
Als indirect betrokkene bij de mogelijke overheveling van immunoglobuline (IG) stuur ik u deze e-mail 
anoniem ter informatie en gebruik: 

De partijen die tegen overheveling zijn, hebben enkel individuele, financiële reden om hier tegen te zijn. De 
extramurale verkopen van IG binnen cluster farmaceutische zorg vinden plaats tegen AIP -/- mogelijk 
kleine korting en deze worden vervolgens tegen AIP gedeclareerd bij zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars 
hebben binnen dit cluster weinig tot geen mogelijkheid om vergoeding lager dan ALP toe te passen. 
Uitzondering hierop is VGZ, die bilaterale prijsafspraken met politheken heeft. Daarnaast worden 
infusiepomp en zorg gedeclareerd of worden beide door IG-leverancier (gedeeltelijk) door leverancier 
betaald vanwege hoge marges. 

Deze hoge vergoeding extramuraal zorgt er vervolgens voor dat partijen hun intramurale verkopen IG aan 
ziekenhuizen binnen cluster MSZ tegen lage prijzen kunnen uitvoeren, omdat IG add-on middelen zijn en 
zorgverzekeraars hierbij afslag kunnen toepassen. 

Overheveling onder juiste voorwaarden zal ertoe leiden dat deze excessen verleden tijd zijn en, nog 
belangrijker, dat keuze voor toediening thuis/ziekenhuis + keuze product transparant wordt voor patiënten 
en niet meer financieel gedreven is. Kortom, overheveling is de enige wijze om het voor patiënt en voor 
premiebetaler beter te maken. 

Ik verzoek u dringend om deze informatie vertrouwelijk te behandelen. 

M vr gr 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Directoraat Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie 

Ontworpen door 

Beleidsmedewerker 
Geneesmiddelenbeleid 

T 

@minvws.n1 

Datum Document 
2 oktober 2018 

nota 
(ter beslissing) 	Besluitvorming overheveling immunogloulinen 

Kenmerk 
dGMT 	 DGCZ 	 1418107-180756-GMT 

Bijlage(n) 
1 

1 	Aanleiding voor deze nota 
In het regeerakkoord is afgesproken om deze kabinetsperiode, ten behoeve 
van het realiseren van een besparing op de uitgaven aan extramurale 
geneesmiddelen, geneesmiddelengroepen van de extramurale aanspraak (het 
`GVS') 'over te hevelen' naar de intramurale aanspraak. Na bestendiging van 
dit voornemen in het hoofdlijnenakkoord MSZ is de afgelopen maanden met 
veldpartijen verkend of de geneesmiddelengroepen immunoglobulinen en  
LHRH-middelen  exclusief onder de intramurale aanspraak gebracht kunnen 
worden. 

In deze nota informeren wij u over de uitkomsten van de verkenning naar de 
eerste groep, de immunoglobulinen, en verzoeken u om een besluit te nemen 
over het in gang zetten van de overheveling van de immunoglobulinen per 
1 januari 2020. 

De eerste verkenning naar de overheveling van LHRH-middelen is inmiddels 
afgerond. Met veldpartijen is geconcludeerd dat nader onderzoek nodig is. U 
wordt later dit jaar over deze en andere kandidaat-geneesmiddelengroepen 
geïnformeerd. Wanneer dit is, hangt mede samen met uw besluit op deze 
nota. 

2 	Beslispunten, advies en mogelijk alternatief 

Beslispunten:  
1. Wilt u de overheveling van de aeneesmiddelengroep 'immunoglobulinen' 

naar de intramurale aanspraak in gang zetten?  

Optie 1: U besluit de immunoglobulinen over te hevelen naar de 
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intramurale aanspraak. 

Indien u voor deze optie kiest, stellen wij een brief aan de Tweede Kamer op, 
informeren wij veldpartijen, en zetten de voorbereidende werkzaamheden 
voor de overheveling van de immunoglobulinen voort, met als streven de 
overheveling per 1 januari 2020 te realiseren. 

> Optie 2: U besluit af te zien van de overheveling van 
immunoglobulinen naar de intramurale aanspraak. 

Indien u voor deze optie kiest, staken wij de voorbereidende werkzaamheden 
voor de overheveling van deze geneesmiddelgroep, informeren veldpartijen 
daarover, en gaan met hen in gesprek over de mogelijkheden voor 
overheveling van andere geneesmiddelen groepen. In de eerstkomende 
voortgangsbrief geneesmiddelenbeleid (gepland voor eind november) 
informeren wij de Tweede Kamer dat u afziet van overheveling van de 
immunoglobulinen. Een eerste overheveling kunnen we in dit geval 
vermoedelijk op zijn vroegst per 1 januari 2021 realiseren. 

Advies: Dit besluit vraagt naast een beleidstechnische, ook een integrale 
afweging van de verschillende belangen en afbreukrisico's. 

Beleidstechnisch 

2. Wilt u voorafgaand aan bovenstaand besluit hierover nog in overleg met 
de directie GMT?  

Directoraat Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie 

Kenmerk 
1418107-180756-GMT 
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Kenmerk 
1418107-180756-GMT 1. Overhevelinqen  

Voor veel geneesmiddelen geldt dat ze zowel vergoed worden op basis van de 
extramurale aanspraak (openbare farmacie) als vanuit de intramurale 
aanspraak (ziekenhuis), de zogenaamde dubbele aanspraak. Bij een 
'overheveling' wordt de extramurale aanspraak van een geneesmiddelengroep 
geschrapt, waarna deze geneesmiddelen alleen nog via de ziekenhuizen 
verstrekt en bekostigd wordt. Dit betekent dat niet alleen de verstrekking, 
maar ook de bijbehorende zorg (zoals de toediening, ook als deze thuis 
plaatsvindt) wordt georganiseerd vanuit de ziekenhuizen. Doel van deze 
maatregel is om te komen tot een eenduidige en logische afbakening tussen 
de intramurale en extramurale aanspraak van geneesmiddelen en om meer 
doelmatigheid te creëren. Dit laatste door scherpe inkoop en gepast gebruik 
door het ziekenhuis en de voorschrijvende specialisten. Dit biedt ruimte voor 
een macrobudgettaire besparing. 

2. Immunoglobulinen  
Immunoglobulinen zijn plasmaproducten (uit menselijk bloedplasma) die 
onder meer bij aangeboren afweerstoornissen worden ingezet. De 
behandeling met immunoglobulinen is een complexe medisch-specialistische 
behandeling. In toenemende mate vindt deze behandeling in de thuissituatie 
(extramuraal) plaats. Aanleiding om te verkennen of deze groep overgeheveld 
kan worden, is dat de extramurale uitgaven aan deze geneesmiddelen de 
afgelopen jaren sterk stijgen (gemiddeld 20% per jaar over 2012-2016, zie 
bijlage 1), zowel door toename van prijs als van volume. Er wordt voor deze 
geneesmiddelen in de extramurale setting niet op prijs geconcurreerd en er 
bestaat geen prikkel tot doelmatigheid bij de voorschrijver in het ziekenhuis. 

3. Markt  
Sanquin zorgt als monopolist voor de bloedvoorziening met betrekking tot de 
zogenaamde kort houdbare bloedproducten. Nederlands bloedplasma wordt 
vervolgens door Sanquin-dochter SPP verwerkt tot plasmageneesmiddelen 
voor de Nederlandse markt. SPP produceert en verkoopt 
plasmageneesmiddelen voor de open markt, met prioriteit aan Nederland, in 
concurrentie met commerciële bedrijven. Vanuit de wettelijke taak van 
Sanquin bedient SPP ongeveer 50% van de Nederlandse markt van 
immunoglobulinen. Daarnaast zijn er zo'n vier commerciële, internationale 
spelers actief. Dit zijn doorgaans fabrikanten die vele malen groter zijn dan 
SPP en niet afhankelijk zijn van de Nederlandse markt. De uitgaven aan 
extramurale immunoglobulinen bedroeg in 2016 zo'n €60 mln. Intramuraal 
wordt er op dit moment zo'n €30 min uitgegeven. 

4. Beleidslijn Sanquin en SPP  
In de beslissing over een overheveling van immunoglobulinen lopen twee 
ministeriële verantwoordelijkheden en beleidslijnen door elkaar heen. 
Enerzijds betreft het de verantwoordelijkheid voor een zo doelmatig mogelijk 
ingericht zorgstelsel, en anderzijds de verantwoordelijkheid die aan Sanquin 
is gedelegeerd om bloed- en plasmaproducten voor de Nederlandse markt 
beschikbaar te maken. Deze wettelijke taak van Sanquin komt voort uit de 
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(wettelijke en) politieke visie in Nederland om zoveel mogelijk 
zelfvoorzienend te zijn. 

M~~~~ 
Kansen en risico's van beide scenario's 

Optie 1: Immunoglobulinen wel overhevelen 

Kansen: 

Directoraat Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie 

Kenmerk 
1418107-180756-GMT 
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Directoraat Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie 

Kenmerk 
1418107-180756-GMT 

Optie 2: Immunoglobulinen niet overhevelen 

Kansen: 

Risico's:  
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4 Draagvlak politiek 
Overhevelingen algemeen  

Bij de politieke sondering van de brief 'Uitwerking maatregelen uit het 
Regeerakkoord ter beheersing van kosten genees- en hulpmiddelen' 
informeerde D66 naar de aanleiding om af te wijken van het beleid van uw 
voorgangster (het beleid om voorlopig de overhevelingen niet voort te 
zetten). 
In het AO geneesmiddelenbeleid van 21 juni jl. kwamen de overhevelingen 
niet aan de orde. 
De initiatiefnota 'Big Farma, niet gezond' van de linkse partijen is positief 
over het overhevelen van geneesmiddelengroepen. 

Onze verwachting is dan ook dat het verder inzetten op overhevelingen in 
principe op brede steun kan rekenen. 

Door Van Gerven (SP) zijn Kamervragen gesteld over het strategisch 
partnerschap dat Sanquin op dit moment ambieert. Hier wordt als volgt op 
gereageerd:"Er is sprake van consolidatie van aanbieders van 
plasmageneesmiddelen en SPP wil in deze ontwikkelingen meegaan." 

Immunoglobulinen  
Een eventueel besluit tot overheveling van immunoglobulinen kan 
maatschappelijk gevoelig blijken. Sanquin heeft zijn zorgen uitgesproken over 
de gevolgen van een eventuele overheveling, namelijk voor het voortbestaan 
van de productiefaciliteit van SPP en in bredere zin voor de beschikbaarheid 
van immunoglobulinen. Media en Tweede Kamer hebben grote interesse voor 
Sanquin en SPP. Afgelopen april heeft u in de Kamer aangegeven het behoud 
van een eigen bloedvoorziening wenselijk te vinden (tijdens de behandeling 
van de wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening). 

5 	Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
Er is overwegend draagvlak voor deze maatregel. De NVZ, NFU, NVZA en ZN 
zijn grote voorstanders. Patiëntenfederatie Nederland is voorstander zolang 
overheveling niet ten koste gaat van de voorzieningen voor de patiënt, met 
name ten aan zien van de thuistoediening. De FMS is in algemene zin 
voorstander en stelt voorwaarden aan de uitvoering. De medisch-
specialistische verenigingen binnen de FMS kennen wisselende standpunten: 
de Nederlandse Internisten Vereniging heeft aangegeven tegenstander te zijn, 
terwijl er bij de Neurologen draagvlak lijkt te zijn (officieel standpunt 
ontbreekt). De KNMP staat neutraal ten aanzien van deze overheveling. 
Sanquin en de PPTA (Plasma Protein Therapeutics Association: 
branchevereniging van de (commerciële) plasmaproducenten) zijn 
tegenstander. 

Met alle partijen is afgesproken dat een overheveling niet ten koste van de 
zorg voor de patiënt mag gaan. Uw voorganger heeft reeds toegezegd een 
eventuele toekomstige overheveling goed te monitoren en evalueren. 
Hiermee kunnen we monitoren, en ingrijpen indien nodig als de maatregel 
negatieve effecten voor de patiënt blijkt te hebben. 

Directoraat Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie 

Kenmerk 
1418107-180756-GMT 
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6 	Financiële en personele gevolgen 
Met de overheveling van geneesmiddelen is vanaf 2020 een structurele 
besparing van €12 min beoogd. Naar verwachting kan dit met deze 
geneesmiddelengroep gerealiseerd worden. Indien niet besloten wordt tot 
deze maatregel moet incidenteel gezocht worden naar dekking voor 2020. In 
verband met de bekostiging bestaat er overigens een kleine kans dat een 
overheveling van immunoglobulinen niet al per 2020 gerealiseerd kan 
worden; ook dan moet er incidenteel (voor 2020) dekking gezocht worden. 

7 	Juridische aspecten en haalbaarheid 
De uitvoering vraagt een aanpassing van de Regeling Zorgverzekering. 

8 	Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
Deze nota is afgestemd met Z en PZo. 

9 Gevolgen administratieve lasten 
Een overheveling heeft mogelijk een beperkt effect op de administratieve 
lasten van ziekenhuizen. 

10. Toezeggingen 
nvt 

11. Fraudetoets 
nvt 

Directoraat Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie 

Kenmerk 
1418107-180756-GMT 
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Raad van Bestuur 

Plesmanlaan 125 

1066 CX Amsterdam 

Postbus 9892 

1006 AN Amsterdam 

Telefoon (020) 512 30 60 

Fax (020) 512 33 03 

www.sanguin.n1 

Bankrekening NL39ABNA0636637921 

KvK Amsterdam 41217565 

Datum 

Ons kenmerk 

Behandeld door 

Onderwerp 

28 september 2018 
1809-0305 v1.0 
Dirk Jan van den Berg 
Overheveling 

Telefoon 

Fax 

E-mail 	 @sanquin.nl 
Afdeling 	Raad van Bestuur 

Geachte heer Bruins, 

Binnenkort zult u een besluit nemen over de overheveling van de immunoglobulines. Wij 
denken dat een besluit voor overheveling een realistische kans geeft op wegval van aanbod 
van immunoglobulines op de Nederlandse markt. Als er inderdaad tekorten ontstaan, 
informeren wij u met deze brief dat Sanquin Plasma Products niet in staat zal zijn deze 
tekorten op te vangen. SPP kan niet meer geneesmiddelen produceren dan er plasma 
beschikbaar is. 

Er ontstaat daardoor mogelijk een kritische situatie voor Nederlandse patiënten. Wij 
onderschrijven de analyse zoals gepresenteerd in de brief van 28 juni 2018, gericht aan 
staatssecretaris Blokhuis, van de Stichting Afweer Stoornissen (SAS), de landelijke 
interuniversitaire Werkgroep Immuun Deficiënties (WID), en de Nederlandse Internisten 
Vereniging (NIV). Verder voeg ik voor uw informatie een notitie toe waaruit u kennis kunt 
nemen van onze waardering van de kennelijke argumenten waarop een besluit tot 
overheveling wordt gebaseerd. 

Bloed is leven 	 Sanquin hanteert de grondbeginselen van het Internationale Rode Kruis als 
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Opmerkingen bij het rapport 'Advies overheveling immunoglobulines en LHRH-
middelen', van juni 2018, v 1.0, opgesteld door Rein Beleid en Bestuursadvisering. 

Het rapport - synopsis  

De synopsis betreft het deel van het rapport met de bevindingen ten aanzien van 
immunoglobulines. 

• Het rapport focust op de groei van de extramurale uitgaven. Hiervoor, aldus 
het rapport, is geen duidelijke oorzaak aan te wijzen. Men stelt: "Het zicht op 
de oorzaak van deze groei ontbreekt, hoewel in de gesprekken gewijzigde 
inzichten m.b.t. toe te dienen dosering en een toenemend off label-gebruik als 
redenen zijn aangedragen. Dit gebrek aan inzicht wordt deels verklaard door 
het ontbreken van een volledig beeld van indicaties waarvoor de 
immunoglobulines in extramurale setting worden ingezet en bijbehorende 
patiëntaantallen per indicatie gebied". 

• Het rapport stelt tevens dat er sprake is van een versnipperd aanbod: "Wel 
wordt breed vanuit het veld aangegeven dat het huidige aanbod zeer 
versnipperd is en de markt op dit moment niet transparant is. Er is te weinig 
zicht op of de levering van geneesmiddelen en bijbehorende zorg wel doelmatig 
gebeurt. Zorgverzekeraars kunnen hier beperkt op sturen." 

• Dan zegt het rapport dat er draagvlak is voor de maatregel: "Er is onder veel 
partijen draagvlak voor overheveling van de immunoglobulines, mits deze 
overheveling zorgvuldig gebeurt. Niet alle partijen zijn voor overheveling. 
Zorgen zijn met name geuit door de Plasma Protein Therapeutic Association 
(PPTA), Sanquin en een hoogleraar medisch specialist." 

• Het rapport voorspelt dat het met aanbodproblemen wel zal loslopen: "Na 
overheveling zullen umc's en ziekenhuizen zich inzetten om deze middelen zo 
doelmatig mogelijk in te kopen, maar ze hebben tegelijkertijd de 
verantwoordelijkheid om de middelen in te kopen die ze nodig hebben. Het 
terugtrekken van fabrikanten uit de Nederlandse markt vanwege prijsdruk 
wordt daarom op dit moment niet verwacht, hoewel de fragiliteit van de markt 
geen garantie biedt voor voldoende aanbod en de beleidswijziging an sich 
effect zou kunnen hebben hierop." 

• Het rapport concludeert dat overheveling een doelmatiger, goedkoper en 
transparanter gebruik van immunoglobulines als resultaat zal hebben: 
"Rekening houdend met input vanuit alle belanghebbende partijen, wordt 
verwacht dat de overheveling van immunoglobulines leidt tot het beter kunnen 
sturen op doelmatig voorschrijven en doelmatige inkoop van deze middelen en 
bijbehorende zorg. Door de overheveling zullen de verschillende aspecten van 
de zorg met betrekking tot toepassing van immunoglobulines in de 
thuissituatie transparanter worden." en "Vanuit het oogpunt van 
zorgvuldigheid is het af te raden om de immunoglobulines per 2019 over te 
hevelen. Er dienen te veel concessies te worden gedaan aan de uitvoering en 
dit brengt risico's met zich mee. Een overheveling van de immunoglobulines in 
2020 biedt partijen de mogelijkheid om bijbehorende uitvoeringsaspecten goed 
te regelen." 

1 
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• Het rapport geeft aan dat het macrokader specialistische zorg omhoog zal 
moeten worden bijgesteld: "Voor VWS is een aandachtspunt dat de fragiele 
markt wel impact zal hebben op de hoogte kortingen die bij de inkoop kunnen 
worden behaald en het van belang is, dat voldoende middelen worden 
overgeheveld naar het macrokader medisch-specialistische zorg." 

Commentaar bil het rapport —deel immunoglobulines  

Bij deze stellingen en conclusies vallen de volgende aantekeningen te maken. 

• Er zou geen zicht zijn op de oorzaken van de toename van het gebruik van 
immunoglobulines. Met name wijst men op het 'off-label' gebruik. De 
suggestie is dat dit een onverklaarbare beweging is en dat artsen 
immunoglobulines buiten de officiële indicaties waarschijnlijk onnuttig 
voorschrijven. Maar de toename van gebruik van immunoglobulines vindt 
plaats in alle met Nederland vergelijkbare landen. De artsen die intramuraal 
voorschrijven zijn dezelfde artsen die extramuraal voorschrijven; het 
voorschrijven van immunoglobulines is specialistenwerk en zeker niet het 
domein van de huisarts. "Off-label" is dus een zaak van intra-muraal en extra-
muraal. Over "off-label" is ook veel bekend, zelfs zodanig dat de EMA per 
januari 2019 95% van het 'off-label' gebruik als officiële indicaties voor het 
gebruik van immunoglobulines zal registreren. Het verwijzen naar 'off-label' 
als illustratie van ondoelmatige medicijnverstrekking zal met ingang van 
januari 2019 niet langer houden. 

• De bewering dat de markt versnipperd is wordt niet toegelicht. 
lmmunoglobulines van verschillende fabrikanten zijn niet onderling 1 op 1 
uitwisselbaar. Patiënten kunnen verschillend reageren op producten van 
verschillende fabrikanten. Een divers aanbod is dus juist zeer gewenst. Als 
men bedoelt dat er drie landelijk organisaties zijn die thuiszorg aanbieden is 
niet duidelijk waarom dat "versnipperd" zou zijn. Ook wordt niet 
beargumenteerd waarom overheveling minder versnippering gaat 
betekenen. In dat geval moeten immers de ziekenhuizen de thuiszorg gaan 
organiseren. Als dat de vorm krijgt van ieder ziekenhuis voor zich ontstaat er 
zeker een versnipperd beeld. Als het gaat via regionale samenwerking ontstaat 
een vergelijkbaar beeld als bij de bestaande landelijke organisaties. Als de 
ziekenhuizen de landelijk organisaties inschakelen verandert het beeld 
helemaal niet. 

• Het rapport stelt dat onder veel partijen draagvlak is voor de maatregel. De 
drie partijen die primair van belang zijn de patiënten, de behandelaars en de 
producenten van de immunoglobulines, tenminste als men de zorg voor de 
patiënt centraal stelt. Op 28 juni 2018 schrijven de Stichting Afweer 
Stoornissen (SAS), de landelijke interuniversitaire Werkgroep Immuun 
Deficiënties (WID), en de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) aan 
staatssecretaris Blokhuis: "Wij pleiten sterk voor het handhaven van de 
huidige werkzame inkoopstructuren en om nadrukkelijk af te zien van 
overheveling." Volgens het rapport geven de patiëntenorganisaties aan dat zij 
begrip kunnen hebben voor de maatregel, maar wel onder de voorwaarde dat 
er voor de patiënt geen verandering plaatsvindt. Dat dit laatste een zwaar punt 
is, blijkt wel uit het feit dat de patiëntenorganisaties (SAS) de brief mede 
onderschrijven. Het is niet duidelijk waarom het rapport de ernstige 
waarschuwingen van de patiënten en de behandelaars niet heeft 
opgevangen. 
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• Het aanbod.van voldoende immunoglobulines is niet vanzelfsprekend. De 
PPTA en Sanquin waarschuwen hiervoor. Het rapport is hier niet verder op 
ingegaan en geeft de suggestie dat het wel goed komt, maar schrijft ook dat er 
misschien effecten zijn op het aanbod van de overheveling. Berichten uit de 
IBPN voor alleen al 2018 laten zien dat in UK, Canada en Roemenië tekorten 
manifest zijn en dat er maar zeer beperkt voorraden zijn. Ook in Frankrijk en 
Duitsland dreigen er problemen. Tegelijkertijd wordt in de IBPN gerapporteerd 
dat de vraag naar immunoglobulines onverminderd blijft toenemen. 
Onduidelijk is waarom het rapport denkt dat in Nederland wel mee zou vallen. 

• Op basis van de cijfers over het gebruik van immunoglobulines in de bijlage 
van het rapport kan worden vastgesteld dat in de jaren 2014-2016 het volume 
van het gebruik jaarlijks met 6,5%-7% is toegenomen. Dit percentage is in lijn 
met wat ook in met Nederland vergelijkbare landen wordt waargenomen. De 
prijs van immunoglobulines is in dezelfde periode met 0,5%-1% jaarlijks 
toegenomen. De toegenomen kosten van het gebruik van immunoglobulines 
ligt dus aan de toename van het volume en niet aan de verhoging van de 
prijs. 

• Het rapport vergelijkt de kosten per patiënt in de intra-murale en de extra-
murale zorg en stelt vast dat er sprake is van een groot prijsverschil: de kosten 
per patiënt van extra-muraal liggen 120% hoger dan van intra-muraal. Het 
rapport gaat niet in de op de kosten van de thuiszorg die in ieder geval voor 
een deel in de kosten van de extramurale immunoglobuline verstrekking zit. 
Verder is het zeer waarschijnlijk dat patiënten in de thuiszorg per patiënt 
meer globuline ontvangen. Een patiënt in de thuiszorg ontvangt per 3 à 4 
weken immunoglobuline, het hele jaar door. Op basis van de veronderstelling 
dat een extramurale patiënt 1/3 meer immunoglobuline ontvangt dan een 
intra-murale patiënt ligt de prijs van extra-muraal t.o.v. intra-muraal prijs 60% 
hoger. Het rapport onderzoekt dit verder niet. 

• Het prijsverloop van intra-muraal is in 2014-2016 jaarlijks -5,8% en van 
extramuraal 3,2%. Grote kans dat hier sprake is van een waterbed effect. Wat 
de producenten kunnen toegeven op de (vaak grotere) intra-murale 
contracten wordt gebalanceerd met de kleinere extra-murale contracten. De 
gedachte, zoals ook het rapport verwoordt, dat na de overheveling de nieuwe 
prijs het pad van de huidige intra-murale prijzen volgt is niet waarschijnlijk. Er 
is geen preferentiebeleid mogelijk, de producenten kunnen niet echt tegen 
elkaar worden uitgespeeld. Er moeten immers producten van verschillende 
producenten voor de behandelaars ter beschikking blijven. Bovendien is de 
markt voor immunoglobulines een aanbiedersmarkt; wereldwijd is er (veel) 
meer vraag dan aanbod  

Druk op de prijs zal aanbieders de Nederlandse markt de 
rug doen toekeren. 
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Conclusie 

Het toetsingskader beschrijft de doelen waaraan een overheveling moet voldoen: 
• het optimaliseren van de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg t.a.v. de 

over te hevelen geneesmiddelen; 
• een eenduidige aanspraak van geneesmiddelen; 
• een realistische besparing in de vorm van een macrobudgettaire korting. 

Op alle drie de punten overtuigt het rapport niet: 
• Het optimaliseren van de kwaliteit en de doelmatigheid zal niet houden omdat 

het rapport niet aantoont dat er sprake is van ondoelmatigheid en gebrek aan 
kwaliteit. Wat nu nog gezien wordt als 'off-label' gebruik (en daarmee 
'ondoelmatig') is per januari 2019 onderdeel van de indicaties zoals door de 
EMA vastgesteld. Het optimaliseren van de kwaliteit van de zorg is ook niet 
aangetoond. Voor en na de overheveling zijn het dezelfde specialisten die de 
immunoglobulines voorschrijven. Ook wordt niet aangetoond dat de 
ziekenhuizen beter in staat zijn de thuiszorg te organiseren dan de huidige in 
thuiszorg gespecialiseerde organisaties. 

• Een eenduidige aanspraak van geneesmiddelen houdt in het geval van 
immunoglobulines in dat patiënten en behandelaars kunnen beschikken over 
een keuze tussen producten van verschillende producenten. Overheveling zal 
eerder het aanbod verkleinen dan vergroten omdat er een focus zal zijn op de 
prijs van de producten. Het volume zal niet eenvoudig terug te brengen zijn, nu 
de indicaties worden uitgebreid. 

• Gegeven de marktsituatie van immunoglobulines zal of het aanbod zich 
terugtrekken van de Nederlandse markt of de prijs stijgen. In het laatste geval 
zal er geen sprake zijn van een realistische besparing. In het eerste geval zullen 
de patiënten in Nederland aan grote risico's worden blootgesteld. 

Het toetsingskader biedt geen aanknopingspunten voor de overheveling van 
immunoglobulines. 

Sanquin 
Amsterdam, 
28 september 2018. 
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Van: Berg, Dirk Jan van den [mailto 
Verzonden: maandag 1 oktober 20 
Aan: 
CC: Berg, air an van •en; 
Onderwerp: Overheveling 

@sanquin.nl] 
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Bosch-Vos, M. van den (Marina) 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

1111K'' 
donderdag 4 oktober 2018 11:16 

FW: Overheveling - brief Sanquin 
1809-0305_DEF-Overheveling.pdf; ATT00001.htm; Overheveling Ig Commentaar - 
DEF.pdf; ATT00002.htm; Logo Sanquin-2.jpg; ATT00003.htm 

Dag beiden, 

Ook voor jullie deze brief gericht aan de Minister MZS. Daarin schetst Sanquin in eerste instantie dat bij een 
overheveling zij in ieder geval niet, indien andere fabrikanten de Nederlandse markt verlaten, de volledige 
Nederlandse markt kunnen bedienen. Daarnaast geven zij in de bijlage commentaar op het rapport van Rein beleid. 

Groet, 

Van: 
Verzonden: woensdag 3 oktober 2018 16:47 
Aan: 
OndérWerp: 	verheveling 

Beste 

Hierbij de brief die ik jullie vrijdag vast gaf, maar nu in de finale versie en onderweg in de post. 

Vriendelijke groeten, 

Dirk Jan 

Disclaimer: http://www.sanquin.nl/e-maildisclaimer  
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

woensda 24 oktober 2018 10:38 

); 
FW: Voorbespreking overleg minister Immunoglobulinen + evt. brainstorm 
Sanquin 

Dag,  

Ik begreep van, 	, 1 dat je nog interesse had in de nota over de overheveling van Immunoglobulinen van de 
extramurale naar de intramurale aanspraak. Hierbij. Mocht je nog vragen hebben, dan komen wij het uiteraard 
graag toelichten. De minister heeft ingestemd met de overheveling van deze geneesmiddelen per 2021.  1  I  1  

Wij zullen op zoek gaan naar de incidentele dekking die vervolgens nodig is voor het 
jaar 2020. 

Vanuit GMT wordt nu geschreven aan een Kamerbrief met als streven de Kamer eind november/begin december 
over dit besluit te informeren. Voor de toezending aan de Kamer zullen wij Sanquin en SPP hierover informeren. 
Verder gaan wij door met het zoeken naar andere geneesmiddelengroepen om over te hevelen, om de ingeboekte 
struc. besparing van 12 mln. te kunnen realiseren. 

Groeten, 

a 
I 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

RE: Kamerbrief overheveling Immunoglobulinen 
woensdag 7 november 2018 12:18:31 
image001.pnq 
image002.joq 

Thanks! Will use! 

Fijne woensdag. 

Van: 
Verzon em woensda• 7 november 2018 12:17 
Aan: 
Onderwerp: 	amer rief overheveling Immunoglobulinen 

Ha! 
Zie hieronder. 

Groet, 

Van: 
Verzon en: woens ag november 2018 11:58 
Aan: 
Onderwerp:' RE: Kamerbrief overheveling Immunoglobulinen 

Dank. !e punt vond ik geen ontkenning, omdat dat een punt is om nader uit te werken en dus 
ook pas nader toegelicht kan worden. Hij staat er nu dus in als onderdeel van het toetsingskader. 
Hoe zie jij een verdere explicitering voor je? 

Van: 
Verzon awoensdag  7 november 2018 11:51 
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Aan:, 
Onderwerp: Rt: Kamerbiet Overheveling Immunoglobulinen 

Hi 

Mooie brief! 

Hierbij alvast een paar tekstuele en inhoudelijke suggesties & opmerkingen. 

Hoop dat je hier iets mee kunt. 

Groeten, 

Van: 
Verzon en dinsdag 1) november 2018 9:44 
Aan: 	

,  

CC: 
OnderwerP: Kamerbrief overheveling Immunoglobulinen 

Dag 

Hierbij de aanzet voor de Kamerbrief. De Werkgroep overhevelingen, waarin we de overheveling 
willen delen met het veld staat nu gepland op 27 november. Het lijkt mij een mooi streven om 
de brief kort daarvoor bij de Minister te hebben liggen (en de verzending ervan aan te houden 
tot Sanquin/SPP is geïnformeerd en de WG heeft plaatsgevonden). Het zou fijn zijn als de brief 
eind deze week naar de andere MT-leden kan en begin volgende week naar 	(dan hebben 
we overigens nog steeds enige speling). Wanneer lukt het jou om hiernaar te kijken? 	 --Aft 

~MW.. ~at ~11111111~~ 
Groeten, igig 

Met vriendelijke groet, 

.411L 	adark~§~1 4dimill111111~1~11111 

1 Ministerie van Volksgezondheid. Welzijn en Sport 
Senior beleidsmedewerker 1 Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
Telefoon: (070) 	 1 Mobiel: 06 	 1 E-mail: ( 	1@minvws.n1 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 
Postbus 20350 I 2500 E3 1 Den Haag 



Van: 11.111111M1) Verzonden: dinsdag 13 november 2018 17:38 
Aan: 

• 

); ); 

); 	 ); 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 

14 november 2018 10:43 

RE: reactie gevraagd voor 15/11 - Concept Kamerbrief overheveling 
Immunoglobulinen 

Dag beiden, 

Halverwege het jaar overgaan is eerder voorgesteld (2011, TNF-alfaremmers) en toen vanwege de complexiteit toch 
uitgesteld naar 1 jan. 2012. 

In verband met de financiële consequenties van dit besluit zijn wij op dit moment in overleg met FEZ (en later ook 
met Fin.) over of deze brief met dit besluit en in deze vorm nu wel uit kan. Wordt vervolgd. 

Onderwerp: : réattié gevraagd voor i5/11 - Cófidep Kamerbrief overheveling Immunoglobulinen 

Ha, 

Vriendelijke groet, 

); 

Van: 111.111~11) 
Verzon en: Mginovember 2018 12:11 
Aan: 

111111111111111) 
On erwerp: : rea ie gevraag 	 oncep Kamerbrief overheveling Immunoglobulinen 

Dag 

Prima lijn voor de brief. Nog wel een vraag over de timing. Kan het niet half 2020 overgeheveld worden 11111~11~ 
Afstemming met. en® nog gehad vorige week? 
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Groet, 

Van:1111111.1M) 
Verzonden: vrijdag 9 november 2018 09:11 
Aan: 	 ) IMINEE@minvws.nl>; 	 @minvws.nl>; 

@minvws.n1>; 	 @minvws.n1>; 
@minvws.nl> 

CC: 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: reactie gevraagd voor 15/11 - Concept Kamerbrief overheveling Immunoglobulinen 

Dag allen, 

Eind oktober heeft de minister aangegeven akkoord te zijn met de overheveling van immunoglobulinen. Naar 
aanleiding daarvan hebben wij een concept Kamerbrief opgesteld om de Kamer hierover te informeren. De strekking 
is vooral de mededeling over de groep zelf en het uitstralen van een zorgvuldige en gedegen aanpak. Graag jullie blik 
op deze brief, in ieder geval voor de onderdelen die raken aan jullie terrein. 

Lukt het om hier uiterlijk woensdag de 14e  op te reageren of is dat te kort? Laat mij het in dat laatste geval even 
weten, dan kijken we hoe we eventuele opmerkingen in een latere fase kunnen meenemen. 

Ons ambitieuze streven is om deze brief in de laatste week van november/eerste week december naar de Kamer te 
sturen. 

Gr., 

2 
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Geachte voorzitter, 

Op 15 juni 2018 (TK 29 477, nr. 489) heb ik u geïnformeerd over de maatregelen die ik in deze kabinetsperiode 
tref voor een beheerste uitgavenontwikkeling van genees- en hulpmiddelen. Één van deze maatregelen is de 
overheveling van geneesmiddelen van de openbare farmacie naar de medisch specialistische zorg. In deze brief 
informeer ik u over mijn besluit over een eerste groep geneesmiddelen de immunoglobulinen. Daarnaast 
schets ik kort hoe ik de uitvoering van deze maatregel in goede banen wil leiden. Ik zal u op een later moment, 
als de uitvoering vorm krijgt, hier nader over informeren. Ik vind het nu belangrijk om de partijen die met dit 
besluit aan de slag moeten zo snel mogelijk duidelijkheid geven, zodat er voldoende tijd resteert voor een 
solide en zorgvuldige uitvoering. 

Overheveling 
Voor veel geneesmiddelen geldt dat ze zowel vergoed worden op basis vanuit de openbare farmacie als vanuit 
het ziekenhuis, de zogeheten dubbele aanspraak. Dit is noodzakelijk voor geneesmiddelen die zowel door 
huisartsen als door medisch specialisten worden ingezet. Maar daar waar het gaat om geneesmiddelen die 
alleen door medisch specialisten worden voorgeschreven en deel uitmaken van de medisch-specialistische 
behandeling, ligt het in de rede deze uitsluitend onder de geneeskundige zorg onder te brengen. Bij een 
'overheveling' wordt daarom de extramurale aanspraak van een geneesmiddelengroep geschrapt, waarna deze 
geneesmiddelen alleen nog via de ziekenhuizen verstrekt en bekostigd worden. Dit leidt allereerst tot een 
eenduidige afbakening tussen de intramurale en extramurale aanspraak van geneesmiddelen. Daarnaast leidt 
het ook tot meer sturingsmogelijkheden op doelmatig gebruik en doelmatige inkoop van deze geneesmiddelen. 
Dit biedt kansen voor het verlagen van de uitgaven aan geneesmiddelen zonder dat dit ten koste gaat van de 
kwaliteit van zorg. 

Immunoglobulinen 

Met deze brief wil ik u informeren dat ik heb besloten per 2021 in ieder geval de groep immunoglobulinenl  
over te hevelen. Immunoglobulinen zijn geneesmiddelen die worden vervaardigd uit plasma van menselijke 
donoren. Deze geneesmiddelen worden ingezet bij een groot scala aan aandoeningen. Vaak aandoeningen 
waar een immunodeficiëntie aan ten grondslag ligt. 

Bij deze middelen is sprake van een dubbele aanspraak: zij vallen zowel onder de aanspraak van de medisch-
specialistische zorg (als deze geneesmiddelen in ziekenhuizen worden ingezet), als onder de extramurale, 
farmaceutische zorg (indien deze worden ingezet in de thuissituatie). Daardoor zijn zowel de 
ziekenhuisapothekers als de openbare apothekers of (unieke) leveranciers bij deze zorg betrokken. Ten aanzien 
van het gedeelte dat nu onder de farmaceutische zorg valt hebben zowel openbaar apothekers als 
zorgverzekeraars nauwelijks instrumenten om doelmatige inkoop en inzet van deze middelen te realiseren. Na 
de overheveling ligt zowel de voorschrijfbevoegdheid als de inkoopverantwoordelijkheid bij het ziekenhuis, 
waardoor hier beter op gestuurd kan worden. Ik verwacht dat ziekenhuizen na de overheveling de aanzet 
geven tot meer prijscompetitie en gemiddeld lagere prijzen gaan betalen voor deze geneesmiddelen. Dit leidt 
er toe dat de groei in de uitgaven aan deze middelen afgeremd kan worden en biedt ruimte voor een 
macrobudgettaire besparing. 

De uitgaven aan deze middelen bedroegen in 2016 respectievelijk intramuraal zo'n €30 min en extramuraal 
zo'n €60 mln. Op basis van de historische trend is de verwachting dat de omvang van de uitgaven in de 
komende jaren verder zal toenemen. 

1 Het gaat hierbij om de geneesmiddelen die in de ATC-systematiek vallen onder de categorieën 106BA, 106BA01 en 106BA02. 
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Naast meer sturingsmogelijkheden op de uitgaven, leidt deze overheveling ook tot een verduidelijking van de 
aanspraak, omdat deze geneesmiddelen straks alleen nog verkrijgbaar zijn via het ziekenhuis. Het sluit daarbij 
aan op een reeds ingezette trend in de praktijk, waarbij deze geneesmiddelen steeds vaker door 
zorgverzekeraars worden ingekocht bij de poliklinische apotheken van ziekenhuizen. 

Zorgvuldige besluitvorming 

Om tot dit besluit te komen ben ik in gesprek gegaan met verschillende partijen in het veld, waaronder 
patiëntenverenigingen, medisch specialisten, fabrikanten, ziekenhuizen en verzekeraars. Uit deze gesprekken 
heb ik een aantal randvoorwaarden gedestilleerd die ik in acht zal nemen. Dit gaat onder andere over het 
waarborgen van de toegankelijkheid van deze geneesmiddelen voor de patiënt, over het minimaliseren van de 
hinder die patiënten ondervinden van deze maatregel en over de verschuiving van financiële middelen naar het 
medisch-specialistische kader. Deze randvoorwaarden komen terug in een toetsingskader dat ik samen met 
partijen aan heb opstellen ben. 

Daarnaast hebben deze gesprekken er toe geleid dat ik heb besloten een eerste groep geneesmiddelen per 
2021 over te hevelen, en niet per 2019 of 2020. Een overheveling per 2019 is niet realiseerbaar; daar is 
simpelweg te weinig tijd voor. Een overheveling per 2020 is technisch haalbaar, maar biedt verschillende 
partijen beperkt de tijd om deze zorgvuldig uit te voeren dan wel zich voor te bereiden op de aanstaande 
verandering. Dit komt met name doordat een bepaalde volgordelijkheid gewenst is. Allereerst moeten deze 
geneesmiddelen in de bekostiging van de medisch-specialistische zorg ingebed worden en dienen de 
wetenschappelijke verenigingen en zorgverzekeraars de indicaties voor deze geneesmiddelen vast te stellen in 
verband met de bekostiging van de medisch-specialistische zorg. Vervolgens richten verzekeraars hun 
inkoopbeleid hier op in, net zoals ziekenhuizen de inkoop van deze geneesmiddelen en het interne 
voorschrijfbeleid kunnen herzien. Verder is het belangrijk voor ziekenhuizen, patiëntenverenigingen en 
wetenschappelijke verenigingen om patiënten, medisch specialisten en andere betrokken zorgverleners goed 
te informeren over de maatregel, zodat de patiënt in de zorgverlening zo min mogelijk hinder ervaart. 

Bij immunoglobulinen is een ruime implementatieperiode des te meer nodig: Het gaat hier om een 
uiteenlopende patiëntenpopulatie, die in kaart gebracht dient te worden om de overheveling soepel te laten 
verlopen. De immunoglobulinenmarkt is daarnaast een markt die gebaat is bij stabiliteit en voorspelbaarheid. 
Bij immunoglobulinen gaat het om een complex en nauwgezet productieproces dat wereldwijd op een beperkt 
aantal locaties plaatsvindt. Ook is het aanbod van de grondstof, menselijk plasma, beperkt en zijn er op dit 
moment veel verschillende ontwikkelingen in de markt die leiden tot onrust. Omdat ik als Minister ook 
verantwoordelijk ben voor de beschikbaarheid van plasmageneesmiddelen kies ik ervoor de tijd te nemen voor 
deze verandering. 

Wijzinging van de aanspraak 

Met betrekking tot de aanpassing van de bekostiging is het niet noodzakelijk om de Nederlandse Zorgautoriteit 
(NZa) een aanwijzing te geven, omdat deze geneesmiddelen reeds onderdeel uitmaken van de geneeskundige 
aanspraak. 

Aanvragen voor opname in het GVS van vergelijkbare, nieuwe hoog medisch-specialistische geneesmiddelen 
die vanaf heden worden ingediend worden niet langer in behandeling genomen indien deze geneesmiddelen in 
aanmerking komen voor opname in het GVS. Deze middelen komen in beginsel in aanmerking voor opname in 
het Overzicht add-ongeneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren mits aan de daarvoor geldende criteria, volgend 
uit de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, wordt voldaan. De wettelijke aanspraak 
van de verzekerde op deze geneesmiddelen wordt geregeld en geborgd via de Zvw prestatie geneeskundig 
zorg. 
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Met het oog op de maatregel zal ik in afstemming met het Zorginstituut Nederland stappen ondernemen om 
per 1 januari 2021 deze geneesmiddelengroep uit het GVS te schrappen en aan te merken als onderdeel van de 
Zvw prestatie geneeskundige zorg. Daarnaast zal ik, in afstemming met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en 
de betreffende veldpartijen, stappen ondernemen die leiden tot een adequate compensatie voor de kosten 
van deze zorg voor de ziekenhuissector. Dit houdt in dat ziekenhuizen in budgettaire zin afdoende financiële 
middelen zullen ontvangen voor de uitvoering van deze zorg. Dit laatste betekent in elk geval dat de middelen 
per 1 januari 2021 moeten worden toegevoegd aan het kader medisch specialistische zorg/de beleidsregel 
prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg. 

Zorgvuldige uitvoering 

Zoals aangegeven vind ik het van belang om op zorgvuldige wijze de besluitvorming en uitvoering tot stand te 
brengen. Omdat ik voornemens ben deze maatregel de komende jaren voor verschillende groepen 
geneesmiddelen in te zetten, zijn er samen met veldpartijen gedeelde uitgangspunten geformuleerd op basis 
waarvan besloten kan worden tot overheveling van een geneesmiddelengroep. Ook vind ik het belangrijk om 
afspraken te maken over de randvoorwaarden voor een solide en zorgvuldig uitvoeringsproces, dat bij iedere 
overheveling doorlopen kan worden. Deze worden onderdeel van het zogenaamde toetsingskader, welke ook 
door mijn ambtsvoorganger is toegezegd. Inmiddels ligt er een werkversie die gehanteerd kan worden voor de 
eerste geneesmiddelengroepen. Ik ga met alle betrokken partijen in overleg hoe het verdere proces vorm te 
geven. 

Bij de inrichting van het uitvoeringsproces wil ik voorts gebruik maken van de lessen uit het verleden. Een 
gedeelte van deze lessen volgen ook uit het evaluatierapport 'overheveling geneesmiddelen', dat u van mijn 
ambtsvoorganger heeft ontvangen (TK 29 477, nr.... ). De belangrijkste punten uit de evaluatie die ik meeneem 
zijn allereerst het nemen van voldoende tijd voor een zorgvuldige uitvoering en het inrichten van het proces 
samen met alle direct betrokkenen (waaronder patiënten, medisch specialisten, apothekers, ziekenhuizen en 
zorgverzekeraars) Ook het op vooraf opzetten van een goede monitor en uiteindelijk de evaluatie van de 
maatregel vind ik belangrijk, zodat het effect op de zorg aan patiënten gemonitord wordt. 

Aan het voorstel zijn praktische implicaties verbonden voor ziekenhuisinstellingen, behandelaren, 
zorgverzekeraars en andere spelers in dit zorgterrein zoals fabrikanten en leveranciers van deze 
geneesmiddelen. Met het oog op de datum van 1 januari 2021 dienen instellingen in het belang van de patiënt 
tijdig maatregelen te treffen met het oog op het continueren van de aflevering en toediening van de 
immunoglobulinen in de thuissituatie. Ik heb er alle vertrouwen in dat de partijen die bij deze zorg betrokken 
zijn zich samen in het belang van die patiënten zullen inzetten om deze zorg — op medisch verantwoordelijke 
wijze — ook in de nieuwe situatie te continueren. 

Omdat de tijdige invoering van de maatregel de nodige inzet vraagt van de partijen die betrokken zijn bij de 
uitvoering, in het bijzonder de ziekenhuizen, zal ik op korte termijn met hen in overleg treden over de 
uitvoeringsaspecten. Hierbij staat voor mij voorop dat patiënten geen hinder mogen ondervinden van deze 
verschuiving in de financiering en bekostiging. 

LHRH-middelen en andere groepen 

In de brief van 15 juni 20182  heb ik naast immunoglobulinen nog een tweede groep genoemd: de groep LHRH-
middelen, waaronder de gonadoreline-antagonisten. Van deze groep heb ik op dit moment nog onvoldoende in 
beeld gebracht of deze bijdragen aan de gestelde doelstellingen. Daarom kies ik ervoor nu niet te besluiten tot 
een overheveling van deze geneesmiddelen. Ik neem komende periode de tijd om nog een aantal elementen in 
kaart te brengen en een besluit te nemen op deze dan wel nog een andere groep geneesmiddelen. 

2  TK 29 477, nr. 489 
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Vervolg 

Ik ben voornemens u in voor de zomer nader te informeren over hoe de overheveling van immunoglobulinen 
zal worden uitgevoerd. Daarbij ga ik ondermeer in op de met de overhevelingen beoogde doelen, de 
randvoorwaarden voor een succesvolle overheveling, de effecten voor de patiënt, en monitoring en evaluatie. 
Ook informeer ik u welke andere geneesmiddelengroepen ik overweeg over te hevelen. 

Hoogachtend, 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

RE: reactie gevraagd voor 15/11 - Concept Kamerbrief overheveling Immunoglobulinen 
donderdag 15 november 2018 11:30:50 
011118 Concept brief overheveling immunoglobulinen -N.docx 

heeft hem om 10:14 naar jou doorgezet. Hierbij anders alsnog. 

En goed om te weten dat we nog in overleg zijn met FEZ en Fin. over de financiële consequenties 
van dit verhaal, 

Gr.,  ai 
Van: ` `::,,:...,,:.,.::. 
Verzonden: donder ag 15 november 2018 11:28 
Aan: 
Onderwerp: Kt: reactie gevraagd voor 15/11 - Concept Kamerbrief overheveling Immunoglobulinen 

Hoi 
Klopt het dat ik geen brief kan vinden in Mn mail? 

J 
Buiten ,reil' 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 	 )< 	c minvws.nl> 
Datum: donderdag 15 nov. 2018 10:00 AM 
Aan: 	 @rninvws.nl>, 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: FW: reactie gevraagd voor 15/11 - Concept Kamerbrief overheveling Immunoglobulinen 

Dag beiden, 

Willen jullie laten weten of jullie nog inhoudelijk op de brief gaan reageren? Dan graag vandaag 
reactie. 

Groet, 
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