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Van: 	 10 2e 	 Aan: 
Onderwerp: 	RE: cdca leadiant 
Datum: 	 dinsdag 13 juni 2017 09:11:51 
Bijlagen: 	imaae001.inct 

imade002.inq 

Volgens mij kunnen we niks. Als ik het goed begrijp vang"; was middel niet in ons land 
geregistreerd, nu wel als weesmiddel en dus prijs verhoogd naar plm. 	euro per jaar per 
patient. 	is bezig met P 	of hij dit kan maken. Wordt vervolgd. 

Groet, 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1 Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 1 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 1 Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 1 
'M (070) 	106 W,1, 	1 •01,:,  

caminvws.n11 www.rijksoverheid.nl  1 

van: 10.2e 
Verzonden: maandag 12 'uni 2017 16:59 
Aan: 10.2e 
Onderwerp: '--IKEIca lea lan 

Hoi, dit zouden we zelf in beeld hebben als we een goede cijfermonitor zouden hebben (wordt 
aan gewerkt voor extramuraal). 
Vraag blijft dan alsnog: en nu? Wat kunnen we hiermee? 

Groet fr., 

Van: 
Verzon en: 	1112  'uni 2017 16:38 
Aan: 
Onderwerp: 	: c ca ea Jan 

Ter info. Groet,® 

Ministerie van Volksgezondheid. Welzijn en Sport 1 Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 1 
0~ 1 Flexplek op de 9e verdieping 1 

Caminvws.n11 www.rijksoverheid.nl  1 

Van: 	 (menzis.nl]  
Verzon 	15:07 
Aan: 
Onderwerp: 	: c ca ea ian 
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Over extreme prijsverhoging gesproken: 

Dit spul kostte enkele jaren gelende niets, 
In vervolgens van á euro gestegen in hele korte tijd. 

Met vriendelijke groet, 
apotheker niet praktiserend, farmacie en hulpmiddelen Menzisi Lawickse Allee 
'Wageningen] P.O.Box 75000 1 7500 KC Enschede' The Netherlands] F L 102é 

@menzis.nl 1 www.menzis.nl   

Van: Apotheek Hessen (K) 	 aezorg. nl] 
Verzonden: maandag 12 juni 	: 
Aan: 
CC: 
On i erwerp: FW: cdca leadiant 

Geachte mijnheer 

In de bijlage de productkenmerken van de chenodeoxycholinezuur. In onderstaande mail de 
nieuwe prijs. 

Kunt u uw akkoord op leveren geven? 

De grondstof is helaas niet als farmaceutisch product verkrijgbaar. 

Met vriendelijke groet, 

Lop 
Van: Orly Pharma - Info ' 	 @orlypharma.com] 
Verzonden: maandag 12 juni 2017 9:25 
Aan: 	 @ezorg.nl' 	 ezorg.nl> 
Onderwerp: cdca leadiant 

Beste mg 

Het nieuwe product CDCA van de firma Leadiant is nu beschikbaar voor de patient. 
Het product heeft de status weesgeneesmiddel en komt hiermee in een andere prijsklasse 
terecht. 
Voor eventuele aanvullende informatie, neem gerust contact met ons op. 

Graag bieden wij aan Uit Nederland: 
EU/1/16/1110/001 	Chenodeox cholic acid Leadiant 250mg harde capsules 
100st 

Werkzame stof: chenodeoxycholzuur 
Fabrikant: Alfasigma Espana S.L. 
Vergunninghouder: Leadiant GmbH 
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Registratienummer: EU/1/16/1110/001 

Levertijd ca. 2-3 werkdagen. 
De SPC is als bijlage toegevoegd. 

Bij een eventuele bestelling ontvangen wij graag een bevestiging voor de hoge aankoopprijs.  
Wij versturen dit portovrij. 

Mocht u nog vragen hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. 
Wenst u een bestelling te plaatsen, vernemen wij graag uw reactie. 
LET OP: er is nog niets voor u besteld.  

Deze offerte is geldig tot 30 dagen na dagtekening. 

Met vriendelijke groet / Mit freundlichem Gruss / Kind regards / Meilleures salutations, 

10.2e II 
Product Information 

T: +31 (0)77 1 0.2e 111 
F: +31 (0)7710.2e II 
1: https://www.orlypharma.com  
E:  infoRorlypharma.com   

Orly Pharma BV 
Hudsonweg 3 
5928 LW Venlo 
Nederland 

Orly Pharma GmbH 
An der Kleinbahn 18 
D41334 Nettetal-Kaldenkirchen 
Deutschland  

Orly Pharma Ltd 
Regus Express 
Perimeter Road East 
London Gatwick Airport 
Gatwick 
RH6 ONP 
United Kingdom 

Van: 	@orlypharma.com  
	

@orlypharma.com] 
Verzonden: dinsdag 30 mei 2017 14:52 
Aan: Afdeling Order 
Onderwerp: Bestelling via Orly Pharma website 

noi 

Bedrijfsnaam: 	Hessen apotheek 
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Telefoonnummer: 

E-mailadres: 	 rdezorg.n1 

Adres: 	 1-lenrica van Erpweg 2a 

Postcode, Plaats: 3732BG, De Bilt 

Lánd: 	 Nederland 

Specialisme: 	apotheek 

Aantal 	Product 	Sterkte Verpakkingsgrootte Land 
verpakkingen omschrijving 

2 	 XENBILOX 250mg 100 caps 	 nl 

Bekijk hier de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op je bestelling. 
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Chenodeoxycholzuur en vergoedingsissues (persoonlijke aantekeningen van 

• Chenodoxycholzuur (CDCA; AO5AA01) is een bekende stof, die lang is gebruikt bij de 
behandeling van galstenen. 

• Het laatste geregistreerd product met CDCA (Chenofalk®) is sinds 2009 uit de handel. 
• Voor de behandeling van galstenen zijn andere geneesmiddelen beschikbaar met 

ursodeoxycholzuur (Ursochol®, Ursofalk® en generieken; UCDA; AO5AA02). 
• CDCA kan echt ook een andere aandoening worden ingezet, namelijk bij cerebrotendineuze 

xanthomatose (CTX). Dit is een aangeboren metabole ziekte waarbij er sprake is van 
deficiëntie van sterol-27-hydroxylase. Als je vroeg begint met de behandeling (aanvullen 
van het ontbrekende stofje) kun je uitval en verslechtering uitstellen cq voorkomen. 

• Deze patiënten (schatting 55-80 in NL) worden tot nu toe behandeld met Xenbilox®, een 
product met CDCA dat in Duitsland is geregistreerd. Xenbilox® wordt met toestemming 
van de inspectie geïmporteerd en vergoed. 

• Recentelijk is chenodeoxycholic acid sigma-tau® (in NL: Chenodeoxycholzuur Leadiant®) 
als weesgeneesmiddel door de EMA goedgekeurd (10 april 2017). 

• De belangrijkste basis voor registratie bestaat uit 2 retrospectieve cohortstudie van 2 
centra, waarvan 1 in Nederland. Er zijn geen nieuwe klinische onderzoeken voor verricht. 

• Op 18 mei 2017 is er een vooroverleg geweest met de fabrikant, deze wilde een aanvraag 
voor medisch specialistische zorg, maar een GVS/1B aanvraag aangezien het om een orale 
behandeling gaat. Wij wachten nu op het definitief dossier van de fabrikant. 

Medio juni hebben we meerdere signalen ontvangen over problemen van de vergoeding van 
CDCA (zorgverzekeraars, KNMP). 
• VO& de registratie van Chenodeoxycholzuur Leadiant® krijgen patiënten Xenbilox® uit 

Duitsland. Verooeding Geschiedt op basis van rationele farmacotherapie conform Besluit 
zorgverzekering artikel 2.8 eerste lid onder b3.1  De kosten van de behandeling met CDCA 
is afhankelijk van leeftijd en gewicht. Bij een volwassen persoon is de startdosering 
750mg/dag verdeeld over 3 doses. Volgens de fabrikant kost een behandeling met 
Xenbilox® € rl(iiiflik oer dag. Eenzelfde behandeling met Chenodeoxycholzuur Leadiant® is 
vier keer zo duur, namelijk 	per volwassen patiënt per dag. 

• Na de registratie vervalt de aanspraak op import van Xenbilox®. Artikel 2 van Bzv onder d 
zegt namelijk dat een geregistreerd geneesmiddel dat niet is aangewezen geen onderdeel 
is van farmaceutische zorg.1  

• Chenodeoxycholzuur Leadiant® lijkt op dit moment nog niet algemeen beschikbaar te zijn: 
in de taxe van juli is dit middel nog niet opgenomen. 

• Van een zorgverzekeraar krijg ik een algemene brief doorgestuurd van.  Orlypharma (zie 
pagina 3). Deze leverde voorheen Xenbilox® en naar ik nu heb vernomen niet langer 
meer. Nu kunnen apothekers 'Chenodeoxycholic acid Leadiant 250mg harde capsules' van 
Alfasigma Espana S.L. bij Orlypharma bestellen: het product heeft de status van 
weesgeneesmiddel en komt hiermee in de andere prijsklasse terecht; C 	per sei 
stuks; wel even bij bestelling de hoge aankoopprijs bevestigen. De inkoopkanaal van dit 
product is mij niet helemaal duidelijk (als het om de normale Nederlandse handelsproduct 

1  Besluit zorgverzekering, artikel 2.8 
1. Farmaceutische zorg omvat terhandstelling van of advies en begeleiding zoals apothekers die plegen te 
bieden ten behoeve van meditatiebeoordeling en verantwoord gebruik van; [...] 
b. mits het rationele farmacotherapie betreft, geneesmiddelen als bedoeld in: 
3. artikel 40, derde lid, onder c, van de Geneesmiddelenwet, die in de handel zijn in een andere lidstaat of 
in een derde land en op verzoek van een arts als bedoeld in die bepaling, binnen het grondgebied van 
Nederland worden gebracht en bestemd zijn voor een patiënt van hem die aan een ziekte lijdt die in 
Nederland niet vaker voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners; 

2. Farmaceutische zorg omvat geen: 
d. geneesmiddelen die gelijkwaardig of nagenoeg gelijkwaardig zijn aan enig niet aangewezen, 
geregistreerd geneesmiddel; 

1 
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gaat: waarom dan niet via de taxe? En als het uit Spanje wordt geïmporteerd: mag het 
van IGZ?) 

• Het uit de handel nemen van de Duitse Xenbilox() is vanuit een bedrijfseconomisch 
perspectief te verklaren: de registratie van Chenodeoxycholzuur Leadiant® is centraal 
voor heel EU, dus ook van toepassing voor Duitsland. De fabrikant kan dan een veel hoger 
prijs vragen voor het nieuwe product. Het uit de handel nemen van Xenbilox® is nu wel 
een probleem voor de patiënt. 

De patiënt wordt de dupe. 
Problemen:  
• Als Xenbilox® niet meer te krijgen is, is de patiënt aangewezen op Chenodeoxycholzuur 

Leadiant®. 
• Als Chenodeoxycholzuur Leadiant® al wel te bestellen is via Orlypharma, dan kan deze niet 

vergoed worden (artikel 2 van Bzv onder d). Het kan pas (weer) vergoed worden als dit 
middel opgenomen is in het GVS. De prijs is nu enorm verhoogd: € 	euro per dag 
gedurende enkele maanden is niet op te brengen door de patiënt. 

• Deze vergoedingshiaat is overigens niet nieuw, maar een bekende structureel probleem: 
tussen de goedkeuring van de registratie en eventuele opname in het GVS (een periode 
van minimaal 3 maanden, vaak langer) kan het geneesmiddel niet worden vergoed. Soms 
vergoed de zorgverzekeraar uit coulance, soms verstrekt de fabrikant om niet. 

• Dat een middel niet standaard wordt vergoed na registratie kan gewenst zijn, want een 
middel kan ook worden afgewezen voor opname in het GVS. Een tijdelijke vergoeding 
wekt dan verwachtingen en schept precedent. 

• In dit geval is de behandeling van cerebrotendineuze xanthomatose ten gevolge van sterol-
27-hydroxylase deficiëntie vind ik een vergoedingshiaat ongewenst. Het niet kunnen 
voortzetten van de bestaande behandeling kan leiden tot stapeling van toxische stoffen en 
kans op verergering van de ziekte. Een risico op niet nodig zou moeten zijn. 

• Rechtvaardigt een weerstatus op retrospectieve cohortdata zonder nieuw onderzoeken een 
prijsstijging van deze exorbitante omvang? Een stijging van eiguro naar 	(per 

tabletten) is maar liefst 	maal! Voor kosten zie pagina 3. 
-• Bij het vooroverleg heeft 119:,'' al iets gevonden over kamervragen in België. 

htt_ps://www.clekamer.be/kvvcrishowoacie.cfm?section=orva&lanouane=n18(cfm=orvaXml. 
cfm?leoislat=54&dossierID=54-b054-867-0554-2015201606057.xMl  

{Aan het eind van het antwoord staat een verhaal over de prijsstijgingen van dit middel in de 
afgelopen jaren en het beleid van de fabrikant. Hieruit blijkt dat in afgelopen jaren de prijs al 
met 88,5% is gestegen en de nieuwste (van Ke k; naar ~Der tablet) is dan nog niet eens 
meegenomen.} 

Vragen:  
• Voor deze casus: Hoe kan patiënten met CTX de noodzakelijk zorg blijven ontvangen? 

(toegang van de medicament en de vergoeding hiervan). Via bestaande route als 
legale uitgaven kan ik niets verzinnen, wie heeft nog een idee? 

•Hoe gaan we om met de vergoedingshiaat in het algemeen? Het gaat niet om een geheel 
nieuwe stof (NCE) waar nog geen gebruiker voor is, maar om een middel waarvan al 
patiënten zijn die hierop zijn ingesteld (registratie van een bekende stof). Recente 
voorbeelden: Amfexa®, Thiosix®. Als het besluit inderdaad aangepast moet worden, 
dan is dit actie van VWS waar we mee kunnen denken. 

•Hoe leggen we deze exorbitante prijsstijging aan de verzekerden uit? Ik denk dat zelfs de 
patiënt dit niet kan begrijpen. Moet de burger deze strop accepteren omdat er geen 
alternatief meer is, of kunnen we ook hiermee maatschappelijk druk genereren om 
deze asociale prakijken om te buigen? Zo ja, wie hebben we hiervoor nodig? 

• Heb ik nog iets gemist? 



Gzaa,g Weden wij aan uit Nederland: 
CU/1/16/1110/001 	Chenocitom_  nt 250mg harde capsuies 
100s1 	10.1 .c 

3 

Apotheek inkoopprijs per 100 stuks (exclusief BTW): 
	

( 2009 	 I 2017 
CDCA leadiant® (250 mg per caps)  
CDCA Xenbilox® (250mg)  
CDCA Chenofalk® (250mg per caps)  

UCDA Ursochol® (300mg per tab)  
UCDA Ursofalk® (250mg per caps)  

Berekening aip van Xenbilox® op basis van dossier (informatie Leadiant): 
kosten CDCA bij volwassene (3ddicap van 250mg):1 1 0..-6—  

. 1 c 
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BIJLAGE  
Algemene brief van Orly Pharma aan apothekers: 

Geachte relatie, 

Het nieuwe, product COCA vin de firma leadiant h nu beschikbaar voor de patient, 
Het product beeft de status weesgenetSmiddel en komt hiermee in een andere pritsklakke terecht 

Werkzame stof -  chenodeorychotztaur 
Fabrikant: Alfasigma tspana S t. 
Vergunninghouder, leadkant GmbH 
Reghtratienumrner: CU/1/16/1110/001 

levertijd ca. 2•3 werkdagen.  
De SPC is als billage toegevoegd 

BIJ een eventuele bestetng ontvangen wij graag een bevestiging voor de hoge aankoopprijs. 
Wij versturen dit ponovrij: 

Mocht u nog vragen hebben, kunt u alt i}d contact met om opnemen. 
Wenst u een bestelling te plaatsen, vernemen wij graag uw reactie. 
kraLtuitgokuicm2~, 

Deze offerte is geldig tot 30 dagen na dagtekening 

Met vriendelijke groet / Mit freundlic been Gruss / Kind regardk Meilleuressalutations, 

Llp 2b
fh liet In ormation 

 

T: .31 ( 
r: *31 ( 

t: 	 1 

0.41 11.4"rta rv 
~no..; 1 

Oely Peuriy Onnbil 
C.betvmds 

041 "anno 10 
Ann" r 
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Van: 	 10.2.e 
Aan: 
Onderwerp: 	FW: Aanspraak Chenodeoxycholzuur (CDCA) 250 mg 
Datum: 	 vrijdag 29 september 2017 15:22:02 
Prioriteit: 	 Hoog 

De eerste (officiële) noodroep van de zorgverzekeraar. Kunnen we even overleggen? 

Met vriendelijke groet, 

Van: WP, 
Verzonden: donderdag 28 september 2017 14:21 
Aan:  ift0):1»: 	 @zinl.nl> 

@vgz.nl] 

Onderwerp: Aanspraak Chenodeoxycholzuur (CDCA) 250 mg 
Urgentie: Hoog 

Beste Mw.galg, Beste 

Onlangs is een zeer onwenselijke situatie ontstaan m.b.t. het geneesmiddel Chenodeoxycholzuur 
(CDCA) 250 mg. Dit geneesmiddel is geïndiceerd bij cerebrotendineuze xanthomatose (CTX) bij 
baby's, kinderen en adolescenten van 1 maand tot 18 jaar en volwassenen. 

Het geneesmiddel was tot voor kort niet in NL geregistreerd en moest worden geïmporteerd. 
Omdat het een zeldzame aandoening is die minder dan 1:150.000 voorkomt viel het import 
geneesmiddel onder de aanspraak als farmaceutische zorg. Sinds augustus 2017 is het 
'geneesmiddel Chenodeoxycholzuur (CDCA) 250 mg in Nederland geregistreerd en heeft het een 
handelsvergunning. Echter is het geneesmiddel (nog) NIET opgenomen op de lijst bijlage 1 van 
de regeling zorgverzekering. Hierdoor is er binnen de wet- en regelgeving geen ruimte meer tot 
aanspraak als farmaceutische zorg. 

Daarnaast speelt dat er sprake is van een enorme prijs verhoging. Om een indicatie te geven 
hieronder het prijsverschil. 
Xenbilox (import geneesmiddel) U

k 
 OE 	aeC 

declaratiegegevens) 
Chenodeoxycholzuur 

De fabrikant blijkt nog geen dossier te hebben ingediend bij het ZiNL voor een beoordeling tot 
opname op de lijst bijlage 1. Het ZiNL geeft (telefonisch) aan geen indicatie te hebben wanneer 
dit dossier zal worden ingediend door de fabrikant. Reden van het nog niet indienden van het 
dossier door de fabrikant is onbekend. Hierdoor is niet in te schatten hoelang het tijdspad is voor 
opname op bijlage 1. 

VGZ heeft een aantal verzekerden die zijn aangewezen op behandeling met dit geneesmiddel. 
Gezien het een zeer schrijnende situatie betreft willen wij de mogelijkheden onderzoeken met 
betrekking tot de aanspraak, vandaar onderstaande vragen. 

Welke mogelijkehden ziet het ZiNL mogelijkheden om lopende machtigingen te kunnen blijven 
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vergoeden als aanspraak farmaceutische zorg tot einde machtigingsdatum en wat als de 

machtigingsdatum verstreken is? 

Welke mogelijkheden ziet het ZiNL tot aanspraak als farmaceutische zorg bij nieuwe aanvragen 

tot vergoeding? 

Graag ontvang ik van u een schriftelijke reactie op bovengenoemde vragen en problematiek. 

Alvast bedankt voor uw reactie. 

Met vriendelijke groet, 

Kwaliteit en Innovatie 
Cooperatie VGZ UA 

Kennedyplein 3001 5611 ZVI Eindhoven 
Postbus 4451 5600 AKS Eindhoven 
06- KO 	

Y 
Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag 

Disclaimer Coóperatie VGZ UA 

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van 
deze informatie door anderen dan de geadresseerde is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de rechthebbende, verboden. Coóperatie VGZ UA staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van 
de inhoud van een gezonden e-mail, noch voor de ontvangst daarvan. 

DISCLAIMER: 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Als u niet de geadresseerde bent of als dit 
bericht abusievelijk aan u is verstuurd, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. Zorginstituut Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if 
this message was mistakenly sent to you, please inform the sender and delete the message. The 
National Health Care Institute accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks 
inherent in the electronic transmission of messages. 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: Aanspraak Chenodeoxycholzuur (CDCA) 250 mg 
maandag 2 oktober 2017 18:18:19 

Van: 
VerzolgiPin 	12  oktober 2017 9:40 
Aan: 
Onderwerp: 	: anspraak Chenodeoxycholzuur (CDCA) 250 mg 
Urgentie: Hoog 

a51, 
Xenbilos word al jarenlang off-label uit het buitenland gehaald voor patienten met zeldzame, 
ernstige aandoening waarbij ze geen galzuur aanmaken. 
Xenbilox was in handen van Sigma-tau, maar sigma-tau heeft de registratie doorgehaald en het 
middel inmiddels als Leadiant geregistreerd voor deze aandoening. Onderdeel van Sigma-tau 
brengt nu Leadiant op de markt, maar ze hebben nog geen definitieve vergoedingsaanvraag 
ingediend. 

Daarnaast speelt dat er sprake is v.1 	- 111 II' • 	let 4.! 
;49 

Xenbilox (import geneesmiddel) 	 ep basis van 
declaratiegegevens) 
Chenodeoxycholzuur 	 axeprijs) 

Gevolg: Productie Xenbilox is gestopt en Leadiant is niet beschikbaar. 

Ik heb dit ook bij tekorten aangekaart, 
Ik denk dat we in ieder geval de fabrikant even moeten bellen hierover. 

Groet, 

Van: 	 a zinl.nl] 
Verzon .11115:22 Aan:,,,,„ 

Onderwerp: Onderwerp: 	anspraak Chenodeoxycholzuur (CDCA) 250 mg 
Urgentie: Hoog 

Doc. 7 

Zullen we deze woensdag bij ons po bespreken? Kan jij in tussentijd nagaan of er in onderstaand 
geval (zie geel gemarkeerd) er inderdaad geen vergoeding mogelijk is....maakt het gegeven dat 
het middel nog niet in het GVS zit niets uit voor de vergoeding van het geïmporteerde product? 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

10.2.e' 
RE: Aanspraak Chenodeoxycholzuur (CDCA) 250 mg 
maandag 2 oktober 2017 17:37:08 
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Beste allen, gesproken metaiMil van meldpunt, ze belde me er over terug nav mail. 

CBG kan niet veel doen. 
Fabrikant heeft productie in Duitsland gestopt. Dat hoeven ze hier niet te melden. 
Er is een time lag tussen handelsregistratie en vergoedingsdossier. Dat is vaker een issue. 
Het kan nu gewoon geïmporteerd worden (Orly biedt het aan) uit Spanje. Alleen verpakking is 
buitenlands. Daarvoor moet IGZ ontheffing verlenen. Er is geen artsenverklaring nodig, want het 
is hier geregistreerd. 
Het zit niet in GVS. Dat is voor verzekeraar een probleem. 

IE, wie weet van de vergoedingen het fijne van? 

Andere aspect is dat de prijs enorm stijgt doordat de fabrikant het ene middel uit de markt haalt 
dat off label werd gebruikt en ander als middel als weesgeneesmiddel terug in de markt brengt, 
met een prijs die wordt verantwoord door de fabrikant met als argument dat het nu om een 
weesgeneesmiddel gaat.... 
Alternatieven komen niet op de markt zolang ze niet substantieel beter zijn of als de toegang tot 
de patiënt in het geding is. 

van:10.2.e 11. 
Verzonden: maan a 2 oktober 2017 10:59 
Aan: 1 
cc: 10.2.e' 
Onderwerp: kt: Aanspraak Chenodeoxycholzuur (CDCA) 250 mg 

10.2.641, 

Meld jij dit even bij het meldpunt? 

Het probleem hier is dat het geïmporteerd product (Xenbilox) niet meer beschikbaar is. Fabrikant 
heeft dat al uit de handel genomen en nieuwe product (Leadiant) is nog niet beschikbaar, want 
vergoedingsaanvraag loopt nog. 
Even voor de duidelijkheid, het gaat hier om een fabrikant die zijn eigen middel van de markt 
haalt en opnieuw registreert voor nieuwe indicatie en natuurlijk een absurde prijsverhoging. 

Groet, 

Van:  
Verzonden: maan:lalo oer 2017 10:52 
Aan: 	 ) 
CC: 10.2 Ie 



Van: 10111111111111111 @minvws,n1> 
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Onderwerp: RE: Aanspraak Chenodeoxycholzuur (CDCA) 250 mg 

Bestel 0.2.e, aparte casus. 

Het lijkt mij zinvol contact te hebben met het meldpunt geneesmiddelentekorten, cq. 
10.2.e 	van het CBG. 

Er spelen verschillende zaken als ik het goed begrijp. 
- Het gerigistreerd zijn van het CDCA in Nl, maar nog niet opgenomen zijn in het GVS 
(vanwege het nog niet ingediend zijn door de fabrikant van dossier nodig voor opname in 
bijlage 1). Hierdoor mag de vezekeraar volgens de wet niet vergoeden. Tegelijkertijd mag 
ook het eerder geimporteerde middel niet worden vergoed omdat er een alternatief 
geregistreerd is. 
- Het importmiddel Xenbilox was veel goedkoper. Het geregistreerde middel is tig keer 
duurder. 

Is het niet zo dat bij een tekort een tijdelijke oplossing wordt gevonden via een taxebrief 
(zie bijlage bij rapport van de werkgroep geneesmiddelentekorten) en het middel dan 
versneld onder het gvs valt? 
Als dat niet zo is of niet kan vanwege het ontbrekende dossier, dan zou je denken dat nog 
een tijd het geimporteerde middel wordt vergoed en verstrekt, totdat het administratieve 
traject is opgelost. 

Maar zoals gezegd, lijkt mij dat het meldpunt tekorten dat weet. 

Groeten, 

10.2.e 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)  

Datum: vrijdag 29 sep. 2017 4:33 PM 
Aan: 0 0. 	 @minvws.nl>, 

Kopie: 142.e 

	minvws.nl> 	
@minvws.nl> 

Onderwerp: FW: Aanspraak Chenodeoxycholzuur (CDCA) 250 mg 

Collega's, 

Net ZIN aan de lijn gehad over onderstaande noodkreet van een zorgverzekeraar. Komt er op 
neer dat product dat off-label uit buitenland werd gehaald niet meer beschikbaar is. De 
vergoedingsprocedure voor het vervangende 'nieuwe' middel is nog niet gestart. 
Op dit moment is er dus een tekort (veroorzaakt door de fabrikant). 

- 	Hoe doen we dat normaal met tekorten en off-label? 
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- 	Hebben we een oplossing voor onderstaande situatie? 

Ik ga in ieder geval maandag bellen met de fabrikant om opheldering over deze gang van zaken. 
ZIN wil eind volgende week iets kunnen communiceren naar zorgverzekeraar. 

Voor de volledigheid in de bijlage nog een aantal zaken op een rijtje, dat ZIN ons voor de zomer 
al had gegeven. 

Groet, 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: vergoedingsgrondslag tekst voor Besluit 
donderdag 12 oktober 2017 09:35:55 

Doc. 9 

Eens dat het evt vergoedingsgat van de registratie van bekende stoffen een apart traject 
vergt, en niet zomaar bij tekorten kan worden gestopt. Ik begrijp dat jullie moeten 
prioriteren. Gezien de beladenheid van de casus CDCA kan dit wel ineens urgent 
worden. Ik sprak een aantal zorgverzekeraars vorige week, zij zijn verontwaardigd en 
voelen zich gegijzeld (wie niet?). 

Met vriendelijke groet, 

Van: 	 @minvws.nl] 
Verzonden: woensdag 11 oktober 2017 14:36 
Aan: ' 	vz: 	 @zinl.nl> 
Onderwerp: RE: vergoedingsgrondslag tekst voor Besluit 

Dag 

Dat 'zinnetje' voor de bijlage 2 en apotheekbereidingen weet ik. Maar A had het vorige week 
aan de telefoon ook over een 'zinnetje' in kader van vergoedingsgat tussen registratie en 
opname. Maar misschien haalt ze dat door elkaar. 

Intern inmiddels al besloten dat dit vergoedingsgat niet in de huidige Amvb opgelost gaat 
worden, die gaat over tekorten. Jullie hebben daar inderdaad input op gegeven. Dat is destijds 
verwerkt door de mensen die hieraan hebben gewerkt. Ik lees nu alleen mee op een eindversie. 
De Amvb moet nog door ministerraad etc. Gaat daarna in voorhang, waarschijnlijk eind van het 
jaar. 

Het oplossen van het probleem van het vergoedingsgat zal via een apart traject aangepakt 
moeten worden. En helemaal eens met je opmerking dat er goed afgebakend moet worden waar 
je iets voor wilt regelen, dat is niet zomaar in een zinnetje opgelost. 
Gezien de bezetting hier en de prio's op andere dossiers denk ik dat dit niet meteen opgepakt zal 
worden. 

Groet, 

Van: 91111111.1111111.azinl.n1] 
Verzon en: ins a 	o o er 	:40 
Aan: 
Onderwerp: : vergoedingsgrondslag tekst voor Besluit 

Een nabrander over het 'zinnetje'. Volgens mij is hier sprake van een vergissing: wij 
hebben ergens wel een tekstvoorstel gedaan, maar dat ging over bijlage 2 en 
apotheekbereidingen. Bijlage 2 voorwaarden is juridisch gezien niet van toepassing op 
de bereidingen maar materieel gezien valt het wel onder rationele farmacotherapie. Als 
je het via de juridisch kant wilt corrigeren dan moet je het Besluit aanpassen. Hierover 
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hebben we in september al over gemaild. 
Tot slot nog een vergeten vraag: hoe staat het met de Amvb? Is het al in de voorhang of 
gaat het nog in de voorhang? 

Met vriendelijke groet, 

Van: 
Verzonden: dinsdag 10 oktober 2017 14:19 

Aan:  EZEIll~1 Pminvws.nl> 
Onderwerp: RE: vergoedingsgrondslag tekst voor Besluit 

Beste 	 rel,  
Een 'zinnetje' als de oplossing voor het probleem van het vergoedingsgat tussen 
registratie en opname in het pakket heb ik helaas niet. Dat kan ook niet, want ik vind 
dat het geen algemene regel moet zijn. Er zijn verschillen tussen registratie van 
bekende stoffen versus registratie van nieuwe chemische entiteiten. Voor de patiënt ligt 
het verschil in het kunnen continueren van de bestaande behandeling in het ene geval, 
en het kunnen starten met een nieuwe therapie in het andere geval. Als je iets wilt 
regelen, dan moet eerst een onderscheid komen tussen die twee. Het kan niet de 
bedoeling zijn dat een NCE na registratie meteen een vergoeding krijgt vanuit 
farmaceutische zorg, in dat geval is de bestaande situatie wenselijk. 
Verder stuur ik nogmaals onze reactie (d.d. 19 januari jl.) op jullie voorstellen over 
geneesmiddelentekort. Die exercitie in dec/jan was vooral gericht op Thyrax-achtige 
casussen. De perikelen rondom chenodeoxycholzuur waren toen niet bekend. Als jullie 
hierover willen doorakkeren dan zijn wij uiteraard beschikbaar om mee te denken. 

Met vriendelijke groet, 

Van: WO.' ,) 	 @minvws.nl] 
Verzonden: vrijdag 6 oktober 2017 15:38 
Aan: j),') 	 @zinl.nl> 
Onderwerp: vergoedingsgrondslag tekst voor Besluit 

Dag L9:333, 
Binnen VWS wordt gesleuteld aan het Besluit Zorgverzekering om een vergoedingsgrondslag te 
creëren voor alternatieven (bv. importproduten) bij tekorten. Ik ben daar niet direct bij 
betrokken, maar ben nu toch gevraagd om mee te lezen op een concept. 

gaf begin deze week telefonisch aan dat jij wel eens een zinnetje naar ons had gestuurd 
waarmee we een vergoedingsgrondslag zouden kunnen creëren voor de periode tussen 
registratie van een (doorgeleverde) bereiding en de beschikbaarheid van het geregistreerde 
product. Helaas kan ik dat zinnetje niet terugvinden, ik weet ook niet of ik het ooit heb gekregen. 
Weet jij waar ik het over heb en zou je mij dat nogmaals kunnen sturen? 

Dank! 

Groet, 
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Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 El 1 Den Haag 

T. 070-T072111 / +31 ti 0.2.e ai 
E.t10.2.e@minVws.ni   

afwezig op 10.2.01 

voor vragen over de vergoeding van geneesmiddelen kunt u vanaf heden mailen naar: 
geneesmiddelvergoeding(ffiminvws.n1  

DISCLAIMER: 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Als u niet de geadresseerde bent of als dit 
bericht abusievelijk aan u is verstuurd, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. Zorginstituut Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if 
this message was mistakenly sent to you, please inform the sender and delete the message. The 
National Health Care Institute accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks 
inherent in the electronic transmission of messages. 

DISCLAIMER: 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Als u niet de geadresseerde bent of als dit bericht abusievelijk aan u is 
verstuurd, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Zorginstituut Nederland aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden 
van berichten. 

This message may contain information that is not intended for yoti. If you are not the addressee or if this message was mistakenly 
sent to you, please inform the sender and delete the message. The National Health Care Institute accepts no liability for damage of 
any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	RE: CDCA 
Datum: 	 vrijdag 13 oktober 2017 15:47:25 

wij betalen extramuraa 	euro per maand. 

Is krankzinnig maar weefindicatie. 

Was ooit enkele k6j den euro's, later Xenbilox ging van pol. C 
de kroon! 

Ze doen niets omdat ze weten dat dit met hun prijs zo wordt goedgekeurd door ZINL 
Dus mijn vraag/verzoek is doe iets aan deze registratie van bekende gegevens 

Met vriendelijke groet, 

euro maar deze firma spant 

, apotheker niet praktiserend, Farmacie en Hulpmiddelen. Menzis, Postbus 
KC Enschede; M: 06- 

Van: 	 @minvws.nl] 
Verzon en: vn ag 	o c o er 2017 15:18 
Aan: ' 
Onderwerp:  '  A 
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Beste 

We zijn al een tijdje bezig om uit te zoek hoe om te gaan met CDCA, chenodeoxycholzuur 
(Xenbilox, Leadiant). De problematiek is je bekend (enerzijds de prijsstijging en anderzijds dat 
Xenbilox niet meer beschikbaar is en een vergoedingsgrondslag voor Leadiant op dit moment 
nog ontbreekt). 

Nu sprak ik onlangs met de consultant van het bedrijf om te vragen hoe het staat met het GVS-
vergoedingsdossier. Ze gaf aan dat ze enkele problemen zijn tegengekomen in de 
voorgesprekken met ZIN, maar ze gaf ook aan dat er voor huidige patiënten geen probleem is, 
omdat zorgverzekeraars met het ziekenhuis daar afspraken over hebben gemaakt. Dit zijn niet 
de signalen die ik krijg, maar ik check dit graag even bij jou. 

Kan ik je hier volgende week even over bellen? 

Groet, 

OPTAt 

Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 

T. 070 	 / +31 6 
E 	eminvws.ni  

afwezig op 

voor vragen over de vergoeding van geneesmiddelen kunt u mailen naar: 
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cieneesmiddelveraoedinciaminvws.n1 

De inhoud van dit bericht is vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorg verzonden. 
Ontvangt u dit bericht onterecht? Dan vragen we u ons direct per e-mail te informeren en 
het bericht te vernietigen. Wij danken u voor uw medewerking. Dit bericht is afkomstig 
van één van de leden of deelnemingen van de Cooperatie Menzis U.A. (kvk-nr.: 
02065142). 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: casus CDCA 
donderdag 19 oktober 2017 15:03:11 

Dit zou een mooie casus zijn om te kijken of magistrale bereiding een optie is... 

Van: 
Verzon e : on er ag 19 oktober 2017 14:48 
Aan: 
Onderwerp: 	CDCA 

Ja, volgens mij wel, Canisius in Nijmegen is aangewezen als expertisecentrum. Maar ik weet niet 
zeker of patiënten ook niet op andere plekken worden behandeld. 

Van: 
Verzon e 	.on.er.ag 19 oktober 2017 14:23 
Aan: 
Onderwerp: : casus CDCA 

Korte vraag: worden deze patiënten in 1 behandelcentrum behandeld? 

Van: (I) 
Verzon en. ionsersag 19 oktober 2017 14:15 
Aan: 
Onderwerp:  

Hieronder de casus waar ik het vanochtend over had. Ik stuur je straks een lijst met casuistiek. 

CHENODEOXYCHOLZUUR, CDCA, XENBILOX, LEADIANT 

Korte situatieschets: 
Chenodeoxycholzuur (cdca, Leadiant), werd tot voor kort als Xenbilox ( van dezelfde 
fabrikant, heeft inmiddels naamwijziging doorgemaakt) geïmporteerd uit Duitsland voor 
off-label behandeling weesziekte. Fabrikant heeft registratie Xenbilox doorgehaald, 
middel niet meer verkrijgbaar. 
Cdca is inmiddels als Leadiant geregistreerd voor de weesziekte cerebrotendineuze 
xanthomatose (CTX), wordt ingezet bij baby's vanaf 1 maand tot volwassenen. (in NL 
naar schatting 55-80 patiënten). De belangrijkste basis voor registratie bestaat uit 2 
retrospectieve cohortstudie van 2 centra, waarvan 1 in Nederland. Er zijn geen nieuwe 
klinische onderzoeken voor verricht. 
Deze wijziging gaat gepaard met prijsstijging: 
Xenbilox (import geneesmiddel),10.1.~ (op basis van declaratiegegevens) vs. 
Chenodeoxycholzuur (Leadiant),V0.1 	 (taxeprijs) 
Leadiant wordt nog niet vergoed, is GVS product en definitief dossier door ZIN nog niet 
ontvangen, noodoproepen komen nu binnen via zorgverzekeraars. Leadiant is wel uit het 
buitenland te importeren (voor de hoge prijs), maar middel heeft geen 
vergoedingssstatus. 
Het laatste in NL geregistreerde product met CDCA (Chenofalk) is sinds 2009 uit de 
handel. 
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Mogelijke oplossingen? 
- Fabrikant bellen en aanspreken op gedrag. 

Uitspraak in zaak bosentan 19 dec 2014: Middel dat niet in GVS is opgenomen mag ten 
laste van de verzekering verstrekt worden als er sprake is van een levensbedreigende 
situatie, dan wel medisch ernstig bedreigende situatie, met mogelijke onherstelbare 
gevolgen voor een of meer vitale organen van de betrokken verzekerde. Misschien 
creëert dat zo een vergoedingsstatus in deze situatie? 

- Vragen aan apothekers of ze het product kunnen bereiden. 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

ikeie 	' 
*Z4-4 
RE: casus CDCA 
donderdag 19 oktober 2017 15:03:11 

Dit zou een mooie casus zijn om te kijken of magistrale bereiding een optie is... 

Van: 
Verzon i en: on•er•ag 19 oktober 2017 14:48 
Aan: 
Onderwerp: 	 s CDCA 

Ja, volgens mij wel, Canisius in Nijmegen is aangewezen als expertisecentrum. Maar ik weet niet 
zeker of patiënten ook niet op andere plekken worden behandeld. 

Van: 
Verzin!~  19 oktober 2017 14:23 
Aan: 
Onderwerp: : casus CDCA 

Korte vraag: worden deze patiënten in 1 behandelcentrum behandeld? 

Van: 	 ) 
Verzon en: on er ag 19 oktober 2017 14:15 
Aan: 
Onderwerp: 	CA 

Hieronder de casus waar ik het vanochtend over had. Ik stuur je straks een lijst met casuistiek. 

CHENODEOXYCHOLZUUR, CDCA, XENBILOX, LEADIANT 

Korte situatieschets: 
Chenodeoxycholzuur (cdca, Leadiant), werd tot voor kort als Xenbilox ( van dezelfde 
fabrikant, heeft inmiddels naamwijziging doorgemaakt) geïmporteerd uit Duitsland voor 
off-label behandeling weesziekte. Fabrikant heeft registratie Xenbilox doorgehaald, 
middel niet meer verkrijgbaar. 
Cdca is inmiddels als Leadiant geregistreerd voor de weesziekte cerebrotendineuze 
xanthomatose (CTX), wordt ingezet bij baby's vanaf 1 maand tot volwassenen. (in NL 
naar schatting 55-80 patiënten). De belangrijkste basis voor registratie bestaat uit 2 
retrospectieve cohortstudie van 2 centra, waarvan 1 in Nederland. Er zijn geen nieuwe 
klinische onderzoeken voor verricht. 
Deze wijziging gaat gepaard met prijsstijging: 
Xenbilox (import geneesmiddel), 	 (op basis van declaratiegegevens) vs. 
Chenodeoxycholzuur (Leadiant), 	 (taxeprijs) 
Leadiant wordt nog niet vergoed, is GVS product en definitief dossier door ZIN nog niet 
ontvangen, noodoproepen komen nu binnen via zorgverzekeraars. Leadiant is wel uit het 
buitenland te importeren (voor de hoge prijs), maar middel heeft geen 
vergoedingssstatus. 
Het laatste in NL geregistreerde product met CDCA (Chenofalk) is sinds 2009 uit de 
handel. 
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Mogelijke oplossingen? 
- Fabrikant bellen en aanspreken op gedrag. 
- Uitspraak in zaak bosentan 19 dec 2014: Middel dat niet in GVS is opgenomen mag ten 

laste van de verzekering verstrekt worden als er sprake is van een levensbedreigende 
situatie, dan wel medisch ernstig bedreigende situatie, met mogelijke onherstelbare 
gevolgen voor een of meer vitale organen van de betrokken verzekerde. Misschien 
creëert dat zo een vergoedingsstatus in deze situatie? 

- Vragen aan apothekers of ze het product kunnen bereiden. 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

10.2.é 
RE: casus CDCA en magistraal bereiden 
vrijdag 24 november 2017 10:45:51 

Oja, en zorgverzekeraars willen magistraal wel vergoeden, omdat het dan gewoon weer op de 
Zvw mogen verhalen en niet uit eigen zak hoeven te betalen. Magistraal kan gewoon onder 
rationele farmacotherapie worden vergoed, daar zijn zorgverzekeraars het wel over eens. 
Daarnaast komen de prijzen dan waarschijnlijk weer gewoon in de buurt van het product dat ze 
jarenlang off-label ook hebben vergoed. 

van:10.2.e 
Verzonden: vrijdag24 november 2017 10:31 
Aan: 10.2.e 
cc:1°-  
Onderwerp: Kt: casus CDCA en magistraal bereiden 

Zullen we het er even over hebben? Het is een heel ingewikkelde casus. Er is een geregistreerd 
product, maar staat niet in GVS, want fabrikant doet geen vergoedingsaanvraag. Middel is 
waarschijnlijk wel effectief en daar kan ZIN misschien nog wel wat over zeggen, maar ZIN kan er 
niet zomaar zelf een uitspraak over doen, want het is waarschijnlijk niet kosteneffectief. 
Middel dat eerder off-label werd voorgeschreven (en nu niet meer beschikbaar is) was stukken 
goedkoper, dan zelfde middel dat nu geregistreerd is voor de aandoening. 

Groet, 

Van: fro-2.3~ 
Verzonden: 717277476vember 2017 10:27 
Aan:10.2.e 	111.1111111. cc:10.2.e 
Onderwerp: Kt: casus CDCA en magistraal bereiden 

Ik begrijp een ding niet: 

Er is dus een geregistreerd product op de markt, wordt nu alleen uit coulance vergoed? En daar 
stopt VGZ mee? 

Waarom zou VGZ dan wel het magistrale gaan vergoeden? 

Mijn insteek zou zijn: laat ZIN gewoon heel snel een uitspraak doen over het GVS. En anders zijn 
tijd besteden om de fabrikant van het geregistreerde product te helpen met het GVS dossier. 

Ipv dat ZIN tijd steekt om een magistraal product mogelijk te maken. Of interpreteer ik hier de 
activiteiten van ZIN verkeerd. Daarnaast: de regel is dat als het geregistreerde alternatieve 
product niet vergoed wordt, het magistrale ook niet vergoed mag worden. Of wordt dit nu 
aangepast? 

Groeten 
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Van: 
Verzon 	 4 november 2017 10:21 
Aan:1 e 
Onderwerp: casus 	en magis raa erei en 

Dag 

Gisteren zaten ka
t 
 en ik bij het Zorginstituut en kwam de casus CDCA weer op (zie hieronder). 

Er is op dit momen geen vergoedingsstatus voor Leadiant (CDCA), de fabrikant heeft geen 
vergoedingsdossier ingediend (ze hebben inschattingsfout gemaakt dat ze dachten dat het wel 
intramuraal kon instromen, maar is een GVS product, goed dossier aanleveren is lastig). 
Zorgverzekeraars (voornamelijk VGZ) vergoeden nu uit coulance. VGZ heeft aangegeven daar per 1 
januari 2018 mee te stoppen. 

Bijna alle NL patiënten zijn in behandeling bij het Canisius Ziekenhuis in Nijmegen. ZIN heeft vorige 
week met de apotheker en behandelaar uit dat ziekenhuis gesproken over de mogelijke oplossing van 
magistraal bereiden. Deze situatie lijkt zich daar namelijk prima voor te lenen, het middel is ook 
relatief eenvoudig te maken. Probleem waar nu tegenaan wordt gelopen is dat de grondstof moeilijk 
te verkrijgen is. Het blijkt dat er toevoerproblemen zijn omdat de fabrikant van Leadiant de 
toevoerkanalen van grondstoffen flink onder controle heeft en niet zomaar vrij geeft voor magistraal 
bereiden. Daarnaast gaan grondstofleveranciers niet zomaar een productieproces opstarten voor een 
paar kg grondstof. 

Waar we dus meestal roepen dat magistraal bereiden een mooie oplossing kan zijn, blijkt dat in de 
praktijk nog niet zo eenvoudig. ZIN heeft volgende week een vervolggesprek over of het wel of niet 
gaat lukken om het product te maken, zo niet, dan is er vanaf 1 januari een probleem, omdat 
patiënten dan geen toegang hebben tot een middel dat ze nodig hebben. 

Ik plan wat in om dit met jullie te bespreken. Volgens de agenda's kan dat pas over een paar weken, 
maar zou fijn vinden als het eerder lukt. 

Groet, 

nr, 	,.„diji dr, 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

10.21" 
RE: casus CDCA en magistraal bereiden 
vrijdag 24 november 2017 11:51:08 

Beste Mg, 

Dank, ingewikkelde casus. 
Het zou in dit geval gunstig zijn als de magistrale bereiding lukt. 

Opties? 
1. Weet jij in (Europese) landen cdca verder op de markt is? 

Kunnen we niet via de art 3.17 voor deze groep patiënten op aanvragen van de 
hoofdbehandelaar in Canisius regelen? Totdat de vergoedingsaanv.  raag geregeld is? 

2. Hoe zit het met het beschikbaar stellen op basis van compassionate use door fabrikant, 
tot moment van vergoedingsbesluit is genomen? De patiënt is de dupe door toedoen 
van de fabrikant [registratiedoorhaling, nieuwe registratie op basis 'oude' data, en 
prijsverhoging; de regeling weesgeneesmiddelen wordt hier door fabrikant weer 
volledig benut; verkeerd inschatting voor de vergoeding wel extramuraal I. Deze 
fabrikant mag zichnu wel eens gaan inspannen voor de patient. 

Ik bespreek even metWaenitPAA of we dit op de werkgroep gnm tekorten inbrengen ter 
info. 

HG 

Van:10.2.e 111. 
Verzonden: vrij ag 	november 2017 11:24 
Aan: 1.0,2.e 
Onderwerp: 	asus 	en magis rad erei en 

Dag 	en 

Stuur deze ook even naar jullie, waarschijnlijk ontstaat vanaf 1 januari 2018 een 'tekort' op 
CDCA. in die zin dat er geen vergoedingsstatus is voor het geneesmiddel en de zorgverzekeraars 
hebben aangegeven dat vergoeding vanuit coulance stopt. Dit is dezelfde casus als waar ik een 
paar maanden geleden al over heb gemaild (zie bijlage). 

Misschien lukt het om het middel magistraal te bereiden, maar dat is nog onzeker. 

Weet nog niet zo goed wat we kunnen doen. 

Groet, 

Van: 
Verzon en: vn a 	november 2017 10:21 
Aan: 
Dubbel zie doc 12 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

10.2.e 
RE: casus CDCA en magistraal bereiden 
maandag 27 november 2017 09:27:30 

Maar kan ZIN niet beter met de fabrikant praten.... 

ZIN heeft toch niks bij de ziekenhuis apotheker te zoeken.. 

Het lijkt me nuttiger als ziekenhuis apotheker met 
	

'7-14 en/of IGZ praat... 

Ik bel je wel even. Dat helpt vast meer dan deze mailtjes... ;-) 

Groeten 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 	 minvws.nl>  
Datum: maandag 27 nov. 2017 9:17 AM 
Aan: 	 @minvws.M>:1  0.2.e 	 ;aminvws,n1>  
Kopie: 	 @minvws.nl>  
Onderwerp: RE: casus CDCA en magistraal bereiden 

Voorlopig staat pas 11 december, maar als het eerder kan graag. ZIN spreekt deze week weer 
met ziekenhuisapotheker en partijen willen graag meer gevoel bij juridische kant. Ik zal ook nog 
met 	bespreken. 
Ik weet niet wat onze regels zijn, maar als het in deze casus lukt om magistraal te bereiden, dan 
is dat een zeer wenselijke uitkomst. 
Probleem is hier ook dat de grondstof moeilijk te krijgen is, omdat fabrikant van geregistreerd 
product dat tegenhoud. 

Van: 
Verzon ~november  2017 9:12 
Aan: 
CC: 
On erwerp: : casus CDCA en magistraal bereiden 

Ja. We moeten het er over hebben. 4 december staat. En ik he 	ook al beloofd om 
een magistrale ( ;-) ) factsheet te schrijven waar in samen komen: 

1. Jurisiche kant 
2. Vergeodingskant 
3. Apothekerskant 
4. Voorzet voor (aanscherping?) van onze huidige lijn... 

(Ism en in afstemming met I g 
	en .). 

Wat ik wel wat proef: het lijkt me dat als onze regels gevolgd worden, dit (gevoelsmatig?) 
tot een onwenselijke uitkomst leidt... 
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Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Bubbel met doc. 12.  



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: uitspraak lucentis / avastin; kan je nog doorsturen naar ÍKOI Ír2f.„:)g-1. 
maandag 27 november 2017 15:51:19 
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En dit komt uit de europese patent organisatie: https://register.epo.org/smartSearch?  
searchMode=smart&query=chenodeoxycholic+acid  
Wederom: ik snap het niet. 

Met vriendelijke groet, 

Van: 
Verzonden: maandag 27 november 2017 15:46 

Aan:  @m nvws.nl> 
Onderwerp: RE: uitspraak lucentis / avastin; kan je nog doorsturen naarEf 

Patent is een lastige onderwerp. Ik heb iets gevonden over CDCA, maar wat dit betekent 
is mij niet duidelijk. 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/cornpound/chenodeoxycholic  acid#section=Depositor- 
Supplied-Patent-Identifiers&fullscreen=true  

Met vriendelijke groet, 

Van: 	 @minvws.nl] 
Verzonden: maandag 27 november 2017 15:43 
Aan: 	 Pzinl.nl> 
Onderwerp: FW: uitspraak lucentis / avastin; kan je nog doorsturen naart 

Ter info. 

Van: 111111. ) 
Verzon en: maan a 	november 2017 14:28 
Aan: "7"yr,wP,• Onderwerp: uitspraaklucentis / avastin; kan je nog doorsturen naar Que  

JGR 2013/12, HvJ EU, 11-04-2013, C- 
535/11, (annotatie) 

Inhoudsindicatie 

Magistrale bereiding, Grootbereiding, Vergunningsprocedure, Vergunningsplicht, Handelsvergunning, 
Fabrikantenvergunning, Ompakking, Voor toediening gereed maken, Apothekers, Off label-gebruik, 
Artsenverklaring 
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Ga direct naar 

•• Samenvatting 
• Uitspraak  
• Noot 

Gegevens 

Instantie 	Hof van Justitie EU 
Datum uitspraak 11-04-2013 

Publicatie 	JGR 2013/12 (Sdu Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht), aflevering 2, 2013 

	

Annotator 	• Schutjens en Lisman 
Zaaknummer C-535/11 
Rechtsgebied Geneesmiddelenrecht 

Rubriek 	Handelsvergunning 
• mr. Bay Larsen 
• mr. Bonichot 
• mr. Toader 

Rechters 	
• mr. Prechal 
• mr. Jaragiunas 
• mr. Sharpston (A-G) 

Novartis Pharma GmbH 
Partijen 	tegen 

Apozyt GmbH 

	

Regelgeving 	• Verordening (EG) nr. 726/2004 - 3 

Samenvatting 

Feiten: Novartis is houdster van een handelsvergunning voor het geneesmiddel Lucentis. De 
handelsvergunning heeft onder meer betrekking op de behandeling van natte leeftijdsgebonden 
maculadegeneratie (hierna: `LIVID"). Lucentis wordt gedistribueerd in de vorm van injectieflacons; de 
beroepsbeoefenaar moet. zelf de injectiespuit vullen met de aanbevolen of gewenste dosis. Vaak wordt 
een groot deel van de flacon niet gebruikt. Van oudsher wordt voor LMD in cle praktijk ook Avastin> 
off label gebruikt; <Avastin> is geregistreerd voor indicaties die verband houden met de behandeling 
van kankers met uitzaaiingen. Vanwege de kosten is dat off label-gebruik ook voortgezet nadat Lucentis 
op de markt kwam. <Avastin> moet voor toediening worden verdund. 
Apozyt vult injectiespuiten met de geneesmiddelen Lucentis en <Avastin>; deze spuiten bevatten enkel 
de voor één inspuiting noodzakelijke dosis. De voorgevulde injectiespuiten worden verzonden en 
geleverd aan de apotheek die ze — op grond van een recept — heeft besteld. Apozyt kan op deze wijze 
meer spuiten vullen met de inhoud van de flacons, waardoor de behandeling (veel) goedkoper is. 
Novartis stelt dat dit oneerlijke mededinging is, dat er veiligheidsissues zijn en dat voor het vullen van 
gebruiksklare injectiespuiten met doses van het ongewijzigde geneesmiddel een handelsvergunning is 
vereist. Apozyt stelt onder meer dat er geen sprake zou zijn van 'bereiding' omdat het 
vervaardigingprocedé reeds voltooid is op het moment dat zij de betreffende handelingen verricht. Het 
Landgericht Hamburg heeft prejudiciële vragen gesteld vanwege het belang voor de (kosten van de) 
farmaceutische sector. De kernvraag is, of de handelwijze van Apozyt (het afvullen van injectiespuiten 
met reeds geregistreerde geneesmiddelen) vergunningplichtig is. 
Uitspraak: Voor het vullen van injectiespuiten met de geneesmiddelen Lucentis en <Avastin> is geen 
handelsvergunning noodzakelijk, mits hierdoor het geneesmiddel niet wordt gewijzigd, dit vullen 
uitsluitend gebeurt op basis van individuele recepten en de toediening geschiedt door de arts zelf. Het 
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gaat in wezen om handelingen die anders door de arts zelf zouden zijn verricht. 
Vervolgens speelt de vraag of er dan wellicht een fabrikantenvergunning noodzakelijk is. Voor wat 
betreft de handelingen met <Avastin> geldt de uitzondering op deze vergunningplicht op grond van de 
'named patient-regeling'.- Er is immers geen voor LMD geregistreerd alternatief met deZelfde werkzame 
stof als <Avastin>. Deze uitzonderingsgrond gaat niet op voor de met Lucentis gevulde spuiten omdat 
er een geregistreerd alternatief (nl. Lucentis zelf) op de markt is. 
Voor de bereiding van de spuiten met Lucentis is geen vergunning nodig indien de handelingen worden 
verricht in het kader van 'verstrekking in het klein' door apothekers in een apotheek. De verwijzende 
rechter zal moeten beoordelen of daarvan sprake is. 

Het Hof (Vierde kamer) verklaart voor recht: 

Activiteiten als die welke in het hoofdgeding aan de orde zijn, voor zover deze niet leiden tot een 
wijziging van het betrokken geneesmiddel en uitsluitend worden uitgevoerd op basis van individuele • 
recepten die dergelijke verrichtingen voorschrijven, hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan, 
vereisen niet dat een vergunning voor het in de handel brengen wordt verleend overeenkomstig artikel 
3, lid 1, van verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op 
geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees 
Geneesmiddelenbureau, maar worden in ieder geval nog steeds geregeld door richtlijn 200 I/83/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair 
wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik, zoals gewijzigd bij richtlijn 2010/84/EU 
van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2010.    



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: Leadiant 
woensdag 13 december 2017 13:26:51 
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Beste 

Wij hebben op 18 mei een vooroverleg gehad met de fabrikant. De gebruikelijke 
procedure is dat de fabrikant dan daarna bij ons een (aangepast) dossier indient. Dit is 
echter nog steeds niet gebeurd. 

Met vriendelijke groet, 
1U 

Van: 	 @minvws.nl] 
Verzonden: woensdag 13 december 2017 12:30 
Aan: 	 @zinl.nl> 
CC: 	 @zinl.nl> 
Onderwerp: Leadiant 

DagiOid, 

Wij krijgen signalen dat er zich problemen voordoen rondom het geneesmiddel 
chenodeoxycholzuur (CDCA) voor de aandoening cerebrotendineuze xanthomatose. Wij hebben 
begrepen dat er al enige tijd een geregistreerd product beschikbaar is, namelijk Leadiant. 
Aangezien het hier om een GVS product gaat zal het beoordeeld moeten worden. 

Kunnen jullie aangeven hoe het staat met het vergoedingsdossier van de fabrikant? 

Ik hoor het graag. 

Groet, 

Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 

+31 [9~ 
Qminvws.n1  

afwezig op dinsdag 

voor vragen over de vergoeding van geneesmiddelen kunt u mailen naar: 
aeneesmiddelverooeding(&minvws.n1  
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

10.2.e 
RE: Magistrale bereiding CDCA 
maandag 8 januari 2018 16:24:14 

Als het magistrale middel wel kosteneffectief is, dan is er toch geen inhoudelijke reden om het 
niet te vergoeden? 
Zouden we het besluit daarop niet moeten aanpassen ? 

Van: 10.2.e 
Verzonden: maandag 8 januari 2018 16:15 

impAand 0.2 . e 

r 10.2.e 
Onderwerp: KL: Magistrale bereiding CDCA 

Als het middel in dat geval door de minister wordt afgewezen (niet aangewezen), dan volgt 
uit Besluit zorgverzekering dat ook in dat geval de bereiding niet wordt vergoed. 

Of we moeten het Besluit aanpassen.. 

(CalZg,  niet aangewezen betekent inderdaad beoordeeld en afgewezen. Het gaat niet 
om de middelen die (nog) nooit beoordeeld zijn. 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)  

Van: 111~~111rMal@minvws.nl> 
Datum: maandag 08 jan. 2018 3:45 PM 
Aan 

	

	 MIIMMIl@minvws.nl>, 
@minvws.nl>,  1 0.2.e @minvws.nl>, 

minvws.nl>  10.2.e 	 @minvws.nl> 
Kopie 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Magistrale bereiding CDCA 

In deze casus vind het nog interessant om even over na te denken: 
Wat gebeurt er als ZIN het middel afwijst vanwege de kosteneffectiviteit? Dan is er geen 
vergoeding, dan is er ook geen magistrale bereiding die vergoed wordt? 

Van: 
Verzon eig~11018 15:44 
Aan: 
CC: 
On erwerp: : agis ra e erei ing 

Dag allen, 

Magistraal bereiden mag altijd, ook als er een geregistreerd alternatief is. Dat staat in de 
geneesmiddelenrichtlijn en in de NL Geneesmiddelenwet. 
De bekende voorwaarden zijn wel dat het gebeurt op recept van een arts, dat de bereiding 
plaatsvindt in de apotheek en bestemd is voor de eigen patiënten van die apotheek (dus niet 
doorleveren). 
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Nog een vraag over de vergoeding: wat wordt bedoeld met "enig niet aangewezen, geregistreerd 
middel" ? 

Zijn dat middelen die zijn beoordeeld en afgewezen, of ook middelen die uberhaupt (nog) niet 
zijn aangewezen omdat er nooit een vergoedingsaanvraag is ingediend? 

Gr 	 

Van: 
Verzon en: •on•er a 4 •anuari 2018 16:01 
Aan: 
CC: 
On erwerp: 	: agis ra e ere' ing 

• @PM 1: Ik heb gezocht naar patenten, die zijn er niet voor dit middel. Over deze casus 
heb ik ook contact gehad met octrooibureau, zij gaven aan dat er geen octrooi meer op 
kan zitten, want middel en indicatie worden al in 1984 samen genoemd in een 
publicatie. 

• @PM 2: ZIN heeft al contact gehad met IGJ io. Zij geven aan dat het plan voor de wijze 
waarop bereiding plaats zal vinden geen industriële wijze is. 

• Het middel zit niet in het GVS en is ook nooit afgewezen voor het GVS. Tot nu toe werd 
het middel off-label uit het buitenland geïmporteerd (maar dat off-label middel is niet 
meer beschikbaar). 

• Verder heb ik de fabrikant gevraagd hoe het staat met de vergoedingsaanvraag. Ze 
hebben namelijk in mei 2017 al een proefdossier besproken bij ZIN. De fabrikant 
verwacht 'early 2018' een vergoedingsdossier in te kunnen dienen. Daarna moet dus nog 
de beoordeling plaats vinden door ZIN. 

• Het zal in de beoordeling waarschijnlijk vooral gaan over de kosteneffectiviteit. 
Aangezien middel al decennia gebruikt wordt voor relatief lage kosten (paar honderd 
euro) en hetzelfde middel nu ineens voor € 15.000 op de plank ligt. 

• Als wij het er over eens zijn dat een magistrale bereiding in deze casus een goed optie is, 
blijft het probleem dat de grondstof slecht leverbaar is. 

Groet, 

Van: 
Verzon en: on era 	•anuari 2018 15:30 
Aan: 
CC: 
On erwerp: 	:Magistrale ere! ing 

Wie neemt initatief voor deze reactie? ME: ik cc jou ook even in, omdat het voor jou ook 
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een bekende is: 

Mijn duid in het zakje is: 

1. Als het een bekend middel is, en er zit geen patent meer op [PM: checken] dan is onze 
lijn: 

2. Als de apotheker het voor de eigen patienpopulatie maakt, op een niet industriële wijze 
[PM: dit is ter oordeel aan IGJ io, kunnen we nog contacten hierover] dan kan het. 

3. Dus dan de apotheker op dokters recept het middel bereiden en afleveren aan zijn eigen 
patient. Let wel: de bereidende apotheker moet dus niet doorleveren aan een andere 
apotheek. 

: eens? 
Maandag even afstemmen wie de twee PM-en [of er patent opzit, en of IGJ io al tot een 
uitspraak is te verleiden) uitzoekt?? Wil ik wel doen, maar dat we dit niet driedubel gaan doen... 

@vergoedings- cq prijsregulerings collega's: 
Voegen jullie toe wat qua prijsregulering mogelijk is. 
Let wel (geef ik al even voor jullie aan): als het een GVS middel is, dan wordt de (extramurale?) 

aflevering van een magistraal alleen vergoed, als het geregistreerde geneesmiddel in het GVS zit. 

(zie besluit zorgverzekering, artikel 2.8 lid 2.b). dus als ZIN een negatief advies geeft, en minister 

neemt middel niet op in GVS, dan is er ook geen extramurale vergoeding. Ik denk wel dat er 

onder geneeskundige zorg vergoeding is, maar dat is aan de juristen). 

Groeten 

2 Farmaceutische zorg omvat geen: 

a. farmaceutische zorg in bij ministeriële regeling aangegeven gevallen; 

b. geneesmiddelen in geval van ziekterisico bij reizen; 

c. geneesmiddelen voor onderzoek als bedoeld in artikel 40. derde lid. onder b. van de Geneesmiddelenwet 

d. geneesmiddelen die gelijkwaardig of nagenoeg gelijkwaardig zijn aan enig niet aangewezen, geregistreerd geneesmiddel; 

Van: [10.2.e 
Verzonden. vrijdag 29 december 2017 12:09 
Aan: 10.2.e 

erwerp: w : 00n 01111- 
 

agistrale bereiding CDCA 
111•111111E7=1 

Deze was te verwachten 	graag na volgende week even voorbereiden op reactie. 
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Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 

Van: [Joep De Groot 	 @cbusinez.nl>] 
Verzonden: 29 dec. 2017 12:02 
Aan: 0:2.e 1111.11.111.1r11 minvws.nl>] 
Onderwerp: [Magistrale bereiding CDCA] 

Beste 

In Nederland zijn 63 patienten afhankelijk van CDCA. Een bekend middel. Leadiant heeft 
dit nu echter geregistreerd en de kans aangegrepen om de prijs x10 te verhogen!! 
Het dossier voor de toelating in Nl ligt nu nog niet bij het Zorginstituut. 

, vind deze prijsverhoging 
onmaatschappelijk. Hoewel de grondstof uiterst moeizaam verkrijgbaar is (bijna alle 
leveranciers hebben exclusiviteitscontract) is het ons toch gelukt. Hierdoor kunnen we 
waarschijnlijk vanaf februari - maart de Nederlandse patienten bedienen met magistraal 
bereide middelen tegen aanvaardbare kosten. 

Wij verwachten zowel vanuit de politiek als vanuit Leadiant reacties. Het lijkt mij een 
goed idee om na jouw vakantie even te bellen zodat je helemaal op de hoogte bent. 

Met vriendelijke groeten, 

Joep de Groot 
Raad van Bestuur CbusineZ 

CbusineZ 
www.CbusineZ.n1  
Tel : 013  
Mail: '10.2.e 	@cbusinez.nl 

Sent from my iPhone 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

10.2,e 
RE: Magistrale bereiding CDCA 
donderdag 4 januari 2018 17:27:43 

Kortom, volgens mij leidt dit tot een beslisnota met drie opties... (dit is maar een voorzet, om tot 
aanscherping te komen hoor...). 

Vier adviezen aan MT: 

	

1. 	We geven aan dat er geen vergoeding voor GVS kan zijn, omdat fabrikant geen aanvraag 
voor GVS gedaan heeft. Dus pas na oordeel'van ZIN, volgt beslissing minister 

a. Voordelen: 
i. Het is consequent voor het systeem 
ii. Het probleem is 'makkelijk' bij de fabrikant te leggen. Immers: je kan 
al 20 jaar weten dat je voor vergoeding een aanvraag moet doen. 

iii. En we hoeven geen moeilijke beslissingen te nemen over kosten 
effectiviteit. 

b. Nadeel: 
i. Patient heeft geen toegang tot middel waar die eerst wel baat bij had. 

c. 	Mitigatie van probleem dat 'minister toegang tot middel ontzegt, op 
'bureaucratische' gronden 

i. Nu al in media aangeven dat fabrikant weigert zich te schikken in 
proces, terwijl ze wel de prijs een factor 10 kan verhogen. 

	

2. 	We slaan de proces kant over en nemen het product op in het GVS. Immers: patient 
stond al op vergelijkbaar middel. Middel is nu geregistreerd. Dus waarom vasthouden 
aan bureaucratie: 

a. Voordeel: 
i. 	Patient houdt toegang tot middel 

b. Nadeel: 
i. Je ondergraaft GVS procedure 
ii. We nemen een heel duur middel op in het pakket 
iii. Je 'beloont' de fabrikant, terwijl die wel de prijs maal 10 verhoogt 

c. 	Mititgatie van probleem: 
i. Je laat minister sier maken met keuze voor patient, en niet voor 
bureaucratie in dit geval. 

ii. Maar wel langs prijsbureau, want die prijs kan echt niet.. Deze twee 
kan je nog in de onderhandeling /beeldvorming gebruiken. 

	

3. 	Je adviseer ziekenhuizen/zorgverzekeraars dat ze dit als geneeskundige zorg moeten 
beschouwen. Als vorm van 'ziekenhuis verplaatste zorg'. Met wat juridisch hangen en 
wurgen, maar als iedereen het wil, red je dit wel. 

a. Voordeel: 
i. Patient houdt toegang tot middel 
ii. En VWS is ervan af... 

b. Nadeel: 
i. Je ondergraaft GVS procedure 
ii. We krijgen een heel duur middel op in het pakket 
iii. de fabrikant wordt beloont, terwijl die wel de prijs maal 10 verhoogt 
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c. Mitigatie van probleem: 
???? 

En teven geven we aan in de nota dat magistraal als alternatief geen structurele optie is. 
Theoretisch kan het, maar fabrikant (wederom niet een heel fijne praktijk) snijdt toegangswegen 
tot grondstof af, dus hier kan de apotheker niet op vertrouwen. Voor continuïteit van werkzame 
stof, is het hoogst waarschijnlijk dat patient op geregistreerd product aangewezen is. 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

RE: Onnodig dure medicijnen ten laste van de Wlz 
donderdag 21 december 2017 09:50:31 
image001.jpq 
image002.jpq 
image003.pnq 
image005.pnq 

T.a.v. onderstaande mailwisseling wil ik nog wel even meegeven dat het hier specifiek gaat over 
CDCA, chenodeoxycholzuur, Leadiant. 
Een aantal van jullie heeft hier al meer over gehoord; off-label variant niet meer beschikbaar, 
geen vergoedingsdossier, ziekenhuis wil het zelf proberen te maken, problemen om de grondstof 
te krijgen. De fabrikant is gevraagd een vergoedingsdossier in te dienen, gaan ze waarschijnlijk 
niet doen, voorlopig hebben we geen oplossing voor het probleem. CDCA zullen we vaker 
terughoren de komende tijd. Daarom deze mail even alleen ter info. 

Voor onderstaande patiënt geldt: patiënt heeft WLZ-indicatie, dure middel wordt voor hem/haar 
dus wel vergoed, vanuit de WLZ. Voor de Zvw-klanten is er geen vergoedingsgrondslag voor het . 
middel, zorgverzekeraars vergoeden uit coulance. 

Groet, 

Van: 
Verzon en: on era 	december 2017 8:46 
Aan 
Onderwerp: : nno ig ure me icijnen en as e van e z 

Ik laat bekostigingsvraagstukken even aan mij voorbij gaan. Hoort niet echt tot mijn primaire 
takenpakket... Groeten oom 
Van: 
Verzon en: woens a 	ecem eer 017 20:31 
Aan: 
Onderwerp: 	: nno ig ure me icijnen en laste van de Wlz 

Hoi 	en 
Lezen jullie even mee met onderstaande mailwisseling. Wat vinden jullie 
inhoudelijk van dit idee van het zorgkantoor en bij wie van jullie hoort het thuis (en 
kan reageren naar afzender en even signaal geven aan tre0)7 
Alvast dank voor jullie reactie. 
Groet 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 	 @minvws.nl> 
Datum: woensdag 20 dec. 2017 20:28 
Aan: 	 @minvws.nl> 
Kopie: 	 @minvws.nl> 
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Onderwerp: RE: Onnodig dure medicijnen ten laste van de WIz 

Hoi 	, 
Voor alle zekerheid, aangezien het gaat het over magistrale bereidingen. Hoort 
dat niet in het cluster van Par thuis? Kennelijk zijn daarvoor beperkingen in het 
gvs zie ik. 
Hoe dan ook, ik stem wel af mets 024 en/of 	en zorg dat er een reactie 
gaat naar de verzender (en r9:372.  
Groet PR 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 	 @minvws.nl>  
Datum: woensdag 20 dec. 2017 15:33 
Aan: 	 @minvws.nl>  
Kopie: 	 @minvws.nl>  
Onderwerp: FW: Onnodig dure medicijnen ten laste van de WIz 

2M, kan dit binnen cluster worden opgepakt cf lijn  . Alvast dank, groet<ard 

1 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1 Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 1 
M (070) 	1 061P.2.e 	1 Flexplek op de 9e verdieping 

galliaminvws.n1  1 www.rijksoverheid.nl  1 

Van: 
Verzon 	 december 2017 11:38 
Aan: 
CC: 
On erwerp: 	nnos ig dure medicijnen ten laste van de Wlz 

Morning , ik kreeg een rappel van agitY" 

Volgens mij hoeven we hier niets concreet mee, alleen zou er een kort mailtje of belletje naar de 
verzender kunnen/moeten gaan-met dank voor meedenken... 

Geleiden jullie door naar een gmt collega, en kan hij/zij ook even terugkoppelen naar 

Van: 
Verzon en: on era 6 november 2017 17:46 
Aan: 
Onderwerp: 	: nno ig dure medicijnen ten laste van de Wlz 

Hoi 	voor wie is deze ? welk cluster? 
Kan jij doorsturen? 



Van: 
Verzon 
Aan: 
Onderwerp: 

16 november 2017 10:45 

ig dure medicijnen ten laste van de Wlz 

Van: 
Verzon en: woens 
Aan: 
Onderwerp: linno 

11~111.1111.1a  zo rg enze ke rheid. nl] 
a 	novem er 	7 18:22 

g dure medicijnen ten laste van de Wlz 
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Beste La?22, 
Ik begrijp dat jij mij wellicht met onderstaande vraag kan helpen of kan doorverwijzen..  
Groet, ,cfg 

DirectieLangdurige org 
Programma Waardigheid&Trots 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Rijnstraat 50 1 2515 XP 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 
+31 (0)6 

mmvws,n  

Beste 

Zou jij onderstaande casus inzake onnodig dure medicijnkosten aan je collega willen voorleggen? 

Onnodig dure medicijnen ten laste van de Wlz 
In de nacalculatie van 2016 is er bij een cliënt in zorg bij een zorgaanbieder dure geneesmiddelen 
gerapporteerd voor €E2M per maand. Op jaarbasis betreft dit EM. 
Deze kosten worden volgens de regeling extreme kosten dure geneesmiddelen vergoed in de Wlz op 
basis van nacalculatie, maar drukken wel op de BV Nederland. Volgens mijn collega is dit medicijn 
bewust uitgekozen door de farmaceut op de toepassing bij zeldzame ziekte om na enige marginale 
aanpassing dit medicijn voor veel meer geld op de markt te zetten. 

Een apotheker, die mijn collega heeft bevraagd, schetste dat deze dit medicijn kan maken voor € 

Dit is echter niet aan de orde, daar er niets veranderd is aan de gezondheidssituatie van de cliënt. 
Volgens het GVS mag je een medicijn niet 'zelf bereiden' als er een bestaand middel is, tenzij daar 
een indicatie voor is. Het zou mooi zijn als het GVS wordt aangepast zodanig dat ook extreme 
prijsverhogingen aanleiding kunnen zijn om over te gaan tot bereiding door de apotheker. 

De cliënt heeft de indicatie cerebrotendineuze xanthomatosis (CTX). Hij woont bij een aanbieder van 
zorg voor gehandicapten. 
De gebruikelijke behandeling van deze zeldzame aandoening in Nederland is met het geneesmiddel 
Xenbilox. Client gebruikt dit middel al sinds 2000. Client zal op dit middel aangewezen blijven. 
Deze kosten zullen dus voor lange tijd gedeclareerd worden. 

Ik hoop dat dit kan helpen om de onnodig hoge kosten van medicijnen te verlagen. Mochten er nog 
vragen zijn dan beantwoord ik deze graag. 

Vriendelijke groet, 



(071) 
(06) 
Aanwezig 
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Zorgkantoor Amstelland en de Meerlanden 
Zorgkántoor Zuid-Holland Noord 
Postbus 400 
2300 AK Leiden 
www.zorgkantoor-zorgenzekerheid. nl   

,@zorgenzekerheid.n1  

'Mink green, keep it on the screen! 

**************************Disciaimer******************************* 

Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als u dit 
bericht 
per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren 
en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of 
gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden. 

***************************************************************** 
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Van: 
Aan: 

Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

1 0.2.e....2111 
RE: Magistrale bereiding CDCA 
maandag 8 januari 2018 15:45:55 

In deze casus vind het nog interessant om even over na te denken: 
Wat gebeurt er als ZIN het middel afwijst vanwege de kosteneffectiviteit? Dan is er geen 
vergoeding, dan is er ook geen magistrale bereiding die vergoed wordt? 

Van: 10.2.e ~II) 
Verzonden: maanda. 	 ari 2018 15:44 
Aan: 10.2.e 
cc: 10.2.e 
Onderwerp: KL: Magistrale bereiding LDLA 

Dag allen, 

Magistraal bereiden mag altijd, ook als er een geregistreerd alternatief is. Dat staat in de 
geneesmiddelenrichtlijn en in de NL Geneesmiddelenwet. 
De bekende voorwaarden zijn wel dat het gebeurt op recept van een arts, dat de bereiding 
plaatsvindt in de apotheek en bestemd is voor de eigen patiënten van die apotheek (dus niet 
doorleveren). 

Nog een vraag over de vergoeding: wat wordt bedoeld met "enig niet aangewezen, geregistreerd 
middel" ? 

Zijn dat middelen die zijn beoordeeld en afgewezen, of ook middelen die uberhaupt (nog) niet 
zijn aangewezen omdat er nooit een vergoedingsaanvraag is ingediend? 

Gr 



@minvws.nl>, 
minvws.nl> 
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Van: 	 10.1.0 	1 
Aan: 	 10.1.0 
Onderwerp: 	FW:APCiibekersbereiding CDCA 
Datum: 	 woensdag 7 februari 2018 10:49:53 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: ti 0.2.e 	 @minvws.nl>  
Datum: dinsdag 06 feb. 2018 12:04 PM 
Aan: tl 0.2.e 

Kopie: 0.2 
@minvws.nl> 

@minvws.nl>  
Onderwerp: Apothekersbereiding CDCA 

Beste mensen, 
Ik heb vrijdagmiddag gesproken met Joep de Groot (C-Bussines; het fonds dat gekoppeld is aan 
verzekeraar CZ). 

In Nederland zijn 63 patienten afhankelijk van CDCA: een al lang bestaand middel dat als 
apothekersbereiding wordt gebruikt (kosten maxime!  per patiënt per jaar). 
De fabrikant Lediant heeft dit nu geregistreerd bij EMA en heeft de prijs drastisch verhoogd 
(kosten naar schatting 	k€ per patiënt per jaar. Het middel heeft geen octrooi maar heeft 
vanwege de patiënten-aantallen wel een 'weesgeneesmiddelenstatus' met daarbij behorende 
marktexclusiviteit e.d. 

AMC en de verzekeraars CZ en Zilverenkruis werken nu samen om een magistrale bereiding te 
blijven leveren. Volgens hun juristen valt het onder de aanspraak geneeskundige zorg (niet onder 
farmaceutische zorg). Daarnaast wordt de ziekenhuisapotheker medebehandelaar van deze 63 
patiënten zodat het 'magistraal' is (eigen patiënten). Om deze redenen denken zij dat het 
juridisch sluitend is om dit te kunnen doen. 

Joep meldde dat er nog geen vergoedingsaanvraag is bij ZiN maar op mijn vraag dat dat ook niet 
hoeft als het intramuraal is (open instroom en stand der wetenschap en praktijk) wist hij niet 
helemaal hoe het zat. 

Heb met Joep het volgende afgesproken: 
- 	De juristen nemen hierover contact met elkaar op om te zien of we het echt eens zijn 

met elkaar dat dit kan. @IMI: ik krijg namen van Joep van de juristen van CZ en ZK, 
wil jij hen dan bellen hierover? 
Daarnaast stelt Joep de vraag of de IGJ dit ook gaat beoordelen als 'eigen patiënten'. Ik 
heb dit voorbeeld gisteren alvast aangehaald in mijn kennismakingsgesprek met de 
nieuwe 	 Curatieve Zorg, Geneesmiddelen en Med Tech 

). Graag voor het eerstvolgende po met IGJ agenderen (1111111). 

Als er anderen zijn die hiervoor input hebben, hoor ik dat graag 

minvws.nl>, 	 minvws.nl>, 
m invws.nl>, 
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groet 

!MEI Geneesmiddelen & Medische Technologie 
Ministerie van VWS 



Dubbel met doc. 23 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

10.2.e 
FW: Apothekersbereiding CDCA 
vrijdag 9 februari 2018 14:45:40 

Hoi1921, 

10.2.e 	en ik heb hier net verder over doorgesproken. Het leek goed om hier even 
een 3/4 uur over samen te zitten. Om even wat uitgebreider over magistraal te bespreken 
(bereid ik voor) en toegespitst op CDCA. 

OK? 

e0 0111:  lukt het om 3/4  volgende week bij 10.2.e te zitten in samenstelling: 
10.2~W 

Groetennaa 

van: 10.2.e 
Verzonden: woensdag 7 februari 2018 11:21 
Aan: 10.2.e 
cc: 10.2.e 
Onderwerp: Kt: ApotheKersberei ing 

Ik ben al maanden met ZIN bezig over deze casus. 

CDCA/Leadiant is een GVS-middel, het is geen intramuraal middel. Het is een oraal middel dat in 
de thuissituatie wordt gebruikt en vroeger ook in het GVS stond. De fabrikant wil heel graag dat 
het intramuraal valt, want ze hebben moeite hun beoordelingsdossier op orde te krijgen. 
Fabrikant heeft in mei vorig jaar al een GVS-proefdossier besproken bij ZIN, maar tot op heden 
nog geen definitief dossier ingediend. Ziekenhuizen vinden het handig als alleen de magistrale 
bereiding intramuraal valt. 

Als we nu besluiten om het middel intramuraal te laten vallen dan moeten we ons bewust zijn 
dat we een uitzondering maken. Dan mag de fabrikant ook een add-on aanvragen voor hun 
geregistreerde product, dan hebben ze precies wat ze willen. Dan kunnen artsen ook het dure 
geregistreerde product voorschrijven en dan zijn de kosten voor het ziekenhuis. 

Groet, 
10.2.e 
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Dilemma's vergoeding en apotheekbereiding 

Juridische context vergoeding farmaceutische zorg: 
Besluit zorgverzekering artikel 2.8: 
1. Farmaceutische zorg omvat terhandstelling van of advies en begeleiding zoals apothekers 

die plegen te bieden ten behoeve van medicatiebeoordeling en verantwoord gebruik van: 
a) de bij ministeriële regeling aangewezen geregistreerde geneesmiddelen voor zover deze 

zijn aangewezen door de zorgverzekeraar; 
b) niet geregistreerde geneesmiddelen mits het rationele farmacotherapie betreft 
c) dieetpreparaten 

2. Farmaceutische zorg omvat geen: 
a) farmaceutische zorg in bij ministeriële regeling aangegeven gevallen; 
b) geneesmiddelen in geval van ziekterisico bij reizen; 
c) geneesmiddelen voor onderzoek als bedoeld in artikel 40, derde lid, onder b, van de 

Geneesmiddelenwet; 
d) geneesmiddelen die gelijkwaardig of nagenoeg gelijkwaardig zijn aan enig niet 

aangewezen, geregistreerd geneesmiddel; 
e) geneesmiddelen als bedoeld in artikel 40, derde lid, onder e, van de  

Geneesmiddelenwet. 

Vergoed wordt dus la) geregistreerde geneesmiddelen die zijn opgenomen in het GVS en lb) 
magistrale bereidingen mits het rationele farmacotherapie betreft. 
2d) Indien er een geregistreerd geneesmiddel is dat nog niet is aangewezen (in afwachting van 
GVS-beoordeling), of niet wordt aangewezen (bij een negatief GVS-advies) dan wordt de 
apotheekbereiding ook niet vergoed. Apotheekbereidingen van in het GVS-opgenomen 
geregistreerde producten worden dus in principe wel vergoed. 

In de praktijk 
Apotheekbereiding vs. GVS 

- 	(Doorgeleverde) magistrale bereidingen zijn vaak volwaardig concurrent van GVS-
producten en zouden (indien geregistreerd) wellicht als onderling vervangbaar kunnen 
worden beschouwd. 
Doorgeleverde bereidingen maken echter geen deel uit van het GVS. Er gelden geen 
vergoedingslimieten of maximumprijzen voor bereidingen, ze worden (mist rationele 
farmacotherapie) volledig vergoed. 

Voorbeelden waar in praktijk knelpunten ontstaan:  
1. Er is discrepantie tussen de beoordeling van apotheekbereidingen en GVS producten. 

Apotheekbereidingen die bestempeld worden als rationele farmacotherapie worden 
vergoed, zodra ze geregistreerd worden dreigen ze een negatief advies te krijgen van het 
Zorginstituut omdat de bewijsvoering die nodig is binnen het GVS- beoordelingskader 
ontbreekt. Indien sprake is van een 1B-aanvraag, dan is bij een onverklaarbaar hoge prijs 
van het geregistreerde product de farmaco-economische analyse vaak een struikelblok. 

o 	gevolg voor de patiënt: In geval van negatief advies geen vergoeding meer 
van product dat voor registratie wel werd vergoed, ook apotheekbereiding 
wordt in dat geval niet meer vergoed (voorbeeld: dreigde bij Amfexa, gaat nu 
mogelijk weer spelen bij Fampyra). 
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2. 	Prijsverschil bereiding vs. geregistreerd product en dilemma's 
a. Oorspronkelijk brachten apotheekbereidingen weinig kosten met zich mee. De 

laatste jaren nemen de prijzen van bereidingen door grootbereiders de laatste fors 
toe (signaal Zorginstituut). 

o Doorgeleverde bereidingen worden niet benoemd in wet/regelgeving en 
hebben dus ook geen plek binnen de aanspraak. De vergoedingssystematie k is 
anders dan wanneer het een geregistreerd, in het GVS opgenomen 
geneesmiddel betreft, waardoor dit een sluiproute creëert om hogere 
vergoeding te krijgen voor een geneesmiddel. 

b. Een geregistreerd product kan goedkoper zijn dan de beschikbare 
apotheekbereiding, maar vanwege het systeem GVS toch niet (zonder 
bijbetaling) beschikbaar komen. Wanneer een bereiding wordt geregistreerd zal 
de fabrikant de prijs moeten aanpassen aan de vergoedingslimiet van het cluster 
om bijbetaling te voorkomen. Het is begrijpelijk dat een fabrikant in sommige 
gevallen niet uitkomt met de prijsstelling op het niveau van een vergoedingslimiet 
die is gebaseerd op prijzen uit 1998 (gestegen grondstofprijzen/productie kosten). 
o 9gevolg voor de patiënt: door registratie van het geneesmiddel ontstaat 

bijbetaling op een product dat eerder bijbetalingsvrij was (voorbeeld: 
dexamfetamine, opname als Amfexa in het ADHD cluster) 

o 9 gevolg voor de patiënt: Het kan ook zijn dat een geneesmiddel niet 
beschikbaar is/komt, doordat het geregistreerde geneesmiddel vanwege de 
te lage vergoedingslimiet (en dus bijbetaling) van de markt wordt gehaald 
(voorbeeld: levothyroxine drank). 

o 9 gevolg voor uitgaven: Als 'gelijkwaardige' vaak duurdere doorgeleverde 
bereiding wel worden vergoed, levert dat een sluiproute. Kosten voor 
extramuraal farmaciebudget stijgen (voorbeeld: levothyroxine drank, waarbij 
werkelijke kosten geneesmiddel lager zijn dan bereiding). 

c. Een geregistreerd product kan duurder zijn dan de apotheekbereiding, waarbij 
soms extreme prijsverhogingen gemoeid zijn. 
o Er zijn bereidingen die weinig kostten en waarvoor in de plaats een (veel) 

duurdere geregistreerde variant is gekomen (voorbeeld: dexamfetine 
(Amfexa), dimethylfumeraat (Tecfidera), cystea mine oogdruppel 
(Cystadrops)). 

o Er zijn dure geregistreerde producten waarbij de wens is om vanwege de 
kosten een goedkopere bereiding te ontwikkelen: 

- Indien al opgenomen in het GVS dan is er ook vergoeding van de 
bereiding (voorbeeld:. Orkambi) 

- Indien nog niet opgenomen in het GVS, dan is geen vergoeding van 
bereiding (voorbeeld: CDCA) 

o gevolg voor uitgaven: Indien het om een 1B opname gaat dan kan de 
fabrikant vaak vragen wat hij wil, dit leidt tot hoge prijzen van geregistreerde 
producten en dus hogere uitgaven. 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

FW: Apothekersbereiding CDCA 
vrijdag 16 februari 2018 16:05:33 
Dilemma"s vergoeding en apotheekbereiding.docx 

Van: 
Verzon en: vn • a 	februari 2018 16:03 
Aan: 

n erwerp: RE: Apothekersbereiding CDCA 

Dag allen, 

A.s. maandag staat een overleg gepland n.a.v. de CDCA casus, waarbij 
ziekenhuisapothekers in het Canisius ziekenhuis CDCA willen maken, echter hier zitten wel 
wat haken en ogen aan (zie toegelicht onderaan deze mail). 

@M, ik weet niet of je al een notitie hebt gemaakt, maar ik heb zojuist een aantal 
situaties op papier gezet waar onze regelgeving soms in de weg zit en tegen welke 
dilemma's we dan in de praktijk aanlopen (zie bijgevoegd document). Hieronder volgt een 
korte samenvatting: 

Juridisch: 

Vergoed worden geregistreerde geneesmiddelen die zijn opgenomen in het GVS en 
magistrale bereidingen mits het rationele farmacotherapie betreft. Indien er een 
geregistreerd geneesmiddel is dat nog niet is aangewezen (in afwachting van GVS-
beoordeling), of niet wordt aangewezen (bij een negatief GVS-advies) dan wordt de 
apotheekbereiding ook niet vergoed. Apotheekbereidingen van in het GVS-opgenomen 
geregistreerde producten worden dus in principe wel vergoed. 

Dilemma's uit de praktijk: 

- Ongelijkwaardigheid bereidingen en GVS producten in beoordeling, prijsstelling en 
vergoeding terwijl het wel concurrerende producten zijn. 

- Stijging van prijzen van doorgeleverde bereidingen, er zijn geen prikkels die toezien op 
de beheersbaarheid van de prijzen van doorgeleverde bereidingen (omdat ze regelgeving 
technisch niet bestaan). 

- Producten die met relatief lage prijs t.o.v. apotheekbereiding worden geïntroduceerd, 
maar waarbij na registratie problemen ontstaan met vergoeding (bijbetaling door te lage 
vergoedingslimieten), of beschikbaarheid (geen marktintroductie door te lage 
vergoed i ngslimieten). 

- Extreme prijsverhoging van geregistreerde producten t.o.v. apotheekbereiding 
waardoor uitgaven omhoog gaan en ook beschikbaarheid in de knel komt (voorbeeld dat 
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nu speelt: CDCA). 

Casus CDCA - korte situatieschets: 

- Chenodeoxycholzuur (cdca, Leadiant), werd tot voor kort als Xenbilox ( van dezelfde 
fabrikant, heeft inmiddels naamwijziging doorgemaakt) geïmporteerd uit Duitsland voor 
off-label behandeling weesziekte. Fabrikant heeft registratie Xenbilox doorgehaald, middel 
niet meer verkrijgbaar. 

- Cdca is inmiddels als Leadiant geregistreerd voor de weesziekte cerebrotendineuze 
xanthomatose (CTX), wordt ingezet bij baby's vanaf 1 maand tot volwassenen. (in NL naar 
schatting 55-80 patiënten). De belangrijkste basis voor registratie bestaat uit 2 
retrospectieve cohortstudie van 2 centra, waarvan 1 in Nederland. Er zijn geen nieuwe 
klinische onderzoeken voor verricht. 

- Deze wijziging gaat gepaard met prijsstijging: 

Xenbilox (import geneesmiddel), 1) 	 (op basis van 
declaratiegegevens) vs. Chenodeoxycholzuur (Leadiant), OC 
(taxeprijs) 

- Leadiant wordt nog niet vergoed, is GVS product en definitief dossier door ZIN nog 
niet ontvangen, noodoproepen komen nu binnen via zorgverzekeraars. Leadiant is wel uit 
het buitenland te importeren (voor de hoge prijs), maar middel heeft geen 
vergoed i ngsstatus. 

- Het laatste in NL geregistreerde product met CDCA (Chenofalk) is sinds 2009 uit de 
handel. 

- Ziekenhuisapothekers van het Canisius willen cdca zelf maken. Er is nu grondstof voor 
6 maanden beschikbaar, de fabrikant heeft de toevoerkanalen van de grondstof flink 
onder controle. 

- Daarnaast zijn er vragen over de aanspraak. Het middel valt onder de extramurale 
aanspraak. Echter, juristen van het Canisius denken dat de bereiding onder de aanspraak 
geneeskundige zorg valt. 

Groet, 

Tag 

Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

10.2.e 
RE: Apothekersbereiding CDCA 
donderdag 22 februari 2018 13:15:57 

Hoi, 

Dank! Ja dat lijkt me top. 

Ik stuur morgen nog wel even een mail uit met dit voorstel en de kanttekening vanuit 
financiën over herberekening. 

Groeten, 

iV0;91.:±7) 

P.s. mail van financiën stuurt 	(of heeft ze misschien al gedaan) nog even naar 
iedereen die bij regeerakkoord betrokken was. 

Van:10.2.e 	2) 
Verzonden: donderdá 22 februari 2018 11:23 
Aan:10.2.e 	 ) 
Onderwerp: i-W: Apo e ers erei ing CDCA 

Hoi, in bijgevoegd document mijn analyse van de dilemma's rondom vergoeding 
apotheekbereidingen in relatie tot GVS. 

Ik ga de andere knelpunten die ik eerder geïdentificeerd had nog beter structureren. 
Misschien dat we dan als uitgangspunt kunnen nemen voor het overleg volgende week en 
ook bespreken hoe breed we de modernisering zouden willen aanpakken. 

Groet, 

10.2.e 

Dubbel met doc. 26 

-""2111111111111 



Van: 
Aan: 

Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Gesprek met CbusineZ over cdca 
woensdag 28 februari 2018 14:21:54 
imane001.gif 
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Dag allen, 

Vandaag gesproken met I (0:22(z) 	 en il(t' 
	

van CbusineZ. 
Ze sturen mogelijk vandaag nog wat aanvullende info. 

Voor nu even kort wat door hen naar voren is gebracht: 

Cdca werd voorheen uit Duitsland geïmporteerd door apotheek Venlo en uit "coulance" 
door verzekeraars vergoed. 
Dat houdt nu op. Er is inmiddels een (veel te duur) geregistreerd weesgeneesmiddel. 
Dat is in feite niet beschikbaar voor patiënten 
Vandaar nu magistrale bereiding. Meeste patiënten zitten in Canisius ziekenhuis maar 
die kunnen niet bereiden, AMC wel 
Die magistrale bereiding kan niet op basis van art. 2.8 BZV worden vergoed want het 
geregistreerde product wordt ook niet vergoed (art 2.8 lid 2 onder d BZV; moeten we 
misschien toch eens iets aan doen ....ra 
Dan kom je uit bij geneeskundige zorg; onderbouwing volgt, lijkt erop dat verzekeraar(s) 
daar in mee zullen gaan 
In het Westen is de grondstof nauwelijks te krijgen, in China wel, daar wordt ingekocht 
en daar kunnen ze een paar jaar mee vooruit 
Er is ook contact geweest met IGJ over wel of niet magistraal en dat is op orde 
Het is niet per sé de bedoeling dat dit structureel zo wordt. Als de fabrikant van Leadiant 
bijdraait qua prijs willen ze het opnieuw overwegen. 

- Men wil ook transparant zijn over het proces. 
In het buitenland worstelt men hier ook mee. Daar is Laediant soms nog duurder. 
Andere landen zullen dit NLmodel mogelijk willen volgen 

- Krijgt mogelijk/waarschijnlijk dus nog een juridisch staartje 

Het lijkt erop dat men dit alles goed heeft doordacht en voorbereid. 
Ik heb gezegd dat wij het initiatief sympathiek vinden, dat VWS hier vooralsnog geen formele 
positie in heeft, maar dat als partijen e.e.a. zo met elkaar afspreken wij het geen probleem / 
prima vinden. 

Volgende week nog even over hebben als iedereen terug is? 

Gr 

Van: Joep De Groot [mailt 	 @cbusinez.nl] 
Verzonden: donderda 22 e ruan 	21:08 
Aan: 
CC: 



El 

CbusineZ 
www.CbusineZ.nl  
Tel : 013 - 

@cbusinez.n1 

Doc. 28 

RP-21.0 
bilaerwerp: Re: Wet verruimen voor magistrale bereidingen bij ‘valsspelen' 

Beste 7042C 

De introductie van de magistrale bereiding zal waarschijnlijk in de 3e week van maart plaatsvinden. 
De processen en vergoeding-strutuur worden nu uitgewerkt en met alle partijen besproken. 

	

0. -19 	is de projectmanager voor dit project 

	

,r4 
	 begeleidt de juridische kant van dit project 

Met vriendelijke groeten, 

Joep de Groot 
Raad van Bestuur CbusineZ 

On 21 Feb 2018, at 11:08, 	 @minvws.nl>  
wrote: 

Beste heer De Groot, 

Weet u inmiddels met wie bij verzekeraars (CZ en ZK) wij contact kunnen opnemen? 

Met vriendelijke groeten 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
tel. 070 
mob. 0 
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Vrijdag ben ik afwezig 

Van: 
Verzon en: maan• ag 
Aan: 'Joe. De Groot' 
CC: 11 0),7.(:-' 

e•ruari 2018 10:46 

Onderwerp: 	"e verruimen voor magistrale bereidingen bij 'valsspelen' 

Dag Joep, 

Deze casus was ons ook bekend. Is ook een lastige kwestie. Regelgeving technisch mag dit op dit 
moment. Als een nieuw product zou worden afgewezen op basis van kosten alleen, zou ook de 
bereiding niet meer vergoed mogen worden. Kijken we ook naar. 
Een keer hierover spreken lijkt me prima. 

Wij hadden nog afgesproken dat onze mensen over de cdca casus zouden schakelen, met name 
over de juridische kant / aanspraak. Bij ons is j 	 degene die dat regelt, met wie 
bij de verzekeraars kan hij contact opnemen? 

Groet 

Van: Joep De Groot [mail 	 Cacbusinez.nl] 
Verzonden: maanda • 19 	ruari 	:19 
Aan: -11(0);?); ,z) 
Onderwerp: !Ie verruimen voor magistrale bereidingen bij 'valsspelen' 

Beste  Ko. 

Afgelopen week kreeg ik weer een casus toegestuurd van `valsspelen'. In dit geval gaat om 
het Cystradrops (merknaam). 

Dit werd magistraal bereid voor ca 
geregistreerd en gaat nu voor 
misbruikt. 

. Nu is dat op basis van de orphan drug act 
over de toonbank. Hier wordt de ODA 

Nu hebben we een sterke voorkeur (en sterk wettelijk kader) voor geregistreerde middelen. 
Maar casussen als CDCA, Cystadrops maken duidelijk dat we toe moeten naar een 
wijziging. Een wijziging waarbij magistraal / officinaal bereiden is toegestaan als de 
kosten meer dan X% lager zijn ... 

Zouden we hierover eens door kunnen praten? 

<image00 1 jpg> 

Met vriendelijke groeten, 

Joep de Groot 
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Raad van Bestuur CbusineZ 

<image002.jpg> 

CbusineZ 
www.CbusineZ.n1  
Tel : 013 -10.2.2i 

cbusinez.nl 

Sent from my iPhone 
<image001 jpg><image002.jpg> 



Van: 
Aan: 

Dubbel zie doc 2 

Doc. 29 

Onderwerp: 	RE: Gesprek met CbusineZ over cdca 
Datum: 	 woensdag 28 februari 2018 17:53:03 
Bijlagen: 	 image001.gif 

Prima 
Thxs 

Klinkt goed (incl 'Gij 
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Van: 	 10.2.e Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	FW: Informatie n.a.v. call magistrale bereiding CDCA 
Datum: 	 maandag 5 maart 2018 12:51:43 
Bijlagen: 	 image001.onck 

image002.gif 

@LOM: ik miste jou in de aan/cc. 

Nog een toevoeging: 

Vanuit het pakket perspectief is farm zorg of geneeskundige zorg juist wel een dingetje.... Hier 
maakt ZIN (en wij ook) namelijk vaak een punt van. In vergelijkbare casustiek zijn we hier altijd 
wel streng opgeweest. Daarom ook vast Eaa erbij betrokken... 

í 	toch? 

Groeten 

Verzon en: on el~112naa 018 13:38 
Van: 

Aan: (If10)'') 
CC: 1110j,:).kzi,) 
On erwerp: TY: n orma ie n.a.v. call magistrale bereiding CDCA 

TKN mail hieronder 

Zullen we nog even wachten op de nadere juridische onderbouwing (zie onder), en daarna even 
bijeenkomen? 
Ik check voor de zekerheid nog bij IGJ of de magistrale kant OK is. 

Gr WO 

Van: 	 (cbusinez.nl]  
Verzon en:donderdagmaa 	: 
Aan 
CC: 
On erwerp: n orma ie n.a.v. ca magistrale bereiding CDCA 

Best 2,&(- -1  

Hartelijk dank voor het prettige gesprek vanmiddag. Als toegezegd ontvang je hierbij per mail de 
grondslag voor financiering van de magistrale bereiding onder geneeskundige zorg. 



M. 06 
T. 013 
Kgr(9, 
www.cbusinez.nl   

Pcbusinez.n1  

ed 
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10 1  c en 10  2  g l 
4101"."1"1""1111111 

Binnen enkele dagen sturen wij ter verdere onderbouwing de documenten van Stichting 
Pharmagister toe, waarin de juridische verantwoording en de gekozen opzet nader worden 
toegelicht. 

Mocht een en ander nog vragen oproepen, dan zijn we graag beschikbaar voor verdere 
toelichting. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 
Business Manager 

El 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print. 

Van: 10.2.e 	 minvws.nl>  
Datum: 	 26 	2018 om 16:53 
Aan: 10.276- 	 111@cbusinez.nl>  
CC: 10.2.e 	 taminvws.nl>  
Onderwerp: RE: Wet verruimen voor magistrale bereidingen bij 'valsspelen' 

Dag 10., 

Schikt het om deze week een keer te bellen over de juridische kant van de zaak? 

Met vr gr 
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Van: 	 10.2.e Aan: 
Onderwerp: 	RE: Informatie n.a.v. call magistrale bereiding CDCA 
Datum: 	 maandag 5 maart 2018 14:46:29 
Bijlagen: 	 image001.pnq 

imagg002.gif 

Zal ik een overlegje plannen met Z ? ME en 	-ï 

Van: !M. 
Verzon en: maan

I 
a 5 maart 2018 14:40 

Aan: 
Onderwerp: : n orma le n.a.v. ca magis ra e ereiding CDCA 

Ik snap nu de analyse waarom farmaceutische zorg niet kan. We moeten inderdaad 2.8 lid 2 
aanpassen. 
Maar geneeskundige zorg is het ook niet, vanwege de afbakening zoals we die nu in de 
wet/regelgeving hebben aangebracht (plaats van toediening). En hier maken we inderdaad nog 
wel eens een punt van. 

Vind wel dat initiatief doorgang moet krijgen en vind het ook prima dat men dat onder 
geneeskundige zorg brengt. Maar nogmaals, eigenlijk klopt het niet. 

Groet, 

Van: 1 0.1211 ) 
Verzonden: maan a maa 018 13:55 
Aan: 10.2:6 	) 
cc: 10.2.e 
Onderwerp: 	: n ormatie n.a.v. call magistrale bereiding CDCA 

Hoi 

Je bent het toch wel eens dat dit initiatief doorgang moet vinden, en dat het dus ofwel 
farmaceutische ofwel geneeskundige zorg moet worden? 
En moeten we 2.8 lid 2 onder d BZV niet eens gaan aanpassen? Dan zijn we ook van dit probleem 
af ... 

Gr 10.2.e' 

'Dubbel zie doc 28 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: magistrale bereiding lutetiumdotatate - nieuwe "CDCA" casus 
maandag 5 maart 2018 17:10:05 

Van: 
Verzon 
Aan: 
CC: l̀!Li 

erwerp: 

Dag  tKs _'fit 

5 maart 2018 15:40 

magistrale bereiding lutetiumdotatate - nieuwe 'CDCA' casus 

Buiten reikwijdte verzoek 

Doc. 32 

Ho 
Ben het geheel met je eens !! 
Maar even bespreken wat hier de (on)mogelijkheden zijn, tegelijk met cdca casus. 

Gr 

Zie onderstaand. Vraag over een intramurale bereiding die vervangen wordt door een duur 
geregistreerd product. Punt is dat in tegenstelling tot CDCA het geneesmiddel wel intramuraal 
valt en dat door de handelsvergunning en de open instroom er meteen aanspraak is op het 
geneesmiddel. 

Buiten reikwijdte verzoek 

Van: ~11111111111111~  azilverenkruis.nl]  
Verzon en: maan ag maa 	: 
Aan: geneesmiddelvergoedinTii

ii
w  

Onderwerp: Vraag t.a.v. 10.. 



Doc. 32 

Er zijn veel parallellen met de CDCA-casus 
Het verschil met de CDCA-casus is, dat daar sprake is van een extramuraal geneesmiddel en geen 
(betaalbaar) alternatief voor patiënten. In de intramurale farmacie stroomt het middel eigenlijk 
als vanzelf het pakket binnen als er sprake is van Stand van Wetenschap en Praktijk. 

Graag zou ik met u contact hebben over de manier waarop we deze casus het beste kunnen 
aanpakken. Bij voorbaat dank voor uw reactie. 

Met vriendelijke groet, 

Zilveren Kruis 1 Zorginkoop 

apotheker (niet praktiserend) 
Medisch Advies & Innovatie 

Storkstraat 12 1 3833 LB Leusden 
Postbus 444 1 2300 AK Leiden 

'"?" 	+316 

, 1) Rzilverenkruis.ni 

www.zilverenkruis.ni  

Aanwezig op 
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Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. is statutair gevestigd te Utrecht, KvK 06088185 
Achmea Zorgverzekeringen N.V. is statutair gevestigd te Zeist, KvK 28080300 

************************ Disc LAd m E R******************************* 

De informatie in dit bericht is vertrouwelijk. Het is daarom niet toegestaan dat u deze informatie openbaar maakt, 
vermenigvuldigt of verspreidt, tenzij de verzender aangeeft dat dit wel is toegestaan. Als dit e-mailbericht niet voor u 
bestemd is, vragen wij u vriendelijk maar dringend om het bericht en kopieën daarvan te vernietigen. Dit bericht is 
gecontroleerd op bekende virussen. Helaas kunnen wij niet garanderen dat het bericht dat u ontvangt volledig en tijdig 

. verzonden is, of tijdig ontvangen wordt en vrij is van virussen of aantasting door derden. 
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Van: Uale 
Aan: 
Onderwerp: 	RE: Vraag t.a.v. 10.2.e 
Datum: 	 woensdag 7 maart 2018 16:26:35 

Fijn, bedankt voor je reactie, ik wacht het af! 

Met vriendelijke groet, 
10.2.e 

Van: 10.2.e 	 Il@minvws.nl] 
Verzonden: woens a maa 	15:58 
Aan: kl(14  .2.e 
Onderwerp: 11 	raag .a.v. 

Beste mevrouw 

Ik heb uw voicemailbericht gehoord en onderstaande mail gelezen. 
Ik spreek hier morgen met een aantal collega's over en kom er daarna bij u op terug. 

Met vriendelijke groet, 
10.2.e""""1  

Dubbel zie doc 32 
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Van: 
Aan: 	 1 0 ei 2.e.' 
Cc: 
Onderwerp: 	RE: Informatie n.a.v. call magistrale bereiding CDCA 
Datum: 	 maandag 12 maart 2018 20:10:03 
Bijlagen: 	 imaae001.onq 

image002.onq 
image003.gif 

Dag allen, 

Dank voor het overleg nog. Nog even voor de duidelijkheid: pakket amvb is de 
eerstvolgende wijziging van het Bzv. Echter, ik heb nog even gekeken naar processen en 
hierin een nog uit te denken oplossing past hier niet meer in. Dat ik pakket amvb noemde 
dus als ter info zien. 

Ik stel voor dat we voor het regelen van deze oplossing de tijd nemen en dit betrekken bij 
"grotere" overdenkingen over geneesmiddelen, zoals modernisering GVS, capaciteitsinzet 
ZIN, sluisontwikkeling, etc. op dit moment ook nog geen urgent probleem. 

Groet 

Van:  MIMI 
Datum: maandag 12 mrt. 2018 11:04 AM 
Aan: 	 nvws nl>, tre 

@minvws.nl>,  10.2.e 	 Ominvws.nl>  
Onderwerp: RE: Informatie n.a.v. call magistrale bereiding CDCA 

Wellicht doe ik het te snel, 

Maar als je het plat staat dan schrijft de specialist van een UMC toch een geneesmiddel aan een 
patient voor, die de apotheker van het AMC aan de patient aflevert? 

Van: 
Verzon en: maan a 	maa 018 9:56 
Aan: 	 ) 
Onderwerp: 	: n orma le n.a.v. ca magis ra e erei ing 

Nog niet op me in laten werken .. 

Gr 

Van 	 acbusinez.nl] 
Verzon en: maan a 	maa 	: 
Aan: 
CC: 
On erwerp: e: n orma ie n.a.v. ca magistrale bereiding CDCA 
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Beste 

Als toegezegd ontvang je hierbij de documenten toe waarin proces en juridische onderbouwing 
zijn toegelicht. Het gaat hier om concept stukken, die nog besproken worden met het AMC. 
Wellicht toch al handig om wat inzicht te krijgen in de gekozen opzet. 

Met vriendelijke groet, 

M. 0610.2.e 
T. 01310.2.e 

www.cbusinez.nl   
@cbusinez.n1  

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print. 

Van: "10.2.e-.. 	 Vr. . 	1911@minvws.ni>  
Datum: woensdag 7 maart 2018 om 12:25 
Aan: 10.2.e  „. 111@cbusinez.nl>  am  
CC: 10.2.e • 	 .: @minv-ws.nl>,1  0.2.e 	a 

cbusinez.nl>  
Onderwerp: RE: Informatie n.a.v. call magistrale bereiding CDCA 

Dag 10.2.e I  

Dank voor je bericht: 
Ik praat er morgen over met wat collega's. 

Met vriendelijke groeten, 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
tel. 07~ 
mob. 06~ 

Vrijdag ben ik afwezig 
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Van: 	 0.2.e Aan: 
Onderwerp: 	RE: Vraag t.a.vi0.2.e 
Datum: 	 woensdag 14 maart 2018 13:58:24 

Dag  

Heb je al een naam voor me? Dank alvast! 

Met vriendelijke groet, 
10.2.d 

v
V
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a~ maa 	 56 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: Kt: vraag .a.v 

Dag  10.2.9,  

Bedankt voor de informatie. Ik heb mijn collega gevraagd om een naam bij de IGJ (degene die 
ook bekent is met de CDCA casus), maar omdat hij gistermiddag en vandaag vrij is heb ik nog 
geen reactie gekregen. Ik kom er op terug. 

Groet, 

Van: 	 (zilverenkruis.nl] 
Verzon en: on er ag maa 	: 
Aan: 
Onderwerp. 	'raag t.a.v. 

D 

N.a.v. ons telefonisch overleg van vanmiddag zou ik je nog wat aanvullende informatie sturen. Bij 
dezen. Als iets niet duidelijk is, of als je nog wat mist, dan hoor ik het graag van je. 
Heb je toevallig al een naam voor me van iemand bij de Inspectie die ik kan benaderen? 

Dank voor je medewerking in deze casus! 

Met vriendelijke groet, 
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Van: 	 aminvws.nij  
Verzon en: 	 15:58 
Aan: 
Onderwerp: 	: raag .a.v. 

Beste mevrouw 

Ik heb uw voicemailbericht gehoord en onderstaande mail gelezen. 
Ik spreek hier morgen met een aantal collega's over en kom er daárna bij u op terug. 

Met vriendelijke groet, 

Van: 	 (azilverenkruis.  
Verzon en: maan ag maa 	: 
Aan: geneesmiddelvergoeding(aminvws.n1  
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

10.2.e 4." 
CDCA en Lutathera magistraal en geregistreerd 
donderdag 15 maart 2018 09:49:15 

Hoi 

Contactpersoon IGJ is  íKo  Rigj.nl tel. 06 

MAAR... er is geen goed nieuws. 
Heb 10.2.e i net even gesproken. 
IGJ moedigt aan tot registratie, en ontmoedigt inderdaad de magistrale bereiding. 
Wrang is hier dat het Erasmus Medisch centrum het best kan, al sinds 2000 magistraal bereid, en 
het EMC nota bene de fase I en II studies heeft gedaan. 
IGJ vindt de kwaliteit belangrijk en die is van een geregistreerd product nu eenmaal beter. 
Dat geeft bij 	 de doorslag, zo proef ik, en niet dat het product vervolgens 20 x 
zo duur wordt. 

Bottom line is wel dat magistraal altijd mag, dat geeft 	ook toe. 
Er bestaat ook geen GMP Z "vergunning", het is gewoon een veldnorm van de NVZA 
Maar IGJ kan wel moeilijk doen, en zo klonk ze ook wel. 

Je kunt haar gegevens dus doorgeven aan ZK, maar dan gaat ze dit verhaal vertellen. 
Zou het niet goed zij dat wij als GMT ZK ook (eerst) benaderen? 
Wil je dat ik dat doe? Laat maar even weten. 

Ik heb gezegd tegen 0 ?J)-  er- dat we eens om de tafel moeten omdat de wensen (hoe legitiem 
elk ook) hier haaks op elkaar staan: kwaliteit, culminerend in registratie (IGJ) versus terugdringen 
extreme en niet uit te leggen geneesmiddelenprijzen (GMT). 

Ook zou de NVZA een na moeten denken over haar eigen GMP-z Norm. Die kan wellicht best wat 
soepeler. 

Gr 

Van: 
Verzorg!~ 14 maart 2018 16:59 
Aan: 
Onderwerp: 	: raag .a.v. 

Deze mevrouw is heel volhardend. Heb je al gebeld met 	van de IGJ? 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)  

rD bbel zie doc 38 
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Van: 	 10.2.e Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	RE: Vraag t.a.v.10.2.2A1 / Lutathera magistraal en geregistreerd, daar gaan we weer 	 
Datum: 	 donderdag 15 maart 2018 16:52:19 

Mooi, had niet scherp dat 10.2.MM daar ook bij zat ! 

Heb overigens een goed gesprek gehad met i 0 7 	E 4 van ZK. 
Alle zorgverzekeraars balen hiervan en willen hier dus wat aan doen (dus: magistraal stimuleren) 

Ze wil er nog eens over nadenken. 
Rol NVZA is ook niet helemaal helder: 10.2.~ zegt telefonisch dat GMP-Z niet voor 
deze casus geldt, maar IGJ interpreteert het wel zo. 
Als NVZA dat vindt zouden ze dat ook duidelijk moeten maken 
Ze gaat de add on aanvraag ophouden en neemt mogelijk nog contact met ons op. 

Gr 

Van:
Verz~ maart 2018 16:08 
Aan: 1 .(C), 
CC: IM 
On s erwerp: 	raag .a.v. 	z. . 	 u a hera magistraal en geregistreerd, daar gaan we 
weer 	 

Beste, 

27 maart zitten we juist samen met IGJ om over magistraal te bespreken'. Als het goed is heeft 

	

in zijn PO met 33 	 ook al eea over gewisseld. 

De samenstelling van ons gezelschap 27 maart is: 

10.2.e 	(GMT) 
10.2.e (wjz) 

10.2.e 	 (IGJ). 

Zie in bijlage doel en onderwerpen van de agenda. 

Wellicht ook maar in de inleiding illustratief casuistiek inbrengen.. Om urgentie en wens GMT 
wel wat harder in te zetten. 

Ik zal nog even een vooroverleg inplannen tussen: 2111111.11, 	 dat we van 
elkaar goed weten wat we gaan doen en welke actualiteiten spelen.  

Groeten 10.21 

Dubbel zie doc 39 



Doc. 42 

Van: 
1 0. Aan: 	 2.e  .111 I I I I I .1 11 11 I I 

Cc: 
Onderwerp: 	RE: Informatie n.a.v. call magistrale bereiding CDCA 
Datum: 	 dinsdag 4 december 2018 14:46:41 
Bijlagen: 	 imace001.onq 

imacie002.aif 

Heb net10.2.è even gesproken. 
Hij heeft "bemiddeld" tussen AMC en RIVM (niet tussen AMC en IGJ). 
RIVM daet analyse van het 'nieuwe' cdca. 
Niet de 'duiding' daarvan. 
AMC wilde overigens ook dat de leadiant cdca geanalywseerd zou worden (om te zien of die 
dezelfde onzuiverheden bevat) 
Van de uitkomsten is 10.2.e niet op de hoogte. 
Daarvoor denk ik dat we bij 10.21 moeten aankloppen. 
Gr 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
tel. 0701EZI 
mob. OEMEI 
Vrijdag ben ik afwezig 

Van: 
Verzonden: dinsdag 4 december 2018 10:09 
Aan: 
Onderwerp: FW: Informatie n.a.v. call magistrale bereiding CDCA 
Zie onder 
Gr 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
tel. 07c10.2.e 
mob. oe10.2.ell 
Vrijdag ben ik afwezig 



Wil jij inderdaad dan maar navraag doen bij 
cdca AMC kunnen verwachten... 

Dubbel met doc 42 

? Minister wil ook weten wanneer we de 

Doc. 43 

Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

11 • Z. e "1.11.11 
RE: Informatie n.a.v. call magistrale bereiding CDCA 
vrijdag 7 december 2018 08:52:20 
imaae001.ono 
imacie002.aif 

Ik heb gisteren 	gesproken: 
IGJ weet niet wanneer AMC weer gaat bereiden. En hoeveel grondstof er eventuel op 
voorraad komt. En los daarvan: Het is ook niet de taak van IGJ. 

Zit nu wel toevallig naasil 0.2.e 	en wat naar buiten kan: ze zijn ermee bezig. 

Groeten 102-e 

Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 

Mob: +31 (0)6 

(afwezig op woensdagen) 

Vanill~11111.11.@minvws.nl> 
Datum: donderdag 06 dec. 2018 9:28 PM 
Aan 	 @minvws.nl>,  

@minvws.nl> 	 @minvws.nl>,  
i n vws.nl> 

Kopie: 10.2.e 	 @minvws.nl>  
Onderwerp: RE: Informatie n.a.v. call magistrale bereiding CDCA 
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Van: 
Aan: 

Onderwerp: 
Datum: 

Voorgeschiedenis CDCA Laediant 
vrijdag 7 december 2018 12:22:09 

Dag allen, 
Navraag over de voorgeschiedenis van de GVS aanvraag leert dat wij expliciet tegen de 
firma hebben gezegd dat de aanspraak op hun product via GVS moest gaan (contact met 

hierover gehad). 
Volgens 	waren de redenen hiervoor 1. de afbakeningsbrief en 2. voorkomen dat dit 
geneesmiddel voor deze prijs onder de radar het pakket zou instromen. Uiteraard was 
vooraf natuurlijk al duidelijk dat het geneesmiddel zou voldoen aan stand van W&P. 

Groet van 

VWS, Directie GMT 
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Van: 
Aan: 
Cc: 10.2.e 
Onderwerp: 	RE: Ontwikkelingen CDCA 
Datum: 	 woensdag 12 december 2018 14:41:45 
Bijlagen: 	 imane001.onci 

Dag Pi 0.221, 
Via 10.2.e WIM kreeg ik jouw mail. Onder anderen met ire). 	ben ik betrokken bij 
advisering over CDCA. 
De volgende drie punten over CDCA moet de minister weten als hij op werkbezoek bij UMC 
Amsterdam gaat. We gaan ervan uit dat dit geen nieuwe informatie is, maar voor de zekerheid 
hier nog een keer: 

1. De IGJ (Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd) heeft bekend gemaakt dat het UMC 
Amsterdam magistraal bereide geneesmiddelen met CDCA mag maken (mits bereid op 
kleine schaal en rechtstreeks ter hand gesteld aan patiënten). Dat is wettelijk 
toegestaan. 

2. Het UMC Amsterdam heeft de productie van magistraal bereide CDCA geneesmiddelen op 
dit moment stopgezet maar is bezig met het zoeken naar mogelijkheden om die weer op 
te starten. De status daarvan weten we niet..  

3. Het Zorginstituut Nederland heeft advies uitgebracht over de vergoedingsaanvraag van de 
fabrikant Leadiant voor zijn geregistreerde CDCA geneesmiddel. Dit advies zijn we op dit 
moment aan het behandelen. 

Succes ermee. 
Met groet, 

Van: • lf 
Verzonden: woensdag 12 december 2018 12:00 
Aan 
Onderwerp: FW: Ontwikkelingen 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)  

Van: 	 @minvws.nl>  
Datum: woensdag 12 dec. 2018 11:39 AM 
Aan• 	 @minvws.nl> 
Kopie 
	

11111@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Ontwikkelingen 
Bestel 0.2.0, 
Ik probeer 10.2.e 11.1 al een paar dagen te bereiken maar ik krijg geen reactie terug. De 
minister gaat a.s. maandag op werkbezoek naar het UMC Amsterdam. Vanuit DGCZ wordt 
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gevraagd wat de laatste stand van zaken is over het medicijn cdca. Ik moet echt vandaag de 
nota doorsturen naar de adviseur van de minister. Kan jij mij verder helpen met deze vraag? 
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/20  1 8/1 1 /28/igj-publ iceert-bes lu it-op-
handhavi n2sverzoek-e igen-bereid ing-cdca-door-amsterdam-umc  
B__ij voorbaat dank, 
9121ki 



Van:i 	 minvws.nl>  
Datum: woensdag 12 dec. 2018 3:25 PM 
Aan: 
Kopie: 	 c mi vw it 

@minvws.nl> 

Beste 
Mijn dank is groot. 
Met vriendelile roet, 
10.2. 

Dubbel met doc. 45 

minvws.nl>,  11(0.2 l;;) 
Oio  w e>  110),-; 

minvws.nl>  Le), 
Onderwerp: RE: Ontwikkelingen CDCA 

Mminvws.nl>  r"',   
@minvws.nl>, 

@minvws.nl>  
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Aan: 0.2.e Van: 

Cc: 
Onderwerp: 	RE: ontwikkelingen CDCA 
Datum: 
Bijlagen: 

donderdag 13 december 2018 09:32:26 
imaae001.onq 

Dag 

Nog ter aanvulling: de status van de magistrale bereiding van het AMC is dat ze twee 
grondstoffen aan het testen zijn op kwaliteit. De termijn waarop ze weten of de 
grondstoffen voldoen aan de kwaliteitseisen is niet duidelijk. 

Groeten, 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 
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Van: 	 10.2.e Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	Concept Nota ter Beslissing CDCA 
Datum: 	 maandag 17 december 2018 15:51:57 
Bijlagen: 	 Nota ter beslissing CDCA Leadiant 2018-12-17.doo< 

image001.pnq 

Dag allen, 
Hierbij mijn concept nota ter beslissing voor CDCA. 
Ik wil graag verder praten over voor- en nadelen van de vier scenario's. Ik kon zelf niet verder 
komen dan dit. 
Groet van 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

jouw advies gewenst! 
woensdag 19 december 2018 12:00:48 
image001.pnu 
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Dag 
Momenteel behandelen we een advies van het Zorginstituut over het geregistreerde 
geneesmiddel CDCA (CDCA Leadiant°). 
Dit geneesmiddel is de 'geregistreerde versie' van de magistrale bereiding die het AMC voor 
haar patiënten maakt en die de IGJ (voorlopig) heeft afgekeurd. 
Ik ben bezig met de Nota ter Beslissing en uitwerking van de opties die de minister ter 
beschikking staan. 
Omdat er ook enkele puur juridische Zvw-dingetjes bij komen kijken zou ik graag je advies 
hebben. Het gaat o.a. over de interpretatie van art. 2.8 lid 2 onder d. 
En ook of het mogelijk is om als minister geen besluit te nemen over een advies van het 
Zorginstituut over opname van een geneesmiddel. 
Lukt het jou om vandaag of morgen hier op te reageren (kan ook mondeling, dan plan ik een half 
uur in)? 
Bij voorbaat dank voor je reactie, 
Met groet, 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

10.2.e 
Cdca 
donderdag 20 december 2018 09:46:00 

Dag Kof. 

vanmiddag om 2 uur heb ik een overleg met 1110 	van Paridon en 1 0.2.e 	. Dan 
hoor ik meer over de vragen die we hebben in kader van CDCA nota. 
En of hij hier meteen antwoord op kan geven of hoeveel tijd het kost. 
Even om mijn geheugen op te frissen: 
* is er aanspraak op CDCA Leadiant via geneeskundige zorg als we cdca uitsluiten van 
farm zorg om redenen van kostenimpact of kosteneffectiviteit? 
* Kan minister geen  beslissing over opname nemen? 

Moet hij nog meer uitzoeken? Bv over de aanspraak op magistrale bereiding via farm zorg 
als we CDCA Leadiant niet opnemen, of laten we dat voor later? 

Groet van 	e 

VWS, Directie GMT 
M 061.  

invws.n1 
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Q:0 Amsterdam UMC 
Universitair Medische Centra 

14 september 2018 

Commentaar concept GVS-rapport Chenodeoxycholzuur 

14.1:1›.(z) 

, internist voor erfelijke stofwisselingsziekten; namens Amsterdam UMC 

, kinderarts metabole ziekten, namens Amsterdam UMC 

, kinderarts metabole ziekten, namens Amsterdam UMC 

Contactgegevens: 

110.2_ 
Atdeling Endocrinologie en Metabolisme, 116 '@ 
Amsterdam UMC, locatie AMC 
Postbus 22660 
1100 DD Amsterdam 
Tel: 020-» 
Fax: 020 

amc.uva.nl  
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commentaar Amsterdam UMC, locatie AMC 

Inhoud:  

1. Achtergrondinformatie en verantwoording 

2. GVS-rapport 

3. Apotheekbereiding 

4. Conclusie 

1. Achtergrondinformatie en verantwoording 

Amsterdam UMC is expertisecentrum voor een aantal erfelijke metabole ziekten, maar niet specifiek 
aangewezen als expertisecentrum voor de ziekte cerebrotendineuze xanthomatose (CTX). Het 
landelijke, door VWS erkende, expertisecentrum bevindt zich in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis 
(CWZ), geleid door R. 	, kinderneuroloog. Het CWZ beheert een nationale database, waar 
alle behandelende centra aan bijdragen. 
Het totale aantal patiënten dat in Nederland bekend is met CTX in Nederland omvat ongeveer 65 
levende patiënten. Daarvan worden er rond de 55 in Nederland behandeld. Van deze groep worden 
er ongeveer 40 in het CWZ gezien. De andere patiënten worden verspreid in Nederland, veelal in 
UMC's gecontroleerd. Ruim twee derde van de patiënten is volwassen. Het CWZ beheert een 
nationale database, waar alle centra aan bijdragen. Amsterdam UMC behandelt momenteel YO2d 

met CTX. 
Amsterdam UMC is niet betrokken geweest bij studies van Leadiant en heeft geen financiële relaties 
met dit bedrijf. Ook worden er geen consultancies verricht of en wordt niet geparticipeerd in post-
marketing activiteiten van dit bedrijf. 

Amsterdam UMC heeft in april 2018 apotheekbereiding van chenodexoycholzuur geïnitieerd naar 
aanleiding van het aflopen van de coulanceregeling voor vergoeding van het product van Leadiant. 
Dit heeft veel aandacht gekregen in de media, vanwege het enorme prijsverschil tussen de 
apotheekbereiding van CDCA, de voormalige kosten van CDCA en het huidige product van Leadiant. 
Begin augustus is naar aanleiding van een inspectiebezoek door de IGJ de levering van de 
apotheekbereiding van CDCA gestopt en zijn patiënten weer overgezet op product van Leadiant. 
Momenteel is het Amsterdam UMC bezig om de kritiekpunten van de IG1 te weerleggen en 
voornemens de magistrale productie weer te hervatten. 

De betrokkenheid bij de apotheekbereiding leidt tot een potentieel belangenconflict, omdat het 
Amsterdam UMC hecht aan de continuering van de apotheekbereiding. Amsterdam UMC heeft geen 
financieel voordeel bij de apotheekbereiding. Voorgaande is tevoren besproken met het 
Zorginstituut. Gezien de kennis van de ziekte en de behandeling is in onderling overleg besloten om 
het concept- GVS-rapport chenodeoxycholzuur (Chenodeoxycholic acid Leadiant®)wel te beoordelen, 
waarbij de beoordelaars zich zullen uitspreken over de kwaliteit van de onderbouwing van de 
effectiviteit en veiligheid en eventuele voor- of tegens met betrekking tot de voorgenomen opname 
in het GVS. Omdat we van mening zijn dat het voor een advies over opname van chenodeoxycholic 
acid Leadiant in het GVS van belang is voor het Zorginstituut om kennis te nemen van de 
apotheekbereiding, is hier een aparte paragraaf aan gewijd. 
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Meegestuurde documenten:  
GVS-rapport chenodeoxycholzuur (Chenodeoxycholic acid Leadiant®) 

2. GVS-rapport 

1. Inleiding 

Tekstuele suggesties  
Aard en beloop van de ziekte 
Het defecte enzym sterol-27-hydroxylase resulteert in een overproductie van galalcoholen, 
cholestanol en cholesterol. 
Voorgestelde aanpassing: 
Het enzym dat de snelheid bepaalt in de galzuursynthese, het 7a-hydroxylase, wordt in de normale 
situatie geremd (negatieve feedback) door het chenodeoxycholzuur. Wanneer deze remming 
wegvalt, door een deficiënt sterol-27-hydroxylase, worden grote hoeveelheden cholestanol en 
galalcoholen geproduceerd. 

Behandeling 
Al sinds 1975 worden patiënten in Nederland behandeld met exogeen toegediend 
chenodeoxycholzuur, dit als vervangingstherapie om het tekort aan of afwezigheid van endogeen 
chenodeoxycholzuur te herstellen.t31  
Voorgestelde aanpassing: 
Al sinds 1975 worden patiënten in Nederland behandeld met exogeen toegediend 
chenodeoxycholzuur. Hierdoor wordt de remming van 7a-hydroxylase hersteld en neemt daarmee 
tevens de productie van de toxische galzuur intermediairen sterk af.(31  

Inhoudelijke opmerkingen  
EMA heeft CDCA Leadiant een marktauthorisatie verleend "under exceptional circumstances" 
vanwege de zeldzaamheid van de ziekte. Om de lange termijn gegevens van de veiligheid en 
werkzaamheid te verzamelen bij patiënten die behandeld worden met chenodeoxycholzuur, zal de 
vergunninghouder resultaten indienen op basis van een register van patiënten met aangeboren 
afwijkingen van de primaire galzuursynthese wegens sterol-27- hydroxylasedeficiëntie. 
In Nederland bestaat al een patiëntenregister, bij het CWZ. Het verdient aanbeveling om een 
onafhankelijke data-analyse te verrichten op basis van de Nederlandse patiënten: het aantal 
Nederlandse patiënten is groot genoeg om een uitspraak te kunnen doen over veiligheid en 
effectiviteit. Tevens zou van de vergunninghouder gevraagd kunnen worden om ruwe data uit het 
EMA verplichte register beschikbaar te stellen voor onafhankelijke analyse. 
Om gecentraliseerde, specialistische zorg en data-verzameling te ondersteunen verdient het 
aanbeveling ook het voorschrijven van CDCA Leadiant via het expertisecentrum of een betrokken 
UMC te laten verlopen. Dit is een argument voor vergoeding via medisch specialistische zorg en niet 
via het GVS (zie ook 3.3.) 
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2. Beoordeling onderlinge vervangbaarheid 

Inhoudelijke opmerkingen  
Het Amsterdam UMC is het eens met de conclusie dat zowel Chenofalk®, Xenbilox® als de magistrale 
apotheekbereiding met chenodeoxycholzuur niet opgenomen zijn in het GVS. Een beoordeling of 
Chenodeoxycholic acid Leadiant® hiermee onderling vervangbaar is, is daarom niet aan de orde, 
waarmee plaatsing op bijlage 1A vervalt. 

3. Beoordeling plaatsing op lijst 1B 

3.1 Therapeutische waarde 

Tekstuele suggesties  
Tabel p 10 en tekst. Urinair galalcoholen veranderen in urine galalcoholen  (NB in tekst ook steeds 
meervoud gebruiken) 

Inhoudelijke opmerkingen  
Gunstige effecten 
ZIN concludeert dat de klinische data voor de onderbouwing van de therapeutische waarde van 
Chenodeoxycholic acid Leadiant® beperkt zijn. Inderdaad is er in het EMA dossier slechts sprake van 
een retrospectieve analyse van twee cohorten (Nederlands en Italiaans). De klinische effecten van 
CDCA zijn echter uit de lang bestaande klinische praktijk volgens de beroepsgroep onomstotelijk 
bewezen. Naast de case-reports en cohortstudies die deel uitmaken van het dossier is er uitgebreide 
klinische ervaring die leert dat vroegtijdige start van behandeling symptomen kan voorkomen of zelfs 
verbeteren. Een recent artikel van de hand van de groep van Verrips onderbouwt de noodzaak tot 
vroege interventie (Stelten et al, Long-term Treatment Effect in Cerebrotendinous Xanthomatosis Depends on Age of 
Treatment Start. Neurology, 2018 in press; NB: vertrouwelijke informatie: artikel verschijnt komende maand)). In deze 
studie met 56 CTX patiënten toont Stelten aan dat patiënten die een goede therapietrouw hebben en 
behandeling zijn gestart voor hun 24e jaar een stabilisatie of verbetering hebben van hun klachten en 
geen (nieuwe) neurologische verschijnselen ontwikkelen. Dit in tegenstelling tot patiënten die later 
zijn begonnen met behandeling en al bij aanvang vaker en ernstiger neurologische verschijnselen 
hadden. 
Het verschil tussen de gunstige effecten in de Nederlandse en Italiaanse groep kan ook verklaard 
worden uit de bevindingen van Stelten: de Italiaanse groep was ernstiger aangedaan bij start van 
behandeling (77% "cognitive impairment" versus 58% in het Nederlandse cohort; helaas ontbreken 
gegevens over de leeftijd van het Italiaanse cohort) (bron: EPAR). 

Op basis van bovenstaande gunstige effecten bij vroege behandeling wordt inmiddels discussie 
gevoerd om CTX op te nemen in diverse neonatale screeningsprogramma's, waaronder ook 
Nederland: de Gezondheidsraad adviseerde in 2015 om CTX t.z.t. op te nemen in het programma 
mits een adequate test voorhanden zou zijn. 
(https://www.gezondheidsraad.nlisitesidefault/files/201508e  neonatalscreeningnewrecommendations.pdf). 
Deze test is inmiddels ontwikkeld (Vaz FM et al. A newborn screening method for cerebrotendinous xanthomatosis 
using bile alcohol glucuronides and metabolite ratios. J Lipid Res 2017;58(S):1002-1007.) 



Doc. 54 
111  Conceptrapport Zorginstituut Chenodeoxycholzuur Leadiant® 

commentaar Amsterdam UMC, locatie AMC 

Concluderend schaart Amsterdam UMC zich achter de mening van EMA dat er voldoende 
onderbouwing is voor de werkzaamheid van CDCA voor markttoelating. 
Ook kan Amsterdam UMC zich vinden in de zienswijze dat het product van Leadiant effectief zal zijn. 
Hoewel de studies niet uitgevoerd zijn met CDCA Leadiant maar met Xenbilox (Nederland) en een 
apotheekbereiding (Italie), mag verondersteld worden dat de verschillende producten met 
chenodeoxycholzuur dezelfde werkzaamheid en veiligheid hebben. 
Amsterdam UMC vindt de conclusie van ZIN "door de behandeling treedt de verwachte 
verslechtering minder snel op" niet volledig recht doen aan het therapeutische effect. Deze zin zou 
vervangen mogen worden door: "door de behandeling treedt de verwachte verslechtering minder of 
niet op". 

Ongunstige effecten 
Hoewel alle tijdens behandeling voorkomende medische problemen gemeld moeten worden als 
(S)AE, is het optreden van cataract naar mening van Amsterdam UMC een consequentie van de 
ziekte en niet van behandeling. Belangrijke product-gerelateerde bijwerkingen deden zich vrijwel niet 
voor. 
Concluderend onderschrijft Amsterdam UMC de veiligheid van langdurige behandeling met CDCA op 
basis van de aangevoerde data en onze eigen klinische ervaring. 

3.2 Beoordeling budgetimpact 

Tekstuele suggesties  
p. 13 onderaan: Xenbilox° en apotheekbereiding zijn niet opgenomen in het GVS, eventuele kosten 
voor deze middelen kunnen vergoed worden vanuit farmaceutische zorg 
voorgestelde aanpassing: 
Xenbilox° en apotheekbereiding zijn niet opgenomen in het GVS. Aangezien Xenbilox° in Nederland 
met de introductie van CDCA Leadiant niet meer verkrijgbaar is, kan alleen de apotheekbereiding een 
alternatief bieden; eventuele kosten van deze bereiding kunnen vergoed worden vanuit 
farmaceutische zorg of als medisch specialistische zorg in een aparte constructie. 

Inhoudelijke opmerkingen  
Ook de kosten van de apotheekbereiding zullen lager zijn bij een lagere dosering, aangezien de 
kosten van bereiding per patiënt gelijk zijn, maar de grondstofkosten bij een lagere dosering 
afnemen. Grondstofkosten zijn een substantieel deel van de kosten van de apotheekbereiding. Voor 
de totale rekensom (Leadiant versus apotheekbereiding) zal dit de apotheekbereiding nog gunstiger 
maken. 
Een vergelijking met Xenbilox is uit historisch oogpunt interessant, maar niet relevant meer, 
aangezien dit in Nederland niet meer verkrijgbaar is. 
ZIN geeft aan dat gezien het gebruik van identieke werkzame stoffen en de aanname door de CHMP 
dat er geen verschil in de werkzaamheid en bijwerkingen tussen verschillende producten zal zijn een 
budget impact analyse voldoende informatie geeft. Deze analyse toont dat apotheekbereiding C 6.5 
miljoen per jaar bespaart. 

Concluderend  is het Amsterdam UMC het eens met de door ZIN geformuleerde conclusies ten 
aanzien van de budgetimpact. 
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3.3. Opname in het GV5 

Amsterdam UMC geeft het ZIN in overweging om CDCA Leadiant niet als GVS geneesmiddel maar als 
medisch specialistische zorg aan te merken. De volgende argumenten zijn hierbij van belang: 
- Toegankelijkheid. In het verleden zijn er frequente wisselingen geweest van fabrikant en prijs. 
Patiënten, apothekers en behandelaren hebben lange periodes van onzekerheid gekend. Vanwege 
de zeldzaamheid van de aandoening hadden lokale apothekers vaak slechts de zorg voor een enkele 
patiënt, wat vanwege bovenstaande leidde tot onduidelijkheid en zeer wisselend beleid met 
betrekking tot levering. Centrale levering via de ziekenhuisapotheek van het Amsterdam UMC heeft 
een enorme verbetering in de toegankelijkheid bewerkstelligd, wat naar onze mening ook de zorg 
voor patiënten met CTX ten goede komt. Daarnaast ervoeren lokale apothekers een bedrijfsrisico 
gezien de hoge prijs van het originele geneesmiddel. Lokale apothekers declareren bij 
zorgverzekeraars en moeten dan wachten op uitbetaling van de declaratie door de zorgverzekeraar. 
- Expertise. Voor zeldzame ziekten zijn expertisecentra ingericht. Om rationeel en doelmatig 
voorschrijven te bevorderen verdient het aanbeveling om via die centra of een samenwerkend UMC 
de medicatie te distribueren. De centra kunnen in gezamenlijkheid de veiligheid (apotheek) en 
effectiviteit (CWZ) bewaken. Kennis over het product is hierdoor niet versnipperd over verschillende 
openbare apotheken, maar wordt gecentraliseerd binnen de behandelcentra, waardoor informatie 
sneller en beter beschikbaar is voor patiënten. 
- Vergoeding. Voor patiënten die in een instelling wonen is vergoeding slechts beperkt mogelijk: 
binnen de Wlz wordt voor de "prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002)" het 
bedrag dat kan worden gedeclareerd gemaximeerd op 90% van de werkelijk gemaakte kosten 
(inclusief drempelbedrag van €700). Gezien de prijsstelling van CDCA Leadiant zal dit een 
onoverkomelijk probleem opleveren voor deze instellingen, waarmee behandeling van de patiënten 
in gevaar komt. Voorschrijven als medisch specialistische zorg, waarbij de bekostiging via de add-on 
systematiek gerealiseerd wordt, geeft wel de mogelijkheid tot 100% vergoeding 
- Een identiek probleem speelt als patiënten (langdurig) worden opgenomen in een ziekenhuis: 
gezien de extreme prijs leidt dat tot een financieel risico, bij ontbreken van aparte intramurale 
bekostiging. 

4. Apotheekbereiding 

Amsterdam UMC geeft u in overweging om te bevorderen dat naast, of in plaats van CDCA Leadiant, 
de apotheekbereiding zoals door het Amsterdam UMC gemaakt, beschikbaar blijft voor de patiënt. 
Hiervoor zijn verscheidene argumenten aan te voeren. 

Effectiviteit 
Er is geen reden te twijfelen aan de effectiviteit van de apotheekbereiding in vergelijking met CDCA 
Leadiant, daar de grondstof voor meer dan 99% zuiver is en het bereidingsproces voldoet aan de 
kwaliteitseisen voor magistrale bereidingen. 
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Veiligheid 
Het huidig beleid van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is, vooral op grond van 
veiligheidsoverwegingen, om meerwaarde te veronderstellen van een handelspreparaat boven een 
apotheekbereiding. Hier valt in het geval van CDCA het volgende tegen in te brengen: 
- de patiënten in de retrospectieve registratiestudies zijn niet behandeld met het product 
Chenodeoxycholic acid Leadiant®. Het gebruikte referentie geneesmiddel is Xenbilox® (Nederlandse 
cohort) of een apotheekbereiding (Italiaanse cohort). De CHMP is ervan uitgegaan dat de 
verschillende producten met chenodeoxycholzuur dezelfde werkzaamheid en veiligheid hebben. 
- de apotheekbereiding is getest volgens de geldende kwaliteitseisen door gecertificeerde laboratoria 
- naar aanleiding van een handhavingsverzoek van Leadiant aan de inspectie is er op dit moment 
echter een discussie gaande met de IGJ over de kwaliteit van de door het Amsterdam UMC gebruikte 
grondstof. De IGJ stelt dat de grondstof voor het medicijn, uit China, niet betrouwbaar getest kan 
worden en dat het middel onzuiverheden bevat die mogelijk een risico vormen voor de patient. Uit 
voorzorg heeft het Amsterdam UMC tijdelijk moeten stoppen met de bereiding. Het Amsterdam 
UMC werkt aan een dossier om de punten van de IGJ te weerleggen en op korte termijn de 
magistrale bereiding te hervatten. 
Over de kwaliteit en eventuele onzuiverheden in het Leadiant product, Xenbilox of de 
apotheekbereiding in Italië zijn geen gegevens openbaar gemaakt. Uit de SPC van Chenodeoxycholic 
acid Leadiant® blijkt dat ook in dit product onzuiverheden zijn vastgesteld, waarnaar nadere analyse 
is verricht. De uitkomsten hiervan maken deel uit van het registratiedossier en kunnen niet gedeeld 
worden. Uit het bijwerkingenprofiel is op geen enkele manier naar voren gekomen dat met gebruik 
van al deze preparaten een veiligheidsrisico is ontstaan. 
- in België wordt al jaren CDCA met grondstof van dezelfde Chinese fabrikant magistraal bereid en 
gebruikt voor behandeling van Belgische patiënten met CTX zonder nadelige gevolgen (bron: M. 
Dooms, apotheker te Leuven; Medisch Contact https://www.medischcontact.nlinieuws/lootste-

nieuws/artikel/magistrale-bereiding-cdca-in-de-kiem-gesmoord.htm)  

Kosten 
Uitgaande van een apotheekbereiding die voldoet aan de criteria zoals vastgelegd in de Europese 
Farmacopee, is er zoals ook door ZIN genoemd wordt een verschil in budgetimpact van tenminste € 

.71  per jaar. Hierbij kan ter discussie gesteld worden of de inspanning die de 
registratiehouder zich heeft getroost om het dossier te ontwikkelen de voorgestelde prijs 
rechtvaardigt. De totale impact op het geneesmiddelenbudget is wellicht gering, maar de casus CDCA 
heeft veel aandacht gekregen en staat model voor vergelijkbare casus in de toekomst. Om die reden 
zou een aanbeveling om de apotheekbereiding van CDCA te handhaven van bredere 
maatschappelijke waarde zijn. 

Monitoring 
Vanwege de beperkte gegevens is de marktauthorisatie verleend "under exceptional circumstances" 
en heeft EMA aan Leadiant post-marketing verplichtingen opgelegd in de vorm van het bijhouden 
van een register met veiligheids- en effectiviteitsdata. Een dergelijke onafhankelijke database bestaat 
al voor de Nederlandse populatie in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Deze database heeft zelfs de 
belangrijkste dossiergegevens opgeleverd voor CDCA Laediant en daarmee haar kwaliteit en nut al 
bewezen. Voor magistrale bereiding is naast deze database een farmacovigilantiesysteem ingericht in 
de apotheek van het Amsterdam UMC. Op basis hiervan menen wij dat er wat betreft monitoring ook 
geen verschil is tussen fabrikant en magistrale bereider en het zelfs de voorkeur heeft om deze 
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El Conceptrapport Zorginstituut Chenodeoxycholzuur Leadiant® 
commentaar Amsterdam UMC, locatie AMC 

databases in respectievelijk CWZ en apotheek Amsterdam UMC voort te zetten vanwege de 
continuïteit en onafhankelijkheid. 

5. Conclusies 

Concluderend is het AMC van mening dat er voldoende bewijs is voor effectiviteit van 
chenodeoxycholzuur. Dit geldt voor alle bestudeerde preparaten en zal dus ook gelden voor CDCA 
Leadiant en de apotheekbereiding. Opname in het GVS vinden wij minder aantrekkelijk vanwege de 
problemen met vergoeding voor patiënten in WLZ instellingen/bij langdurige opname in een 
ziekenhuis en de door decentrale distributie geïnduceerde versnippering van zorg. Dit laatste kan 
zich uiten in verminderde toegankelijkheid voor patiënten en verminderd onafhankelijke toezicht op 
veiligheid en effectiviteit. 
Vanwege het patiënten belang, de budgetimpact en het maatschappelijk belang geeft het 
Amsterdam UMC u in overweging om te bevorderen dat naast, of in plaats van CDCA Leadiant, de 
apotheekbereiding beschikbaar blijft voor de patiënt. 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

10.2.e1M. 
overleg over CDCA besluit minister 
Nota ter beslissing CDCA Leadiant 2018-12-17.docx 

Hoi 

Dit tijdsslotje stond bij jullie nog leeg.... 

Als bijlage stuur ik de le ruwe versie van een Nota ter Beslissing waarin grofweg 4 opties worden beschreven. 

Na een eerste bespreking zijn we tot de conclusie gekomen dat ik optie 3 en 4 verder ga uitwerken. 

Aanvullend op optie 3: zou deze ook ingevuld kunnen worden door géén beslissing te nemen over opname? 

En verder de vraag: wat is de juiste interpretatie van artikel 2.8 lid 2 onder d? 

Dit ter bespreking voor morgen! 

Groet vangst 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	Reactie AMC op CDCA 
Datum: 	 donderdag 20 december 2018 12:18:16 
Bijlagen: 	 image001.onq 

ZIN rapport CDCA AmsUMC.odf 

Ha 	, het werkt met beide mailadressen. 
Bijgaan onze visie op het concept CDCA rapport van ZIN. Met name punt 3.3 is relevant voor wat 
we bespraken (patienten in een instelling: van de volwassenen een groot deel) 
Laat me weten als er nog vragen zijn. Fijne feestdagen! 
Groet ka 

Van: 10 	 ©minvws.nl] 
Verzon en: on er ag 	ecem er 18 11:39 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: mijn maliá res 

dubbele adressering omdat je mailadres ook met amc.uva.nl  in mijn contacten staat. 
Groet van 

AMC Disclaimer : https://www.amc.ni/disclaimer  
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Van: 	 10.2.e Aan: 
Onderwerp: 	je mail en aanbod 
Datum: 	 vrijdag 21 december 2018 15:57:13 
Bijlagen: 	 image001.onu 

Dag, 
Dank voor je reactie! Ik zal dit punt zeker meenemen in mijn nota voor de minister ter 
voorbereiding op zijn beslissing hierover. 
Nu heb ik even Kerstvakantie en de minister ook denk ik. 
Dank voor je aanbod dat ik nog kan bellen, daar maak ik misschien gebruik van begin januari. 

1111111~~1111~11~~1 111P 
Groet van 10.2.e 

Dubbéni Boc 56' 
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Van: 	 10 2.e Aan: 

Cc: 
Onderwerp: 	Nota ter Beslissing CDCA 
Datum: 	 woensdag 9 januari 2019 15:13:12 
Bijlagen: 	 image001.pnq 

Nota ter beslissing CDCA Leadiant 2018-12-17 v4.docx 
image002.pnq 

Beste allen, 
Hierbij de aangepaste Nota ter Beslissing over besluitvorming voor CDCA Leadiant. 
De nieuwe info die ik heb gebruikt bij de aanpassing is: 

1. Via WJZ geïnformeerd over de aanspraak op CDCA via geneeskundige zorg, indien CDCA 
niet wordt opgenomen in het GVS. Het niet opnemen heeft geen invloed op de 
aanspraak via ziekenhuis, omdat CDCA voldoet aan criterium stand van W&P. 

2. Tevens geïnformeerd over de aanspraak op de magistrale bereiding van CDCA via 
ziekenhuis: die aanspraak blijft eveneens bestaan, ook als CDCA niet wordt opgenomen 
in het GVS. 

3. Via AMC te weten gekomen dat er vergaande besprekingen zijn met een nieuwe 
leverancier van grondstof CDCA. De grondstof is getest en voldoet nog niet aan strengste 
eisen. Een laatste zuiveringsstap wordt besproken. Bij het voldoen aan de eisen zou 
afspraak gemaakt worden voor afname van hoeveelheid genoeg voor 2-3 jaar productie. 
Men heeft wel goede hoop hierop. Ik weet niet of ook de IGJ hierbij wordt betrokken. 
0.2.e_111, mijn contactpersoon heeft tot maandag vakantie. 

4. Tot slot (argumentatie uitgewerkt in nota) is mijn advies aan minister om CDCA NIET in het 
GVS op te nemen o.g.v. specifieke argumenten aangeleverd door behandelaren: in kader 
van kwaliteit van zorg aanspraak via geneeskundige zorg regelen. 

Zie verder inhoud nota. Hierin uitgewerkt twee scenario's: 1) magistrale bereiding waarschijnlijk 
langere tijd beschikbaar en 2) magistrale bereiding niet beschikbaar of grote onzekerheid. 
Welk scenario van toepassing is hangt af van de onderhandelingen en inspanningen van AMC. 
Uiteraard ook altijd risico dat er andere beren op de weg komen (juridische procedures van 
fabrikant etc). 
Mijn vraag: graag al reactie op dit document via mail. Ik laat verder een afspraak plannen voor 
bespreking vgl. week. 
Groet van 

Van: 
Verzonden: maandag 17 december 2018 15:52 
Aan: 

Onderwerp: Concept Nota ter Beslissing CDCA 
Dag allen, 
Hierbij mijn concept nota ter beslissing voor CDCA. 
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Ik wil graag verder praten over voor- en nadelen van de vier scenario's. Ik kon zelf niet verder 
komen dan dit. 
Groet van 10.2.e 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Commentaar gal op concept nota CDCA v4 
maandag 14 januari 2019 11:39:34 
N a er beslissins CD 	Le..i.nt 211:42-17 v4 
imaae001.ono 

q: .docx 

...met bijlage 

Van: 
Verzonden: maandag 14 januari 2019 11:34 
Aan: ii(,0).,:2) 
Onderwerp: RE: NAZENDING: nota CDCA tbv clusteroverleg maandag 

Nog wat vragen in de kantlijn en kleine tekstuele opmerkingen van mijn kant, kijk maar. 

Van:
tik  

D-roWë.7,-';',1,j; ,,.:F`r,ïj ) 

Verzonden: donderdag 10 januari 2019 15:46 
Aan: _Groep GMT-Cluster•Pakkettoelating en bekostiging 

Rminvws.nl> 
Onderwerp: NAZENDING: nota CDCA tbv clusteroverleg maandag 
Dag allen, 
Hierbij alvast de concept nota voor CDCA. 
Groet van 

Van: Ik? 
Verzonden: donderdag 10 januari 2019 15:44 
Aan: _Groep GMT-Cluster Pakkettoelating en bekostiging 

@minvws.nl> 
Onderwerp: clusteroverleg maandag 
Hoi collega's, 
Hierbij de agenda voor a.s. maandag. 
De nota's inzake WGP en CDCA worden later rondgestuurd. 
Groet EI 
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Van: 	110 2.e Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	RE: dringend Update CDCA grondstof API lotnummer 170801 en CDCA — lot 180301 — 
Datum: 	donderdag 24 januari 2019 10:22:45 
Bijlagen: 	image001.joq 

image002.joq 
image003.joq 
image004.joq 
image005.joq 
image006.joq 
image007.joq 
image008.ioq 
imane009.ioct 
image010.loct 

image012.jpq 
Gevoeligheid: 	Vertrouwelijk 

Bestel' 
Volgens mij hebben jullie als IGJ je eigen contacten binnen AMC, ook rondom de CDCA casus. Ik 
zou die gebruiken voor vervolg vragen aan AMC. 
Groeten 

Van: 
Verzonden: donderdag 24 januari 2019 09:51 
Aan: 'Ve3:'` 	) 

cc:IEZ11111111111111~1111111111L 	I) 
Onderwerp: RE: dringend Update CDCA grondstof API lotnummer 170801 en CDCA— lot 180301 

Gevoeligheid: Vertrouwelijk 
Dag®,  
Je kunt op de vragen antwoorden dat in NL, net zoals in België, apotheekbereidingen zijn 
toegestaan, ook als er een geregistreerd alternatief is. 
Ik weet dat het Amsterdam UMC ook bezig is met een nieuwe grondstof die voldoet aan de 
Eur.Ph., dit ten behoeve van magistrale bereiding in het ziekenhuis. 
De laatste stand daarvan ken ik niet. 
Contactpersoon bij het UAMC is10.2.e 

, weet 1 van jullie de laatste stand bij het UAMC, of hebben jullie het 
telefoonnummer van 	voor alirmil 
Gr~ 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
tel. 07o-10.2.0 
mob. 06-10.2.e 
Vrijdag ben ik afwezig 

Van: 
Verzonden: donderdag 24 januari 2019 09:12 
Aan: Rminvws.nl>  
Onderwerp: FW: dringend. Update CDCA grondstof API lotnummer 170801 en CDCA — lot 
180301 — 
Urgentie: Hoog 
Gevoeligheid: Vertrouwelijk 
Beste 
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Ik heb wat vervolgvragen van de Belgische autoriteiten gehad over de CDCA casus (zie hieronder) . Zijn er nog 
ontwikkelingen in bv. gesprekken met Leadiant die ik wellicht kan doorgeven aan de Belgische autoriteiten? 
Met vriendelijke groet, 

WIEMevr  
11.11111 
	

IGJ 

Afdeling Farmaceutische Bedrijven 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Stadsplateau 1 1 3521 AZ 1 Utrecht 
Postbus 2518 1 6401 DA 1 Heerlen 

T telefoon 088 írol 
gmoedoi6hgi.nl  
https://www.igj.nl  
Twitter: 01G1n1  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 

van: 1 O.2.1111111~Pfagg-afrnpsle>  
Verzonden: woensdag 23 januari 2019 10:35 
Aan:0 0.2.6"~igj.nl>  
cc:L9.2.e 4111~1~.(@fagg-afmps.be>; 	 Rfagg-
afmps.be> 
Onderwerp: RE: dringend Update CDCA grondstof API lotnummer 170801 en CDCA — lot 180301 

Urgentie: Hoog 
Gevoeligheid: Vertrouwelijk 
Beste Mevr. 
Net zoals in Nederland heeft CDCA in België al heel wat stof doen opwaaien en vraagt de politiek 
naar een (vooral goedkopere) oplossing voor de patiënt, vooral na de verplichte terugtrekking 
van de niet conforme geneesmiddelen die werden aangemaakt op basis van onterecht conform 
verklaarde API afkomstig van een bepaalde NL marktdeelnemer u gekend en geanalyseerd door 
een erkend Belgisch labo, u ook gekend . 
In België is het aanmaken van magistrale bereidingen (behoudens uitzonderingen) toegestaan, 
zelfs indien er een vergund geneesmiddel op de markt verkrijgbaar is. 
Het opnieuw beschikbaar zijn van Ph. Eur. conforme API op relatief korte termijn is erg belangrijk 
voor de patiënt om zijn therapie betaalbaar te houden. 
We hebben bijgevolg ook contacten met de firma Euro-chemicals en deze zullen de Belgische 
markt mogen beleveren mits tevens voldaan is aan de betrokken nationale regelgeving én 
eventuele bijkomende controles op de aangeboden CDCA API. 
Kunt u ons mogelijks een stand van zaken geven en ook volgende bevestigen? 
In het bijzonder: 

-Mag volgens de nl regelgeving een apotheker/ziekenhuis of apotheek open voor het publiek 
magistrale bereidingen maken en afleveren indien er een geregistreerd geneesmiddel 
beschikbaar is? 

o Zo neen : hebben jullie gezorgd voor een pragmatische oplossing/ wijziging in 
regelgeving? 

- Hebben jullie inspanningen lopen om ervoor te zorgen dat er eventueel Ph. Eur. conforme 
grondstof ter beschikking zou zijn voor de magistrale bereidingen met CDCA? 

Met voorname hoogachting, 
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fagg.be 
industryPfage.be  
DG Inspection/Division Industrie Cellule Médicaments GMP 
DG Inspectie / Afdeling Industrie / Cel Geneesmiddelen GMP 
GO Inspektion Abteilung Industie / Stelle Arzneimittel GMP 
DG lnspection / Industry Division / Medicines GivIP Entity 
agente fédérale des médicaments et des prodults de santé 
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 
kiderale agentur fik arzneimittel und gesundheitsprodukte - 
tedere! agency for medicines and health products 
Place Victor Hortaplein 40 / 40 
1060 BRUXELLES - BRUSSEL - BRUSSEL - BRUSSELS 
T + 32 2 

Het FAGG op Facebook, Twitter en Linkedln 
L'AFMPS sur Facebook, Twitter et Linkedln 

Van: 	 P igj.n I] 
Verzonden: donderdag 29 november 2018 12:52 
Aan: 	 Pfagg-afmps.be> 
Onderwerp: RE: dringend Update CDCA grondstof API lotnunnmer 170801 en CDCA — lot 180301 

Geachte heer 
Hartelijk dank voor deze informatie! 
Met vriendelijke groet, 
Mevr.drsMill 

IGJ 

Afdeling Farmaceutische Bedrijven 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Stadsplateau 1 1 3521 AZ 1 Utrecht 
Postbus 2518 1 6401 DA 1 Heerlen 

T telefoon 088 
grrogdoOiRi.nl. 

httos://www.igj.nl  
Twitter: OlGint 

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 

Van: p 0.2.1111~1111  P fagg-afm ps. b e> 
Verzonden: dinsdag 27 november 2018 15:50 
Aan: i 0.2.4~  (@igj.nl>  
CC: 10.2.e 1~11111111111~Pfagg-afmps.be>~ 

-„„ 	Pfagg-afmps.be>;  industry <industryPfagg-afmps.be>; 
01111~fagg-afmps.be>; _Dienstpostbus IGJ GMP-GDP 	PiRj.nl> 
Onderwerp: RE: dringend Update CDCA grondstof API lotnummer 170801 en CDCA — lot 180301 

Beste Mevr.iii 
- Inzake CDCA en meer bepaald de loten 170801 en 180301 kan ik u de volgende informatie meegeven: 

o Lot 170801 : voor zowel de grondstof als de eindprOducten werd er teruggeroepen tot op niveau van de 
patiënten. 

o Lot 180301: voor dit lot werd er geen actie ondernomen aangezien dit lot grondstof door Euro-
Chemicals niet op de markt werd gebracht, dit werd door deze laatsten bevestigd. 

- Er is voor de patiënten slechts één alternatief mogelijk indien er géén Ph. Eur. conforme grondstof ter beschikking 
is voor de bereiding van zijn geneesmiddel. Het geneesmiddel CDCA Leadiant is nog niet op de Belgische markt 
gebracht, maar kan worden "ingevoerd" in België op basis van art. 105 van het KB van 16/12/2006 betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk en dierlijk gebruik. Als er een API is die conform zou zijn aan de Ph. Eur. zouden 
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er opnieuw magistrale bereidingen kunnen worden gemaakt. In België is het voorschrijven van magistrale 
bereidingen met een zelfde API als een vergelijkbare geregistreerde specialiteit niet verboden. Voorlopig 
worden, voor zover wij weten, er momenteel géén magistrale bereidingen meer aangemaakt wegens gebrek 
aan conforme grondstof. De door de apotheker aangekochte grondstof dient te zijn vergezeld van een 
analysecertificaat van een erkend labo. 

- Er werd in België tot vandaag op 27/11/2018 géén handhavingsverzoek van Leadiant ontvangen. 
- De productie in de ziekenhuizen is voorlopig gestaakt. Echter nog niet hernomen omwille van het gebrek aan 

conforme grondstof. De voorwaarden voor de hervatting van het aanmaken van de magistrale bereidingen zijn 
in het bijzonder het aanwenden van conforme grondstoffen . 

Met vriendelijke groet, 

Ofaize.be 
industry0fambe 
DO Inspection/ Division Industrie / Celtule Médicaments GMP 
DO Inspectie / Afdeling Industrie / Cel Geneesmiddelen GMP 
GO Inspektion / Abteilung Industie / Stelle Arzneimittel GMP 
DG Inspection / Industry Division Medicines GMP Entity 
agente fédérale des médicaments et des prodolts de santé 
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 
fifiderale agentur fr arzneimittel und gesundheitsprodukte 
federal agency for medicines and heatth products 
Place Victor Hortaplein 40 / 40 
1060 BRUXELLES - BRUSSEL - BRUSSEL - BRUSSELS 
T + 32 

E Cl DD 
Van: 1 0.2;e111101111~p  iRj.nl] 
Verzonden: maandag 26 november 2018 11:17 
Aan:1 0.2.111L~Pfagg-afmps.be> 
CC: 1 0.2.e 111111.11.111.111.1.Rf  agg-afmps.be>; 

@ f a ge- afm ps.b e>; industry <industryRfagg-afmps.be>; 
(fagg-afmps.be>; _Dienstpostbus IGJ GMP-GDP 

Het FAGG op Facebook;Twitter en Linkedln 
L'AFMPS sur Facebook, Twitter et Linkedln 

0).9 ,;;\ 

li ̀. 1  PiRj.nl> 
Onderwerp: RE: dringend Update CDCA grondstof API lotnummer 170801 en CDCA — lot 180301 

Geachte Heer 10.2, 
Dank voor het delen van informatie aangaande de Belgische situatie rondom de CDCA casus. Omdat we waarschijnlijk 
ook vragen zullen krijgen vanuit politiek hoe de casus in Belgie zich ontwikkeld, kunt u misschien toelichten wat de 
huidige status is van de CDCA grondstof? Zijn de betreffende eindproduct batches waarin de "non compliant" grondstof 
is gebruikt in Belgie teruggeroepen of alleen de grondstof ? Indien eindproduct is teruggeroepen, wat wordt door de 
patienten in de tussentijd gebruikt? Het geregistreerd product van Leadiant? . In Nederland is een handhavingsverzoek 
van Leadiant ontvangen, heeft u in Belgie ook van Leadiant een handhavingsverzoek ontvangen? Is de productie bij de 
ziekenhuizen gestaakt? Indien ja, wat voor voorwaarden zijn vanuit de Belgische autoriteiten gesteld alvorens productie 
weer mag plaatsvinden? 
Alvast bedankt voor alle moeite! 
Met vriendelijke groet, 
Mevr~ 

111~1111111~.. IGJ 

Afdeling Farmaceutische Bedrijven 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Stadsplateau 1 i 3521 AZ j Utrecht 
Postbus 2518 16401 DA j Heerlen 

T telefoon 088 

httos://www.ilzi.n1 
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Twitter: @IG1n1 

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 

Van: 	 Pfagg-afmps.be> 
Verzonden: vrijdag 26 oktober 2018 18:35 
Aan: 	 j.n1>;  _Dienstpostbus IGJ Farmaceutische bedrijven 
<FarmaceutischeBedrijven@igj.d> 
CC: 

Rfagg-afmps.be>; industry ii(02....(±,J., @fagg-afmps.be>; 
Rfagg-afmps.be> 

Onderwerp: FW: dringend Update CDCA grondstof API lotnummer 170801 en CDCA — lot 
180301 — 
Urgentie: Hoog 
Dag mevr. 
Dag le.c 
Gelieve nota te nemen van onderstaande Email die belangrijke informatie bevat die u ook kan 
aangaan. 
Het betreft een sterk vermoeden dat voor CDCA er een tweede lot betrokken is van de firma 
Euro-chemicals. 
Namelijk het lot 180301, waarvoor de proef op de related substanties niet optimaal is uitgevoerd 
door het lab Quercus en dus niet toelaat om de grondstof met zekerheid goed te keuren. Dit is 
gebleken na een onderzoek gevoerd door het FAGG bij Labo Quercus naar aanleiding van de 
bevestiging van de non-conformiteit van wettelijke monsters die op vraag van het FAGG werden 
onderzocht in het Belgisch OMCL labo Sciensano. 
Volgens telefonisch contact met de Heer 	4:0-J van de firma Euro- chemicals bevindt dit lot 
zich in quarantaine en werd het niet verkocht, bevestiging hiervoor werd gevraagd. 
Ik houd u op de hoogte van voor u eventuele nuttige informatie. 
Met vriendelijke groeten, 

temt: 
industry0fambe 

Tel +32~ 
DG Inspection/ Division Industrie / Celtule Médicaments GMP 
DG Inspectie / Afdeling Industrie / Cel Geneesmiddelen GMP 
CD Inspektion / Abteilung Inductie / Stelle Arzneimittel GMP 
DG inspection / Industry Division Medicines OME Entity 
agente federale des médicaments et des produits de santé 
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 
fdderale agentur fUr arzneimittel und gesundheitsprodukte 
federal agency for medicines and health products 
Place Victor Hei-tal:dein 40 / 4'0 
1050 BRUXELLES - BRUSSEL - BRUSSEL - BRUSSELS 
T + 32 2 

Het FAGG op Faceboók. Twitter en Linkedln 
L'AFMPS sur Facebook, Twitter et Linkedln 

Van: 
Verzonden: vrijdag 26 oktober 2018 18:19 
Aan: 'Info' <infoPeuro-chemicals.com>; 11~~111.11@euro-chemicals.com> 
CC: 	 Rfagg-afmps.be>; 

Pf agg-afmps.be>;  '_Dienstpostbus IGJ Farmaceutische bedrijven' 
Pigj.n1>; 	 (fagg-afmps.be> 
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Onderwerp: dringend Update CDCA grondstof API lotnummer 170801 en CDCA — lot 180301 — 
Urgentie: Hoog 
Geachte Heer 
Betreft lotnummer 170801 exp 31/07/2022 en lot CDCA— lot 180301. 
Na onderzoek van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en gezondheidsproducten bij 
uw contract—laboratorium Labo Quercus, naar aanleiding van de door ons Belgisch OMCL labo 
Sciensano bevestigde niet-conformiteit van grondstof CDCA met lotnummer 170801, dient te 
worden besloten dat de grondstof CDCA met lotnummer 180301 die in uw opdracht ook door 
het voornoemde labo werd geanalyseerd, meer dan waarschijnlijk eveneens niet conform is, 
voor wat betreft related substance. 
Informatie over CDCA met lotnummer 180301 werd aangetroffen tijdens het onderzoek naar de 
oorzaak van de tegenstrijdige resultaten van de NL en B OMCL labo' s en anderzijds deze van 
Labo Quercus. Er werden geen monsters genomen door het FAGG van het lot 180301, dus kan 
alleen worden geoordeeld op basis van de getoonde en bestudeerde gegevens door onze 
inspecteurs/deskundigen. 
Mag ik u vragen deze grondstof die bij u in voorraad is in quarantaine te houden en ons zo 
spoedig mogelijk per kerende te willen bevestigen: 
-dat er géén grondstof van lot 180301 op de (Belgische) markt werd gebracht. 
-zo ja , ons dadelijk de lijst mee te delen van klanten. 
Met voorname hoogachting, 

1E6 
Pfambe  
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Van: 
Aan: 

Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

RE: Nota ter beslissing CDCA concept 
woensdag 30 januari 2019 13:49:06 
imaae001.onq 

Doc. 64 

Beste collega's, 
iets meer dan een maand geleden hebben 10.2.e 	en ik verkennend gesproken 
over de vergoedingsopties van CDCA. In het algemeen worden geneesmiddelen op twee 
verschillende manieren vergoed: via farmaceutische zorg of geneeskundige zorg. Met 
CDCA Leadiant is kennelijk voorgesorteerd naar farmaceutische zorg, in welk kader het 
Zorginstituut advies heeft uitgebracht over opname in het GVS. Het Zorginstituut 
concludeert dat CDCA Leadiant in principe in aanmerking komt voor opname op bijlage 
1B van de Rzv. Indien de verstrekking van CDCA wordt aangemerkt als farmaceutische 
zorg, mag de apotheekbereiding niet meer worden vergoed als farmaceutische zorg 
omdat het gelijkwaardig of nagenoeg gelijkwaardig is aan het niet aangewezen, 
geregistreerd geneesmiddel CDCA Leadiant. Dit is geregeld in artikel 2.8, lid 2, onder d, 
van het Besluit zorgverzekering (Bzv). 
Verder hebben we toen gesproken over de mogelijkheid CDCA bij nader inzien (tevens) 
te beschouwen als onderdeel van geneeskundige zorg. Dit is niet uitgesloten, maar daar 
moeten dan wel goed argumenten voor zijn. Zeker omdat het Zorginstituut concludeert 
dat CDCA Leadiant in aanmerking komt voor opname in het GVS. In de nota wordt 
echter eenvoudigweg gesteld dat de apotheekbereiding van CDCA ook onder 
geneeskundige zorg valt en onder par. 7 Juridische aspecten en haalbaarheid lijkt te 
worden gesuggereerd dat daartoe volstaat dat voldaan wordt aan het criterium 'stand 
van de wetenschap en praktijk'. Dat is evenwel slechts een algemene eis waar alle 
verzekerde zorg aan moet voldoen (artikel 2.1, lid 2, Bzv) en die de verstrekking van de 
apotheekbereiding CDCA niet tot geneeskundige zorg maakt. De aanspraken zijn in het 
Bzv functioneel omschreven, zorgverleners hebben te voldoen aan de kwaliteitseisen 
voor hun beroepsgroep en de Geneesmiddelenwet stelt ook regels over de verstrekking 
van geneesmiddelen. De nota gaat daar volledig aan voorbij. 
Kortom, vooralsnog ben ik van oordeel dat de scenario's zoals in de nota beschreven 
niet haalbaar zijn. 
Met vriendelijke groet, 

[ VWS/WJZ 1 (070)10:2.e j  1 06 110.2.e 	10.2.e 	~invws.n1  ] 

Van:E~Ilaki 
Verzonden: maandag 28 januari 2019 16:56 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: Nota ter beslissing CDCA concept 
Dag allen, 
Hierbij een nieuwe concept Nota ter Beslissing CDCA Leadiant. Verleden week was ik een de 
halve week geveld door griep vandaar wat vertraging. 
Uit periodiek contact met het Amsterdam UMC weet in dat ze een stuk dichterbij het weer 
opstarten van de CDCA magistrale bereiding zijn. Over een week verwachten ze een besluit te 
kunnen nemen of dit gaat lukken. Overigens moet deze informatie VERTROUWELIJK worden 
behandeld. 
In bijgevoegde Nota zijn de twee scenario's het uitgangspunt voor de besluiten door de minister. 
Het meest waarschijnlijke is vooralsnog dat de bereiding weer beschikbaar komt (scenario 1). Als 
bijlage het advies van het Zorginstituut. 
Graag jullie reactie per mail. 
Uiterlijk woensdagochtend voor 12 uur. 
Groet van 
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Van: 
Aan: 
Cc: 	 "4 

Doc. 65 

Onderwerp: 	RE: Je commentaar op Nota ter beslissing CDCA concept 
Datum: 	donderdag 31 januari 2019 15:45:56 
Bijlagen: 	image002.pnq 

image003.pnq 

Dag 1072:ffl , 
het woord niet ontbreekt niet. Voor farmaceutische zorg geldt immers het volgende: de 
apotheekbereiding mag niet meer worden vergoed als farmaceutische zorg omdat het 
gelijkwaardig of nagenoeg gelijkwaardig is aan het niet aangewezen, geregistreerd 
geneesmiddel CDCA Leadiant. Deze beperking geldt niet voor geneeskundige zorg. 
Het Zorginstituut heeft de wettelijke taak het basispakket te duiden. In het kader 
daarvan kan het Zorginstituut zich ook uitspreken over de vraag of een geneesmiddel 
tot geneeskundige zorg en/of farmaceutische zorg behoort. Het lijkt mij merkwaardig als 
het Zorginstituut zou adviseren een geneesmiddel in het GVS op te nemen dat zich daar 
niet voor leent. 
Uiteraard kan de regering dmv een wijziging van het Besluit zorgverzekering of de 
minister dmv een wijziging van de Regeling zorgverzekering inhoud en omvang van het 
basispakket regelen. Overheveling moet wel passen in het systeem van de aanspraken. 
Overheveling houdt in dat een geneesmiddel uit het GVS wordt geschrapt. Datzelfde 
geneesmiddel kan vervolgens alleen uit hoofde van geneeskundige zorg vergoed 
worden, als het aan de eisen daarvoor voldoet. Denk niet alleen aan 'stand van de 
wetenschap en praktijk', maar ook aan 'zorg zoals medisch specialisten die plegen te 
bieden'. Daarnaast blijft de aanspraak farmaceutische zorg bestaan, dus als een medisch 
specialist feitelijk de zorg zou gaan verlenen die apothekers plegen te bieden - nog even 
afgezien van de vraag of dat gelet op bijvoorbeeld de Wkkgz en de Gnw wel zou mogen 
- is dat strikt genomen farmaceutische zorg (waarvoor alleen in het GVS aangewezen 
geneesmiddelen mogen worden ingezet). Bij overheveling dient met dit soort grenzen 
rekening gehouden te worden. De vuistregel is: als een geneesmiddel binnen de muren 
van de instelling wordt afgeleverd en toegepast, is de aanspraak geneeskundige zorg en 
als een geneesmiddel buiten het ziekenhuis wordt afgeleverd en toegepast, is de 
aanspraak farmaceutische zorg. Daar bestaat weer een nuancering op voor wat betreft 
geneesmiddelen die in de thuissituatie worden toegediend door een verpleegkundige 
onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist. Ook over dit type vraagstukken 
spreekt het Zorginstituut zich uit. 
Het ligt dus wat gecompliceerder dan louter een beslissing van de minister. Laten we 
inderdaad eens doorpraten over de mogelijkheden voor CDCA. De praktijk en de 
opvattingen van de beroepsgroep bieden wellicht perspectief. 
Met vriendelijke groet, 

[ VWS/W]Z 1 (070) ,`al.'):( 	1 06 - iKe)2.'4:; 	1 i1c19.? 	aminvws.n1 ] 

Van: 
Verzonden: woensdag 30 januari 2019 17:25 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Je commentaar op Nota ter beslissing CDCA concept 
Dag 
Hartelijk dank voor je reactie op de concept nota. 
Voordat we de discussie over het (bij nader inzien) overhevelen starten zou het fijn zijn als je de 
hieronder (door mij) blauw gemarkeerde zin in jouw mail even toelicht. Mist hier het woord 
'niet' misschien??? 
Anders klopt de zin volgens mij niet. Of misschien bedoelde je dat als CDCA Leadiant wordt 
aangemerkt als geneeskundige zorg de apotheekbereiding niet vergoed kan worden als 
farmaceutische zorg. Dan kan ik hem ook begrijpen. 
Het punt van het overhevelen is juist ingegeven door de beroepsgroep/behandelaren: in 2017 
heeft de fabrikant gevraagd of aanspraak van het geneesmiddel via GVS moest verlopen, omdat 
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feitelijk patiënten al jarenlang hun aanspraak op CDCA via het ziekenhuis "verzilverden' (via 
geïmporteerd CDCA). 
In 2017 heeft GMT op grond van de afbakeningsbrief vastgesteld dat CDCA (louter vanwege 
orale vorm) via farmaceutische zorg (GVS) vergoed diende te worden. Het Zorginstituut is niet de 
instantie die over afbakening farmaceutische zorg en geneeskundige zorg oordeelt. Zij hebben 
alleen getoetst of het geneesmiddel voldoet aan criteria voor onderlinge vervangbaarheid met 
een bestaand geneesmiddel in het GVS én of het middel voldoet aan stand van W&P. Dat zijn de 
criteria voor opname opname in het GVS die ZIN toetst. 
Volgens mij kan de minister altijd besluiten om een geneesmiddel of groep geneesmiddelen over 
te hevelen, aan welke eisen voldaan moet worden weet ik niet. Belangrijk bij CDCA is in ieder 
geval dat de behandelaren zelf sterke voorstander zijn van toegang regelen via geneeskundige 
zorg, omdat daarmee de behandeling dan ook gecentraliseerd (en daardoor doelmatiger en met 
betere monitoring) kan plaatsvinden. 
Ik hoor graag, 
Groet van f°. 
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Van: 	
ri 0.2.e/ Aan: 

Onderwerp: 	RE: nieuwe versie CDCA 
Datum: 	 zondag 3 februari 2019 18:48:59 
Bijlagen: 	 190203 Nota ter beslissing CDCA Leadiant 2018-12-17 v6.docx 

imaine001.orio 

Ha 
Nota ziet er goed uit! © Het is goed gelukt om het verhaal op het juiste abstractieniveau te 
brengen. 
Ik stel wel voor om grote stukken van de tekst integraal te verplaatsen naar 'samenvatting en 
conclusies'; zie mijn opmerkingen in de nota zelf 
De adviezen van scenario 2 lijken niet consistent: is het advies nu GVS handhaven of 
overhevelen? Zie mijn opmerkingen, 
Groet 
wre 

Van:110.2.e 	al) 
Verzonden: dinsdag 	januari 2019 17:15 
Aan: 1 i  .e 

n • erwerp: nieuwe versie 
Dag, 
Ik weet dat jullie allemaal heel druk zijn, en voor het geval je de nota nog niet hebt kunnen lezen: 
hier is een nieuwe versie die wat mij betreft duidelijker is qua beslispunten. 
Dus graag commentaar op deze versie (v6) uiterlijk morgen. Ik wil hem donderdag de lijn in gaan 
doen. 

ig 
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Van: 	 10.2.e Aan: 
Onderwerp: 	versie 7 CDCA 
Datum: 	 dinsdag 5 februari 2019 17:11:23 
Bijlagen: 	 190203 Nota ter beslissing CDCA Leadiant 2018-12-17 v7.docx 

imaae001.ono 

Dag 
Hier de laatste versie van CDCA. Op jouw advies heb ik nog geen afspraak gemaakt metatk  
Misschien heb je gelezen dat hij allerlei vraagtekens zet bij een besluit om over te hevelen. 
Volgens hem is het ZIN die vaststelt of het farm zorg of geneeskundige zorg is. Ik wil daar niet 
over met hem gaan bekvechten. 
In de nieuwe versie heb ik ook voor scenario 2 overheveling geadviseerd. Argumentatie staat 
erbij. 
Morgenochtend hoor ik meer van 	. Dat kan ik dan aanvullen en hopelijk de nota morgen in 
de lijn gaan zetten. 
Op welke manier moet ik nu WJZ 	) bij de nota betrekken? Ik weet zeker dat hij juridische 
obstakels gaat inbrengen. 
Groet van 10.2.e 

DubbeT2Té doc 68 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

NIEUWE LIJN CDCA LEADIANT (versie 7+) 
woensdag 6 februari 2019 21:51:32 

Doc. 71 

Hoi 11= 
Heb nog even nagedacht over cdca. 
Wat volgens mij de Koninklijke weg is bij het scenario dat de apotheekbereiding cdca ook 
beschikbaar is: 

• we vragen Laediant of ze in beginsel bereid te zijn tot een openbare prijsverlaging die de 
prijs in de buurt van de prijs van de apotheekbereiding brengt 

• Laediant zal dit weigeren 
• In dat geval besluit de minister negatief op de GVS aanvraag gelet op ondoelmatigheid en 

kosten (exacte juridische grondslag nader vast te stellen). Hij gaat ook niet 
onderhandelen want dat doet de minister alleen indien het veld zelf niet kan 
onderhandelen. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben de keuze tussen cdca laediant 
en de apotheekbereiding cdca en kunnen zelf onderhandelen. 

• Zowel cdca laediant en de apotheekbereiding cdca vallen sowieso (nu al) onder de Zvw 
prestatie geneeskundige zorg. De behandelingen zijn SvdWeP en zorg die medisch 
specialisten plegen te bieden. Daar doet een aan- of afwijzing voor het GVS niets aan af. 
Hiertoe hoeft de minister geen besluit te nemen. Indien cdca Laediant wordt afgewezen 
voor het GVS is er vervolgens dus geen noodzaak voor een besluit tot overheveling dan 
wel voor een expliciet besluit om cdca aan te merken als geneeskundige zorg. 

• Geneesmiddelenwet: het inzetten van een apotheekbereiding cdca is onder voorwaarden 
toegestaan (ook als er een geregistreerd alternatief is). IGJ heeft al bevestigd dat de 
bereiding van cdca is toegestaan mits de kwaliteit van de bereiding (grondstoffen) in 
orde is. 

• Dit leidt de facto tot een situatie waarbij cdca uitsluitend geneeskundige zorg is. Dit is in lijn 
met de wens en het verzoek van partijen. Mogelijk heeft ook de fabrikant Laediant hier 
helemaal geen bezwaar tegen (gaan we bespreken met fabrikant). 

Wat vind jij hiervan? 
Zou jij deze lijn willen toetsen met 	 ? Mag je integraal doorsturen, en dan 
graag volgende week met hem bespreken. Wil ik wel bij aansluiten 
Groet 



Doc. 73 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

10.2.e 
Leadiant 
woensdag 13 februari 2019 12:40:26 

Hoi 	nog even terugkomend op Laediant. 
Voordat we overgaan tot het uitnodigen van Laediant voor een overleg zou ik eerst even willen 
bellen met 	 ,.de advocaat die zaken van laediant behartigt. Dat lijkt me 
handiger dan het bedrijf nu over te laten komen. 
Dat ga ik dus doen, dus vooralsnog geen actie om hen voor een overleg uit te nodigen! Ik 
probeer haar deze week te spreken, en kom er bij je op terug. 



Doc. 74 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

10.2.e 
190219 Nota ter beslissing CDCA Leadiant 
vrijdag 1 maart 2019 16:33:20 
190219 Nota ter beslissing CDCA Leadiant.docx 

Hoi 
Ik heb nog even wat in de nota gewerkt op basis van onze laatste bespreking ; hopelijk kan je je 
erin vinden. 
Laten we reactie van ZN begin volgende week nog even afwachten voordat we verder gaan in 
deze nota! 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

Ter info/afweging: punten cdca uit clusteroverleg 
dinsdag 19 februari 2019 09:30:54 

Doc. 75 

Ha' °)(:! 
Nog dank voor onderstaande input, erg handig! 
Verder hierbij de 2 belangrijkste punten uit het cluster die ik je terug wil geven over cdca (nav 
felle discussie) voor in jullie afweging: 

- Het min of meer aan de fabrikant laten of het farmaceutische zorg of geneeskundige zorg is 
(tav de aanspraak) lijkt erg kwetsbaar. We hebben immers niet voor niets een 
afbakeningsbrief waarin het kader helder geschetst wordt. Persoonlijk snap ik ook niet 
dat de juristen van WJZ en Z dit een juridisch correcte oplossing vinden. Er ontstaat een 
risico voor precedentwerking en het kader wordt nog meer onhelder. In het verleden 
hebben andere fabrikanten ook wel eens gevraagd of een geneesmiddel onder de 
farmaceutische of geneeskundige zorg valt, maar feitelijk zeggen we nu dus als iets 
farmaceutisch is kun je ook kiezen voor geneeskundig? We kunnen natuurlijk vinden dat 
de afbakeningsbrief niet meer goed is, maar dan moeten we die veranderen. 

- De optie extramuraal gewoon opnemen werd gemist als serieuze optie. Je handelt dan in 
ieder geval stelselconform en de vraag is of de uitkomst uiteindelijk veel anders is dan de 
bochten waar we ons nu in wringen. Partijen kunnen nog steeds onderhandelen en ze 
hebben een alternatief. Uitstraling naar buiten toe is natuurlijk wel een ding, maar daar 
kunnen we wellicht verhaal aan breien door al te zeggen dat we voor de toekomst willen 
regelen dat we bij dit type casussen meer instrumenten hebben om hier iets mee te 
kunnen (o.a. traject 	). En kunnen we met veld niet afspreken dat als het 
extramuraal wordt toegelaten ze wel strakke afspraken maken tav gebruik 
geregistreerde product en prijs die ze betalen? 

Groet, 

Van: 
Verzonden: maandag 18 februari 2019 09:37 
Aan: _Groep GMT-Cluster Pakkettoelating en bekostiging 
Onderwerp: inbreng voor clusteroverleg 
Fampyra 

,/-1;•40;.7.1: 

Overleg DGCZ met ZN/NVZ en NFU 
Morgen hebben 	 en ik met DGCZ een overleg met ZN, NVZ en NFU over dure 
geneesmiddelen, met name de coordinatie rondom decentrale en centrale onderhandelingen. 
En vast ook over versterken inkoopmacht van partijen en decentrale sluis. Aanleiding was 
verzoek van partijen enkele maanden geleden. Ter info in de bijlage de annotatie voor het 
overleg. 
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Beoordelingskader ZIN 
Er is veel te doen over de vraag of het beoordelingskader van ZIN wel adequaat is voor nieuwe 
geneesmiddelen, personalized medicine, gentherapie en kleine ziekten/populaties. Een en ander 
natuurlijk oa vanwege Spinraza en Fampyra. Vanuit verschillende hoeken komen er verzoeken 
om dit op de agenda te zetten; natuurlijk de TK (AO), maar ook de patientenfederatie heeft 
eerder om een overleg verzocht, en daar komen nu oproepen van 	 van Inspire2Live 
bij en van Novartis. Raakt natuurlijk ook aan ons VT traject. 
Het was al vanuit het MT de bedoeling om met de patientenfederatie MMIE) en ZIN 
hier iets over te organiseren. Gezien de andere signalen misschien idee om dit breder te trekken. 
Bespreken we straks kort in MT, ik kom er op terug. 
Woensdag VAO 
Vandaag even bespreken wie daar heen gaan; ik kan zelf iig wel 
Groet, 
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Van: 	 10.2 e Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	Weer een vraag aan jou over CDCA casus 
Datum: 	 donderdag 28 februari 2019 16:51:23 
Bijlagen: 	 image001.pnck 

Dag 
We hebben nog steeds onze lijn niet vastgesteld over CDCA. In bijgaand schema staan de opties 
samengevat, voorzien van summier toelichting op uitvoering, draagvlak en politieke 
overwegingen. 
Na interne discussies zijn we nu weer terug bij af: voorkeur neigt naar CDCA opnemen in het GVS 
volgens de regels zonder onderhandelen. 
Voordelen: 

- Geen moeizame onderhandeling met groot afbreukrisico 
- Geen moeilijk gedoe met afbakeningbrieven en overheveling 

Nadeel is wel dat de partijen liever verstrekking (en bekostiging) intramuraal zien. 
Op dit moment wordt het geneesmiddel intramuraal verstrekt en gefinancierd (budget 
ziekenhuis). 
Vraag 
Als CDCA Leadiant® in het GVS opgenomen zou worden, zou het dan wél mogen dat het 
geneesmiddel via geneeskundige zorg bekostigd wordt als zowel ziekenhuis als zorgverzekeraar 
dit overeenkomen (dus voortzetting huidige bekostigingswijze)? 
Ook al betreft het een geneesmiddel dat de patiënt buiten het ziekenhuis gebruikt (op eigen 
gelegenheid)? 
Toelichting:. het geneesmiddel zou, ook bij verstrekking via het GVS, ook alleen maar via één 
apotheek verlopen, nl. de apotheek van A'dam UMC. 
Ik ben weer benieuwd naar je slimme antwoord. 
Dankjewel, 
groet, 

!Wi 



Met vriendelijke groet, 
ln 7 d:21' r v, ,c n ,̀n7 	rmn, 1I1 ') 	_ 	1 n.Z .e  @rninvvy's.n1  1. 
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Van: 	 10.2.e Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	je antwoord op mijn vraag over CDCA 
Datum: 	donderdag 7 maart 2019 10:07:40 
Bijlagen: 	image001.pnq 

Dag 

Nou, met deze informatie kunnen we al voldoende uit de voeten. Veel dank voor je snelle 

reactie! 

Zeker als je het druk hebt kun je het hier voorlopig bij laten. Ik ga zeker ook nog met 

hierover van gedachten wisselen. Als we het Zorginstituut vragen om voor dit geneesmiddel te 

duiden of het farmaceutische of geneeskundige zorg is, dan is er toch maar één smaak mogelijk? 

En dat heeft ook consequenties voor andere, reeds in het GVS opgenomen geneesmiddelen. 

Groet van ka 

tot 

Van: 
Verzonden: donderdag 7 maart 2019 09:09 

Aan: 

CC: 
Onderwerp: RE: Weer een vraag aan jou over CDCA casus 
Dag 
Ik zit wat krap in mijn tijd, dus ik reageer alleen even kort op onderstaande vraag. Dat een 
geneesmiddel is opgenomen in het GVS is op zichzelf geen belemmering het ook als 
geneeskundige zorg te verstrekken en vergoeden. Uiteraard moeten daar wel zorginhoudelijke 
argumenten zijn; farmaceutische zorg en geneeskundige zorg zijn immers toch verschillende 
vormen van zorg. Het is niet aan VWS om zorg als geneeskundige zorg te kwalificeren. Het 
Zorginstituut heeft een wettelijk taak het basispakket te duiden. Onlangs hebben we met 
gesproken over overheveling; wellicht kan je ook even met haar van gedachten wisselen. Tot 
zover. 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

ri 0 . 2 . e Mik, 21"11 
Bericht vanuit ZN over CDCA 
vrijdag 8 maart 2019 12:19:37 

Ter nfo, graag niet verder verspreiden 

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 

Van: 10.2.. 	all@kpnmail.nl> 
Verzonden: 7 mrt. 2019 17:32 
Naar: "10.2.e Ali 
cc: 10.2.e 
Onderwerp: CDCA 

Ik hoorde van 1 0.2 dat jullie vanochtend over CDCA gesproken hebben. 
Ik ben door de ACM ondervraagd en heb daar aangegeven dat ik mende directeur van 
Leadiant onderhandeld heb over de ri.s. 
Leading was toen bereid om ipv E 	 euro per 
verpakking. 

Ik weet niet wat jullie van plan zijn maar de belangrijkste zin die hij uitsprak wil ik je niet 
onthouden: 

De farmaceutische industrie probeert een geneesmiddel eerst in het vergoedingssysteem te 
krijgen van Nederland en een van de Nordics, 
Want die zeuren bijna nooit over de hoogte van de prijs. Met die prijs gaan we naar 
Frankrijk en Italie Spanje etc. Daar moet vervolgens een korting worden afgesproken, 
maar dat kan dan ook. 

Mijn conclusie is dat Ladiant om die reden ook hier de prijs altijd hoog wil houden omdat 
ze anders hier en dan daar extra worden afgeroomd. Hoop dat je dar rekening mee houdt. 
Mijn advies zou zijn de aanvraag vanwege de prijs niet te doen. Zorgen wij dat 
verzekerden via de DBC de medicatie krijgen 

Met vriendelijke groet, 

E 10.2.e 
M 06-10.2.e 

Menzis 
rkpnmail nl  



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: graag reactie lijn cdca 
maandag 11 maart 2019 12:38:31 

Van:  ,i(0 
Verzonden: maandag 11 maart 2019 11:50 
Aan: 
Onderwerp: RE: graag reactie lijn cdca 
Met bijlage. 

@minvws.n1>; 

Doc. 82 

Dag 
Ik vind het een duidelijk verhaal waarbij idd de optie A het meest overeenkomt met het beleid 
zoals we als VWS steeds hebben gevolgd. 
De toevoeging van, dat we beter de vergelijking kunnen maken met de prijs van het 'oude' 
product vind ik scherp. Dat prijsverschil is namelijk echt groot terwijl de magistrale bereiding ook 
al veel duurder is . Dus eigenlijk nog een sterker verhaal dat de gevraagde prijs niet acceptabel is. 
De toevoeging van 	over de uitspraak dat VWS cdca niet als geneeskundige zorg kan 
aanmerken klopt. Dat kunnen wij inderdaad niet. Maar we kunnen wel constateren dat de 
beroepsgroep (=metabole centra) cdca als eerstekeus behandeling vermelden op hun website en 
dat we daarom vaststellen dat de beroepsgroep het als geneeskundige (medisch-specialistische) 
zorg ziet. Feitelijk is dat iets wat ZIN moest constateren. Nu hebben ze dat nog niet excpliciet 
gedaan. 
Wat betreft de bekostiging van cdca in een DBC heeft beroepsgroep de duiding van deze 
behandeling dus al gedaan zou ik zeggen. De kosten van het eerdere off-label gebruikte product 
kwamen waarschijnlijk ook al uit de DBC. 
Groet van 

Van:EMEMEM 
Verzonden: maandag 11 maart 2019 11:50 
Aan: 

Pminvws.nl> 
Onderwerp: RE: graag reactie lijn cdca 
Dag beiden, 
Lijn lijkt mij goed. Ik heb wat suggesties gedaan. Vooral framing (waarom gaan wij niet 
akkoord met deze prijs) lijkt mij handig om scherp in te blijven en ook scherp zijn in onze 
bevoegdheden als VWS (wat mogen en kunnen we wel/niet). 
Ik begrijp va Mtz dat het toezicht van de NZa financiering via de DBC acceptabel vindt. Ik 
ben overigens van mening dat bekostiging via de dbc juridisch goed aanvechtbaar is door de 
fabrikant, als er geen duiding of een standpunt van de beroepsgroep aan ten grondslag ligt. Is 
ook goed voor onze eigen consistentie: er is alleen medisch-inhoudelijk ruimte om te schuiven 
tussen aanspraken. 
Groet, 
Van: Van: 	 Rminvws.nl> 
Verzonden: maandag 11 maart 2019 10:50 
Aan: 	 @minvws.nl>; 

@minvws.nl> 
Onderwerp: graag reactie lijn cdca 
Ha 
Ik zou graag deze week de minister willen adviseren over cdca. Zouden jullie willen meelezen 
met de passage onder 'beslispunten' in bijgevoegde nota en daar feedback op willen geven (mag 
ook mondeling). 
Hoop dat dit en ander goed weergeeft, 
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Dank alvast! 



0.2.E Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

Wijzigen in cdca nota 
maandag 11 maart 2019 14:16:49 

Doc. 83 

Hoi 
Voor de volgende zin: 

Stel ik het volgend alternatief voor: 

Groetjes 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

Aangepaste Nota cdca: graag reactie 
maandag 11 maart 2019 10:50:29 
190219 Nota ter beslissing CDCA Leadiantil  190311.docx 

Ha 10.2.6111111 
Ik zou graag deze week de minister willen adviseren over cdca. Zouden jullie willen meelezen 
met de passage onder 'beslispunten' in bijgevoegde nota en daar feedback op willen geven (mag 
ook mondeling). 
Hoop dat dit en ander goed weergeeft, 
Dank alvast! 



Ha 

Van: "C) 

Verzonden: maandag 11 maart 2019 10:50 
Aan: 
Onderwerp: Aangepaste Nota cdca: graag reactie 

Doc. 89 

Van: 10.2.e IM Aan: 
Onderwerp: 	RE: Aangepaste Nota cdca: graag reactie 
Datum: 	 woensdag 13 maart 2019 13:23:42 
Bijlagen: 	 199313 Nota ter beslissing COCA Leadiant.docx 

Hallo beiden, 
Hierbij een aangepaste nota, op basis van de versie van maandag, aangevuld met jouw 
opmerkingen en enkele redactionele inkortingen (met name einde van nota). 
Graag kijken of jullie de beslispunten juist geformuleerd vinden: einde Samenvatting op blz.4 en 
verder. 
Daarna zal ik nog naar 	sturen. 
Groet van 

Ik zou graag deze week de minister willen adviseren over cdca. Zouden jullie willen meelezen 
met de passage onder 'beslispunten' in bijgevoegde nota en daar feedback op willen geven (mag 
ook mondeling). 
Hoop dat dit en ander goed weergeeft, 
Dank alvast! 
kg 
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Van: 	 10.2.2 	 1(aminvws.n1  
Aan: 	 10.2.e 	 aminvws.n( 
Onderwerp: 	FW: CDCA 
Datum: 	 dinsdag 19 maart 2019 10:02:32 
Bijlagen: 	 imaae001.ono 

Via 10.2:1 ook al bij jullie? 

van:10.2.e ME 
Verzonden: woensdag 13 maart 2019 17:11 
Aan: 10.2.e 	2.111.@minvws.n1; 
cc:10.2.e 
Onderwerp: CDCA 
Beste''® , 
Vorige week hebben we het met jullie gehad over de GVS aanvraag van Lédiant voor CDCA, waar de Minister op korte termijn een 
besluit over moet nemen. Dit in het licht van het advies van het Zorginstituut om het niet op te nemen, tenzij door onderhandeling 
de prijs substantieel naar beneden gaat. Jullie gaven aan niet te gaan onderhandelen, omdat het macro bedrag te gering is. 
Zorgverzekeraars zijn het er over eens dat CDCA NIET moet worden opgenomen in het GVS. 
Randvoorwaarde is dat de intramurale apotheekbereiding dan wel is toegestaan. Jullie zouden dit uitzoeken en ons daar over 
berichten. 
Zoals gemeld is er onderhandeld met Lédiant door Menzis. 	 kreeg echter geen poot aan de grond, een afspraak over 
een substantieel lagere prijs bleek onbespreekbaar voor Lédiant. 
We hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
Graag horen we tijdig het besluit van de Minister. 
Met vriendelijke groet, 

111111111111111___ 	 

Zorgverzekeraars Nederland 

Sparrenheuve11613708 JE ZEIST 
06 (al • 

fe-rnailadresle,n.nli www zn.n1 
Aanwezig op 

Deze e-mail en de inhoud daarvan is vertrouwelijk. Indien dit bericht 
niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk deze e-mail direct 
aan ons te retourneren en daarna te vernietigen. Openbaarmaking, 
vermenigvuldiging, verstrekking aan en/of gebruik door derden van dit 
e-mailbericht en/of informatie is niet toegestaan. Zorgverzekeraars 
Nederland sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet 
juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze 
e-mail. 

This e-mail and its contents are confidential and may be legally 
privileged. If this e-mail is not intended for you, please contact us 
immediately by reply e-mail and destroy the e-mail. Please don't use, 
copy or disclose the e-mail and its contents to anyone. 
Zorgverzekeraars Nederland is liable neither for the proper and 
complete transmission of the information in this e-mail nor for any 
delay in its receipt. 

This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service. 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	kt:-"Ttbéoordelinq chenodeoxycholic acid Leadiant (zaaknummer: 185378)" 
Datum: 	 woensdag 20 maart 2019 17:32:01 
Bijlagen: 	 image001.onq 

Met vriendelijke groet, 
10.2. [ VWS/W3Z (07o) 1.0.2.e .-41~1.111~11PmiPvwsen? 
Van:1221~~ 
Verzonden: woensdag 20 maart 2019 17:11 
Aan: 
Onderwerp: RE: 'GVS beoordeling chenodeoxycholic acid Leadiant (zaaknummer: 185378)' 
Dank voor je reactiellii. 

Groet van 
Van:P 0.27é""""«."1111~(ffiminvws,n1>  
Verzonden: woensdag 20 maart 2019 16:12 
Aan: 10.2.e '""ffilliii~Pminvws.n1>; 

j@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Marjolein CC email: Intern of uitgaand stuk betreffende 'GVS beoordeling 
chenodeoxycholic acid Leadiant (zaaknummer: 185378)' 
Dag 
Ik stege nota, die goed gebruikt kan worden voor het es rek met de minister meteen ook 
even door aan 	. Mi'n eerste•reactie is dat 

issc len 	t at nog aan nopingspun en. 
Met vriendelijke groet, 

VWS/WJZ 1 (070) 

Van: ij 0.2.e 11.111pF 	Ominvws.nl>  
Verzonden: woensdag 20 maart 2019 13:23 
Aan:10.2.e 	 1.1111~Pminvws.nl>  
CC: 10.2:e 	 l@minvws.n1>; 	e.  1 
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Onderwerp: Marjolein CC email: Intern of uitgaand stuk betreffende 'GVS beoordeling 
chenodeoxycholic acid Leadiant (zaaknummer: 185378)' 

Dag 

Deze Nota over de besluitvorming CDCA Leadiant (feitelijk een bespreeknota in plaats van 
Nota ter Beslissing) is in overleg met 	opgesteld (in aantal rondes). Hij zit nu in 
Marjolein en 	gaat laatste keer kijken voor hij verder de lijn ingaat. 

De input die je in een eerder stadium hebt gegeven is verwerkt, maar we hebben de opties 
scherper neergezet. 

Zou jij via deze route je commentaar willen geven? 

Dank en groet, 

Bijgaand treft u ter informatie documenten / linkje naar de zaak aan, betreffende 
'GVS beoordeling chenodeoxycholic acid Leadiant (zaaknummer: 185378)' 
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Van: 	 1 0.2.e Aan: 
Onderwerp: 	Rapportage onderzoek door IGJ en bezwaar Leadiant tegen beslissing IGJ niet te handhaven magistrale 

bereiding Adam UMC 
Datum: 	 donderdag 21 maart 2019 16:15:48 
Bijlagen: 	 image001.onq 

Zie de link voor het besluit van IGJ 
https://www.igj.nlidocumenten/brieven/2018/11/28/besluit-igj-op-handhavingsverzoek- 
leadiant  
Daarin wordt het handhavingsverzoek puntsgewijs afgehandeld. 
Tegen dit besluit is bezwaar aangetekend. 
Ik zal aan IGJ vragen of ik dat kan krijgen. 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
tel. 070-ME 
mob. 06-Mal 
Vrijdag ben ik afwezig 

Van: 
Verionden: donderdag 21 maart 2019 15:55 

Onderwerp: bezwaar niet-handhaving IGJ door Leadiant 
hoi 
Denk je nog even aan me? Stuur dit aub door 
Dank! 
Groet van 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

RE: "GVS beoordeling chenodeoxycholic acid Leadiant (zaaknummer: 185378)" 
maandag 25 maart 2019 13:48:01 
image001.pnq 

Dag 
De nota ter beslissing voor CDCA is een nota ter bespreking geworden, dat was ook onze inzet. 
We willen graag een overleg met de minister aan de hand van de nota. 
De input die vanuit Z in eerdere stadia is gegeven hebben we, samen met de input doorti 

o , verwerkt in de nota. ,%tW 
. Omdat ik niets hoorde heb ik de nota in 

Marjolein gezet en die ligt nu al bij :1(0)).( . Via haar ga ik nu verzoeken een afspraak voor 
bespreking te maken met Bruins. 
Voordat ik dat doe zou het fijn zijn als' Ó}''i= nu nog kijkt. 
Ik zal vanuit Marjolein de nota ter informeren doorsturen. 
Ook zijn jullie, Ig01(2!.;?.; 	welkom om aan te sluiten bij het overleg met Bruins over de nota. 
Indien je dat wilt, laat dat dan weten dan houden we daar rekening mee bij planning gesprek 
met Bruins. 
Groet van 

Van: 
Verzonden: vrijdag 22 maart 2019 17:42 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: 'GVS beoordeling chenodeoxycholic acid Leadiant (zaaknummer: 185378)' 
Dag 
Ik red het niet om dit voor mijn week verlof nog te bekijken. Mijn eerste procedurele vraag is: 
staat in de lijn voor deze nota? Het betreft immers een GVS-nota. 
Verder cc ik '  Ij even (Sorry 2  ) voor inhoudelijke afstemming met Z volgende week. 
Groet en tot over een week. 

10.2.e 

Dubbel zie doc 91, 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

nota 
(ter beslissing) 	GVS opname chenodeoxycholic acid Leadiant 

P a raaf directeur 	DGCZ 

T -- 
M ( 31)- liN(‘ 
ligala@minvws.nl  

Datum Document 
23 november 2018 

Kenmerk 
1459562-185378-GMT 

Bijlage(n) 
1 

1 	Aanleiding voor deze nota 
Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft op 22 november 2018 advies uitgebracht 
over de aanvraag voor opname van CDCA Leadiant® in het 
Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). ZIN heeft beoordeeld dat CDCA 
een therapeutische meerwaarde heeft en in principe in aanmerking komt voor 
opname in het GVS (bijlage 1B van de Regeling zorgverzekering). ZIN is 
bekend met de beschikbaarheid van een apotheekbereiding. Gezien de 
prijsstelling van CDCA Leadiant® geeft ZIN u 'in overweging' te 
onderhandelen vanwege het grote verschil in kosten met apotheekbereiding 
dan wel Xenbilox®. Er liggen geen extreem hoge registratie- of 
ontwikkelkosten ten grondslag aan deze hoge prijs omdat registratie van 
CDCA Leadiant® op oude studies is gebaseerd. 

Inmiddels is bekend dat Amsterdam UMC zeer waarschijnlijk in het voorjaar 
van 2019 weer een magistrale bereiding van CDCA kan leveren. 

U dient te besluiten hoe u de GVS-aanvraag van CDCA Leadiant® verder wil 
afhandelen. 

2 	Beslispunten, advies en mogelijk alternatief 

Er zijn verschillende opties denkbaar om te besluiten over deze 
vergoedingsaanvraag voor CDCA Leadiant®. Wij gaan in deze nota uit van 
het scenario uit dat de apotheekbereiding van het Amsterdam UMC 
binnenkort weer beschikbaar komt. Dat betekent wat ons betreft dat een 
centrale onderhandeling door VWS daarom in principe niet opportuun is 
omdat (anders dan bij andere VWS-onderhandelingen/arrangementen die 
alleen in monopoliesituaties plaatsvinden) partijen hier de keuze hebben 
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tussen twee aanbieders en zelf daarover kunnen onderhandelen. De 
relevantie van een VWS-onderhandeling is sowieso twijfelachtig want ook als 
u met Leadiant een prijs zou uitonderhandelen, kunnen en mogen de 
ziekenhuizen/verzekeraars nog steeds kiezen voor de apotheekbereiding. Als 
u wel wenst te onderhandelen, houdt u dan rekening met een vertrouwelijke  
deal als uitkomst of 'no deal'. In het laatste geval zou u de 
vergoedingsaanvraag moeten afwijzen op grond van de hoge prijs. 

Alvorens u een besluit neemt bespreken we graag in een overleg de 
volgende opties met u: 

Optie A - Opname in het GVS zonder onderhandeling door VWS 
Dit is wat betreft regelgeving en beleid de 'reguliere route'. ZIN heeft in 
principe positief geadviseerd over opname en adviseert onderhandeling 
slechts ter 'overweging'. Dit laatste vanwege het grote prijsverschil met de 
apotheekbereiding. Vanuit het oogpunt van de pakketcriteria bevat het advies 
geen aanleiding om het middel af te wijzen. U kunt in dit geval daarom 
desgewenst afzien van een oordeel over de prijs en het middel opnemen in 
het GVS. Daarbij laat u het tegelijk aan zorgverzekeraars en ziekenhuizen om 
een keuze te maken voor CDCA Leadiant() (eventueel nadat zij zelf hebben 
onderhandeld), dan wel voor de apotheekbereiding. Als partijen voor de 
apotheekbereiding kiezen heeft dit vergoedingsbesluit in die zin materieel 
geen betekenis. 

Desondanks is een positief vergoedingsbesluit over CDCA toch voor Leadiant 
van internationaal strategisch belang omdat het product dan met de openbare 
lijstprijs in het pakket komt en andere landen in hun prijssystemen naar die 
lijstprijs zullen refereren. Zorgverzekeraars zijn vrij om prijsafspraken met 
Leadiant te maken, met de magistrale bereiding als drukmiddel. 

Optie B - U start een onderhandeling met Leadiant 
Bij deze optie wilt u wel een oordeel vellen over de prijs en start u een 
onderhandeling voordat u een vergoedingsbesluit neemt. Dit leidt naar onze 
inschatting tot een zeer bescheiden openbare prijsverlaging of tot een meer 
substantiële maar vertrouwelijke deal. Of u bent bereid om bij een 'no deal' 
een negatief vergoedingsbesluit te nemen vanwege de prijs. Dit laatste zou 
een unieke situatie zijn, die juridisch aanvechtbaar is Feitelijk zou u het 
middel afwijzen om morele redenen (u keurt de werkwijze van Leadiant af en 
accepteert de prijs niet) en niet vanwege redenen die zich verhouden tot de 
pakketcriteria zoals kosteneffectiviteit of kostenbeslag. Daarom is het onzeker 
of uw besluit stand zou houden voor de rechter. 

Optie C - Varianten die niet leiden tot GVS-vergoeding, wel verzekerde zorg 
Op dit moment wordt de CDCA-behandeling door ziekenhuis en 
zorgverzekeraars ingekocht en vergoed als medisch specialistische zorg onder 
de Zvw prestatie 'geneeskundige zorg' en niet als de Zvw prestatie 
'farmaceutische zorg (het GVS)' Het besluit over opname van CDCA in het 
GVS is in zekere zin een bureaucratische aangelegenheid omdat het 
ziekenhuis en de zorgverzekeraars deze zorg ook als geneeskundige zorg 
(mogen) blijven aanbieden.1  Mits er ook een medisch-inhoudelijke 

1 Dit volgt uit de open instroom van geneeskundige zorg, waardoor CDCA in principe 
'automatisch' in het verzekerde pakket instroomt (omdat het voldoet aan de stand van 
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onderbouwing bij de beroepsgroep of een duiding vanuit ZIN ligt dat 
behandeling met CDCA onder geneeskundige zorg valt, is er een goede kans 
dat deze route juridisch standhoudt, mocht de fabrikant een rechtszaak over 
deze bekostiging starten. 

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen hebben de voorkeur en wens uitgesproken 
om af te zien van een GVS opname en deze zorg te beschouwen als 
geneeskundige zorg. 

Als u gezien bovenstaande de voorkeur heeft om af te zien van een GVS-
vergoeding dan zijn de volgende opties te overwegen: 
1) Leadiant trekt op eigen initiatief de aanvraag in; of u houdt (op hun 
verzoek) de aanvraag aan; 
2) U houdt uw vergoedingbesluit aan en vraagt eerst ZIN formeel te duiden of 
de behandeling met CDCA aangemerkt kan worden als geneeskundige zorg; 
3) U neemt CDCA Leadiant® vooralsnog (technisch) op in het GVS en besluit 
tegelijk om het geneesmiddel mee te nemen in de nog uit te voeren 
overhevelingen van GVS naar geneeskundige zorg. 

3 	Samenvatting en conclusies 
CDCA Leadiant° zijn capsules met 250 mg chenodeoxycholzuur (CDCA), in 
april 2017 geregistreerd als weesgeneesmiddel voor cerebrotendineuze 
xanthomatose (CTX), een zeldzame stoornis in de galzuursynthese. De 
stoornis leidt tot een tekort aan CDCA in het lichaam. Er zijn in Nederland 55 
patiënten (46 volwassenen). Al sinds 1975 worden patiënten met CTX in 
Nederland behandeld met oraal CDCA, maar geen geneesmiddel met CDCA 
was voor deze ziekte geregistreerd. Men gebruikte vroeger off-label 
C henofalk® later het geïmporteerde Xenbilox®, beide met CDCA als werkzame 
stof. De kosten van het laatste middel bedroegen C wyg per patiënt/jaar. 
Beide zijn niet meer verkrijgbaar in Nederland. 

Inhoudelijke beoordeling CDCA Leadiant® door het Zorginstituut 
Therapeutische waarde: er zijn weinig goede klinische studies met CDCA 
Leadiant®. Het bewijs berust voornamelijk op langdurig gebruik (well-
established-use) van de werkzame stof CDCA, in oudere geregistreerde 
geneesmiddelen en in de sinds lang toegepaste magistrale bereiding. 
Budgetimpactanalyse: kosten CDCA Leadiant® bedragen lani per 
patiënt/jaar. Opname op bijlage 1B van de Regeling zorgverzekering zal 
gepaard gaan met meerkosten van circa CEMIE in eerste jaar. 
Farmaco-economische analyse: een volledige analyse is niet zinvol. Het 
prijsverschil tussen CDCA Leadiant® en de magistrale bereiding is de enige 
verschilfactor. Dit prijsverschil staat al vermeld in de budgetimpactanalyse. 

Amsterdam UMC ontwikkelde een apotheekbereiding van CDCA-capsules. De 
kosten bedragen ca. € 	 per patiënt/jaar. Voor alle 
patiënten is de budgetimpact € 	 per jaar. CTX-patiënten 
hebben momenteel aanspraak op de CDCA-apotheekbereiding als onderdeel 
van de Zvw prestatie geneeskundige zorg. Bekostiging ervan vindt plaats uit 
het ziekenhuisbudget. De IG3 heeft laten weten dat Amsterdam UMC de 
bereiding met CDCA mag maken (mits bereid op kleine schaal, met kwalitatief 

de wetenschap en praktijk). 
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verantwoorde grondstof) voor rechtstreekse terhandstelling aan patiënten. 
Momenteel is de productie door Amsterdam UMC stopgezet vanwege 
problemen met de kwaliteit van de grondstof, maar men is naar verluidt dicht 
bij een oplossing om die weer op te starten. 

Alle geconsulteerde partijen zijn het eens met het inhoudelijk oordeel van het 
Zorginstituut. ZN, Vereniging Adviserend Geneeskundigen, behandelaren en 
de patiëntenorganisatie geven echter sterk de voorkeur aan bekostiging van 
CDCA Leadiant® via de Zvw prestatie geneeskundige zorg en niet onder de 
Zvw prestatie farmaceutische zorg (het GVS). 

De voorbereiding van uw beslissing over het advies van het Zorginstituut ten 
aanzien van opname van CDCA Leadiant® in het basispakket is uitgesteld 
totdat er meer zekerheid was over de beschikbaarheid van de 
apotheekbereiding. Inmiddels is duidelijk dat deze weer beschikbaar komt. 

De voorkeur gaat uit naar niet centraal onderhandelen met Leadiant over de prijs 
van CDCA. VWS onderhandelt in beginsel alleen bij monopoliesituaties. 
Ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben hier een keuze tussen gelijkwaardige 
producten en dus een gunstige onderhandelpositie. Ook ligt het kostenbeslag voor 
CDCA Leadiant® van € 1Ke.1*.i ,ie„' 	onder de grens voor centrale onderhandeling. 
Ook bij GVS-opname van CDCA Leadiant® zonder centrale onderhandeling kunnen 
zorgverzekeraars onderhandelen omdat er ook aanspraak is op het magistrale 
alternatief. Met name door concentratie van patiënten bij één zorgaanbieder 
(Amsterdam UMC) kunnen 

4 	Draagvlak politiek 
Er is politiek draagvlak om in het verweer te komen tegen ongefundeerde 
hoge prijzen voor geneesmiddelen. Argumenten voor een dergelijk groot 
verschil tussen de vraagprijs van CDCA Leadiant® en de bestaande 
apotheekbereiding ontbreken; er is geen nieuw geneesmiddel ontwikkeld. 

5 	Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
Er is inmiddels maatschappelijk draagvlak om deze en vergelijkbare 
praktijken van farmaceutische bedrijven expliciet af te keuren. 

6 	Financiële en personele gevolgen 
Indien CDCA Leadiant® niet in het GVS wordt opgenomen maar de aanspraak 
via geneeskundige zorg verloopt gaat bekostiging via de dbc (add-on 
systematiek). Verlaging van de prijs door onderhandeling (max. tot het 
niveau van de magistrale bereiding) bespaart C 6,5 miljoen per jaar voor 55 
patiënten (verschil tussen 	 voor CDCA Leadiant® en C 

voor de magistrale bereiding). 

7 	Juridische aspecten en haalbaarheid 

Een eventueel besluit om CDCA Leadiant af te wijzen voor het GVS is juridisch 
kwetsbaar. 

8 	Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
Afgestemd intern binnen GMT en met Directie Z en directie WJZ. 
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9 	Gevolgen administratieve lasten 
N.v.t. 

10. Toezeggingen 
N.v.t. 

11. Fraudetoets 
N.v.t. 
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Van: 	 10.2.e Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	laatste versie aangepaste Nota CDCA 
Datum: 	 maandag 25 maart 2019 13:58:06 
Bijlagen: 	 Nota ter beslissing GVS beoordeling chenodeoxycholic acid Leadiant.docx 

Dag 10.2.e, 

Hierbij ter informatie een volgende versie van de CDCA nota vanuit Marjolein. 
Naar aanleiding van je laatste mail over het aanmerken van CDCA als geneeskundige heeft 

ga bedenkingen/bezwaren bij niet opnemen in het GVS om die reden aangescherpt. 

Dit is dan het resultaat. We vragen om overleg aan de hand van deze nota (feitelijk dus 
nota ter bespreking ipv nota ter beslissing). 

Met groet, 

gg),Mt 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Minister MZS 
	

Directoraat Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie 
Team D 

Ontwornen door 

10.2.e 
[IPAB9411@minvws.n1 

nota 
(ter voorbereiding van een overleg) 

Datum 
27 maart 2019 

Kenmerk 

1459562-185378 

Betreft 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Besluit GVS vergoedingsaanvraag chenodeoxycholic acid 	Zaaknummer 
 

(CDCA) Leadiant 	 185378 
 

1 april 2019 - 8.30 uur 	 Bijlage(n) 
1 

Paraaf directeur GMT 
	

Paraaf directeur Z 	Paraaf DGCZ 

1 	Aanleiding en doel overleg 
Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft op 22 november 2018 advies uitgebracht over 
de aanvraag voor opname van CDCA Leadiant® in het 
Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het ZIN adviseert u om het middel op 
te nemen in het GVS en geeft u 'in overweging' om over de prijs te 
onderhandelen. 

Alle geconsulteerde partijen zijn het eens met het inhoudelijk oordeel van het 
Zorginstituut. ZN, Vereniging Adviserend Geneeskundigen (van zorgverzekeraars), 
de behandelaren en de patiëntenorganisatie geven echter sterk de voorkeur aan 
bekostiging van CDCA Leadiant® via de Zvw prestatie geneeskundige zorg en niet 
onder de Zvw prestatie farmaceutische zorg (het GVS). U dient te besluiten hoe u 
de GVS-aanvraag verder wil afhandelen. 

De voorbereiding van uw beslissing over de opname van CDCA Leadiant® in het 
basispakket is uitgesteld totdat er meer zekerheid was over de beschikbaarheid 
van de apotheekbereiding. 

Er zijn verschillende opties denkbaar om te besluiten over deze 
vergoedingsaanvraag voor CDCA Leadiant® die wij graag eerst met u bespreken. 

2 	Deelnemers overleg 
en 
	

(directie GMT); íf 	(directie Z) 
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3 Te bespreken punten 

3.1 Achtergrondinformatie 
3.2 Opties voor besluitvorming 

3.1 	Achtergrondinformatie 
CDCA Leadiant® is in april 2017 geregistreerd als weesgeneesmiddel voor 
cerebrotendineuze xanthomatose (CTX), een zeldzame stoornis in de 
galzuursynthese. Al sinds 1975 worden patiënten met CTX in Nederland behandeld 
met CDCA. Men gebruikte vroeger off-label geneesmiddelen met CDCA die nu niet 
meer beschikbaar zijn. De kosten bedroegen toen rond de C 40.000 per 
patiënt/jaar. 

Het advies van het Zorginstituut:  
a) therapeutische waarde: ZIN heeft beoordeeld dat CDCA een therapeutische 
meerwaarde heeft en in principe in aanmerking komt voor opname in het GVS 
(bijlage 1B van de Regeling zorgverzekering). Er zijn weinig goede klinische 
studies met CDCA Leadiant®. Het bewijs berust voornamelijk op langdurig gebruik 
(well-established-use) van de werkzame stof CDCA, in oudere geregistreerde 
geneesmiddelen en in de sinds lang toegepaste magistrale bereiding. 

Gezien de prijsstelling van CDCA Leadiant® geeft ZIN u 'in overweging' te 
onderhandelen vanwege het grote verschil in kosten met de apotheekbereiding 
dan wel Xenbilox®. Er liggen geen hoge registratie- of ontwikkelkosten ten 
grondslag aan deze hoge prijs; registratie van CDCA Leadiant® is op oude studies 
gebaseerd. 

b) budgetimpactanalyse: kosten CDCA Leadiant® bedragen € vim  per 
patiënt/jaar. Er zijn in Nederland 55 patiënten (46 volwassenen). Opname op 
bijlage 1B van de Regeling zorgverzekering zal gepaard gaan met meerkosten van 
circa € 7,8 miljoen in eerste jaar. 
Farmaco-economische analyse: Het ZIN heeft de kosteneffectiviteit van CDCA 
Leadiant® niet vastgesteld omdat deze analyse niet zinvol zou zijn. Het 
prijsverschil tussen CDCA Leadiant® en de magistrale bereiding is de enige 
verschilfactor. 

Amsterdam UMC ontwikkelde een CDCA-apotheekbereiding die rond € 25.000 per 
patiënt/jaar kost met een totale budgetimpact van ca. € 1,4 miljoen/jaar (55 CTX-
patiënten). Patiënten hebben momenteel aanspraak op deze CDCA-
apotheekbereiding als onderdeel van de Zvw prestatie geneeskundige zorg. 
Bekostiging ervan vindt plaats uit het ziekenhuisbudget. De IG3 heeft laten weten 
dat Amsterdam UMC de bereiding met CDCA mag maken (mits bereid op kleine 
schaal, met kwalitatief verantwoorde grondstof) voor rechtstreekse terhandstelling 
aan patiënten. De productie door Amsterdam UMC was eerder stopgezet vanwege 
problemen met de kwaliteit van de grondstof. Inmiddels is ons bekend dat 
Amsterdam UMC waarschijnlijk vanaf april 2019 weer een magistrale bereiding 
van CDCA kan leveren. 

3.2 	Mogelijke opties voor besluitvorming (te bespreken) 

Optie A - Opname in het GVS zonder onderhandeling door VWS 

Directoraat Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie 
Team D 

Kenmerk 

1459562-185378 
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Dit is wat betreft regelgeving en beleid de 'reguliere route'. ZIN heeft in principe 
positief geadviseerd over opname en adviseert onderhandeling slechts ter 
'overweging'. Dit laatste vanwege het grote prijsverschil met de 
apotheekbereiding. Vanuit het oogpunt van de pakketcriteria bevat het advies 
geen aanleiding om het middel af te wijzen. U kunt in dit geval daarom 
desgewenst afzien van een oordeel over de prijs en het middel opnemen in het 
GVS. Daarbij laat u het echter tegelijk aan zorgverzekeraars en ziekenhuizen om 
een keuze te maken voor CDCA Leadiant® dan wel voor de apotheekbereiding. 
Zorgverzekeraars zijn vrij om prijsafspraken met Leadiant te maken, met de 
magistrale bereiding als drukmiddel. Als partijen voor de apotheekbereiding kiezen 
heeft dit vergoedingsbesluit in die zin materieel geen betekenis voor de 
zorguitgaven. 

Desondanks is een positief vergoedingsbesluit over CDCA toch voor Leadiant van 
internationaal strategisch belang omdat het product dan met de openbare lijstprijs 
in het pakket komt en andere landen in hun prijssystemen naar die lijstprijs zullen 
refereren. 

Optie B - U start een onderhandeling met Leadiant 
Bij deze optie wilt u wel een oordeel vellen over de prijs en start u een 
onderhandeling voordat u een vergoedingsbesluit neemt. Dit leidt naar onze 
inschatting tot een zeer bescheiden openbare prijsverlaging of tot een meer 
substantiële maar vertrouwelilke deal. Of u bent bereid om bij een 'no deal' een 
negatief vergoedingsbesluit te nemen vanwege de prijs. Dit laatste zou een unieke 
situatie zijn, die juridisch aanvechtbaar is. Feitelijk zou u het middel afwijzen om 
morele redenen (u keurt de werkwijze van Leadiant af en accepteert de prijs niet) 
en niet vanwege redenen die zich verhouden tot de pakketcriteria zoals 
kosteneffectiviteit of kostenbeslag. Daarom is het onzeker of uw besluit stand zou 
houden voor de rechter. 

Optie C - Varianten die niet leiden tot GVS-vergoeding, wel verzekerde zorg 
Op dit moment wordt de behandeling met CDCA door ziekenhuis en 
zorgverzekeraars ingekocht en vergoed als medisch specialistische zorg onder de 
Zvw prestatie 'geneeskundige zorg' en niet als de Zvw prestatie 'farmaceutische 
zorg (het GVS)'. Het besluit over opname van CDCA in het GVS is in zekere zin 
een bureaucratische aangelegenheid omdat het ziekenhuis en de zorgverzekeraars 
deze zorg ook (na eventuele opname van CDCA in het GVS) als geneeskundige 
zorg (mogen) blijven aanbieden.' Mits er ook een medisch-inhoudelijke 
onderbouwing bij de beroepsgroep of een duiding vanuit ZIN ligt dat behandeling 
met CDCA onder geneeskundige zorg valt, is er een goede kans dat deze route 
juridisch standhoudt, mocht de fabrikant een rechtszaak over deze bekostiging 
starten. 

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen hebben de voorkeur en wens uitgesproken om 
af te zien van een GVS opname en deze zorg te beschouwen als geneeskundige 
zorg. 

Als u gezien bovenstaande de voorkeur heeft om af te zien van een GVS-
besluit/vergoeding dan zijn de volgende opties te overwegen: 

Dit volgt uit de open instroom van geneeskundige zorg, waardoor CDCA in principe 
'automatisch' in het verzekerde pakket instroomt (omdat het voldoet aan de stand van 
de wetenschap en praktijk). 

Directoraat Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie 
Team D 

Kenmerk 

1459562-185378 
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1) Leadiant trekt op eigen initiatief de aanvraag in; of u houdt (op hun verzoek) 
de aanvraag aan; 
2) U houdt uw vergoedingbesluit aan en vraagt eerst ZIN formeel te duiden of de 
behandeling met CDCA aangemerkt kan worden als geneeskundige zorg; 
3) U neemt CDCA Leadiant® vooralsnog (technisch) op in het GVS en besluit 
tegelijk om het geneesmiddel mee te nemen in de nog uit te voeren 
overhevelingen van GVS naar geneeskundige zorg. 

4 	Advies en toelichting 
n.v.t. 

Directoraat Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie 
Team D 

Kenmerk 

1459562-185378 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 

Datum: 
Bijlagen: 

Nota ter voorbereiding gesprek minister Bruins 1 april om 8.30 uur (GVS vergoeding chenodeoxycholic acid 
Leadiant, (zaaknummer: 185378) 
donderdag 28 maart 2019 16:15:40 
Brief ZIN met advies GVS opname CDCA.pdf 
GVS beoordelingsrapport ZIN over CDCA.pdf 
Nota ter voorbereiding van een overleg besluit GVS vergoeding chenodeoxvcholic acid Leadiant.docx 
image001.pnq 

Beste 
Hierbij de Nota plus bijlage ter voorbereiding van het gesprek a.s. maandag 1 april om 8.30 met 
Bruno Bruins. 
Waar vindt het gesprek plaats? 
Met groet, 
l.e 

Van: 
Verzonden: donderdag 28 maart 2019 15:26 
Aan: 
Onderwerp: Marjolein CC email: Intern of uitgaand stuk betreffende 'GVS beoordeling 
chenodeoxycholic acid Leadiant (zaaknummer: 185378)' 

Hoi 	 4 4s.  

Hierbij de nota zoals ik hem nu doorzet! 

Groet 

Beste Collega, 

Bijgaand treft u ter informatie documenten / linkje naar de zaak aan, betreffende 
'GVS beoordeling chenodeoxycholic acid Leadiant (zaaknummer: 185378)' 

Indien de linkjes in dit emailbericht niet functioneren, is het mogelijk dat de stukken zich 
bevinden onder een vertrouwelijk dossier waarvan u geen dossierwerker bent. Neem in dat 
geval contact op met de dossiereigenaar. 

Klik hier om naar de zaak te gaan 

Met vriendelile roet, 



mr. , Mr 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	RE: hoorzitting CDCA beroep tegen beslissing op bezwaar 
Datum: 	 maandag 1 april 2019 15:12:12 
Bijlagen: 	 image001.pnq 

Locatie: Muzenzaal 1, Resident (4e  verdieping) 
Tijd: 10:00 - 12.00 uur (uiterlijk 12.30 uur) 
Commissieleden: 

, mr. 11/26~1111 
PS ik ga ook (op verzoet)). 
mr. 10.2e 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 

10.2e 
Vrijdag ben ik afwezig 

Van:10.2e 
Verzonden: maandag 1 april 2019 14:47 
Aan:  10.2e 
Onderwerp: hoorzitting CDCA beroep tegen beslissing op bezwaar 
Hoi10.2e 
Weet jij wanneer precies en waar de commissie deze kwestie behandelt? Ik hoorde van 
dat het op 9 april is. 
Groet van 

ig 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

10.2e 
10.2e 	- 
RE: hoorzitting cdca 
maandag 1 april 2019 13:04:44 

9 april 2019 
7 mei 2019 
23 mei 2019 
18 juni 2019  
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Hoi 
De zitting is dinsdag 9 april van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
weet meer over de locatie etc. 
glf 

lis bij het dossier betrokken en 

Groeten, 

Van:~ 
Verzonden: maandag 1 april 2019 12:16 
Aan: SIERIM 
Onderwerp: RE: hoorzitting cdca 
Hoi 1O 20 
Dank voor die info over CDCA-bereiding. Weet jij hoe laat en waar deze commissievergadering 
volgende week is? 

-GrOêt 
Van:  10.2è 
	

minvws.nl> 
Verzonden: maandag 1 april 2019 11:40 
Aan:  10.2e 
CC:  10.2e 
<10.2e eDminvws nl>; 10.2e 
10.2e 
<1932,,„j@minvws.ni> 
Onderwerp: RE: hoorzitting cdca 
Hoi 
De VWS-commissie bezwaarschriften Awb heeft zitting op de volgende data: 

minvws.ni> 
@minvws.nl>; 10.2e 

) <10.2e 	minvws.nl>, 10.2e 
@minvws.nl>, 10.2e 

Groeten, 
101d 

Van: 	 minvws.nl> 
Verzonden: maandag 1 april 2019 11:35 

Aan:  AddialMailMi l@minvws.nl> 
CC: 1  0~/,IMIEREEPminvws.n1>;1 
1Qak (ffl m invws.n1>;~ 	 '114,ffillik@minvws.nl>; 10.2e 
1 
	

Rminvws.n1>;10.2~ 
1~@minvws.nl> 
Onderwerp: hoorzitting cdca 
Hoi 
Zou jij willen uitzoeken wanneer die hoorzitting bij de vws cie bezwaar en beroep is mbt het 
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besluit van IGJ het handhavingsverzoek van Leadiant over cdca niet te volgen. Is als het goed is 
deze woensdag of volgende week (?) 
IGJ bereidt dit voor begrijp ik. Vraag me af of wij als beleidsdirectie zijn aangehaakt bij de 
opstelling van het verweer. @ 	weet jij meer? 
Ook interessant voor cluster MOR en pakket om bij te wonen! 
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Van: 	 10.2e 
Aan: 	 10.2e 
Onderwerp: 	vervolg CDCA casus 
Datum: 	 maandag 1 april 2019 13:42:12 
Bijlagen: 	 image001.ong 

Nota ter voorbereiding van een overleg besluit GVS vergoeding chenodeoxvcholic acid Leadiant.docx 

Goedemiddag 
Naar aanleiding van jouw nuttige input hebben we de drie beschikbare opties voor de CDCA-
aanvraag beschreven en deze vanochtend met de minister besproken. Zie nota in bijlage. 
Ondanks het feit dat we hebben aangegeven dat er grote onzekerheid is áf het mogelijk is om 
het geregistreerde geneesmiddel niet op te nemen in het GVS puur op grond van prijsverschil 
met de bereiding ging de voorkeur van Bruins in eerste instantie uit naar centraal onderhandelen 
(optie B). Daarbij wil hij sowieso alleen onderhandelen indien fabrikant akkoord gaat als 
prijsafspraken openbaar gemaakt worden. 
Hij gaf verder aan nog te willen wachten met het nemen van definitieve beslissing tot: 

1. Er meer zekerheid is over weer beschikbaar komen bereiding (over enkele weken 
zekerheid, die kans is groot) en ook een duurzame beschikbaarheid (weten we natuurlijk 
niet) 

2. Er meer informatie is over de juridische mogelijkheden om af te wijzen indien 
onderhandeling over openbare prijsverlaging niet lukt of te weinig oplevert. 

Ten aanzien van punt 1 blijven we in contact met Amsterdam UMC. 
Met name over punt 2 willen we door jou proberen meer te weten te komen over de 
mogelijkheden/kaders hiervoor. 
Ik zou graag deze week een afspraak met je maken hierover metMlen 10.2e (indien 
mogelijk) erbij. 
Heb je tijd deze week? Bv woensdag? 
Dank voor je reactie! 
Groet van  IMA 
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Van: 	 10.2e 
Aan: 	 aeneesmiddelveraoedingCminvWs.n1 
Onderwerp: 	RE: CDCA 
Datum: 	 woensdag 3 april 2019 15:48:44 
Bijlagen: 	 jmage001.png 

imaae002.onq 
imaae003.onq 

Beste 
Dank voor je bericht. Wat hebben we toch een ingewikkeld systeem! 
We wachten het besluit van de minister af! 
Met vriendelijke groet, 

Zorgverzekeraars Nederland 
Sparrenheuvel 16 1 3708 JE ZEIST 

je-mailadres1Pzn.n1 I www.zn.n1  
Aanwezig opaal.. 

Van: geneesmiddelvergoeding@minvws.nl  
Verzonden: woensdag 3 april 2019 15:45 
Aan:  10.2e 
Onderwerp: Re: CDCA 
Dag 10 .  2e 
Dank voor je bericht. Via een omweg ook bij mij terecht gekomen. Vanwege de GVS-aanvraag valt deze casus 
onder het cluster pakkettoelating en bekostiging en niet onder het bureau. 
De budgetimpact voor CDCA Leadiant voldoet in principe niet aan criteria voor centrale onderhandeling. We zijn 
met minister Bruins in overleg op welke wijze de GVS-aanvraag afgehandeld moet worden, gezien het advies van 
het Zorginstituut en gezien de (on)mogelijkheden om, als de minister toch wil onderhandelen, opname van 
CDCA Leadiant af te wijzen indien de prijs niet voldoende daalt. 
Omdat VWS zelf in 2017 heeft geoordeeld dat Leadiant een GVS-aanvraag moest indienen. Nu zondermeer 
besluiten dat het geen farmaceutische zorg betreft is daarmee wat onlogisch. Hiárvoor is een extra stap nodig. 
Overigens is er nu sowieso al intramuraal aanspraak op CDCA Leadiant én op de bereiding, maar die laatste is 
momenteel niet beschikbaar. Er wordt aan gewerkt om deze weer op te starten. Wellicht is jullie dat bekend. 
Ook zijn we bij GMT bezig om vergoeding van een apotheekbereiding via farmaceutische zorg toch mogelijk te 
maken indien een geregistreerd vergelijkbaar geneesmiddel vanwege kosteneffectiviteit of budgetimpact niet 
wordt opgenomen. 
Linksom of rechtsom zorgen we dat er toegang tot de apotheekbereiding is, mits die beschikbaar komt. 
We waren al op de hoogte van de ontmoeting tussen Menzis en Leadiant en dat de fabrikant niets van de prijs 
wil afhalen. 
Groet van 

Van:10  2e  'u 	 tja  
Verzonden: woensdag 13 maart 2019 17:11 
Aan:1  0,2e 	 "Pminvws.n1;  
CC:10.2e 	 1Pzn,nk 

na minvws.nl> 
Rzn.n1>; 
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Ozn.nl> 
Onderwerp: CDCA 
Beste® 
Vorige week hebben we het met jullie gehad over de GVS aanvraag van Lédiant voor CDCA, waar de Minister op korte termijn een 
besluit over moet nemen. Dit in het licht van het advies van het Zorginstituut om het niet op te nemen, tenzij door 
onderhandeling de prijs substantieel naar beneden gaat. Jullie gaven aan niet te gaan onderhandelen, omdat het macro bedrag te 
gering is. 
Zorgverzekeraars zijn het er over eens dat CDCA NIET moet worden opgenomen in het GVS. 
Randvoorwaarde is dat de intramurale apotheekbereiding dan wel is toegestaan. Jullie zouden dit uitzoeken en ons daar over 
berichten. 
Zoals gemeld is er onderhandeld met Lédiant door Menzis. 	 kreeg echter geen poot aan de grond, een afspraak over 
een substantieel lagere prijs bleék onbespreekbaar voor Lédiant. 
We hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
Graag horen we tijdig het besluit van de Minister. 
Met vriendelijke groet, 

Zorgverzekeraars Nederland 

Aanwezig op 

Deze e-mail en de inhoud daarvan is vertrouwelijk. Indien dit bericht 
niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk deze e-mail direct 
aan ons te retourneren en daarna te vernietigen. Openbaarmaking, 
vermenigvuldiging, verstrekking aan en/of gebruik door derden van dit 
e-mailbericht en/of informatie is niet toegestaan. Zorgverzekeraars 
Nederland sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet 
juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze 
e-mail. 

This e-mail and its contents are confidential and may be legally 
privileged. if this e-mail is not intended for you, please contact us 
immediately by reply e-mail and destroy the e-mail. Please don't use, 
copy or disclose the e-mail and its contents to anyone. 
Zorgverzekeraars Nederland is liable neither for the proper and 
complete transmission of the information in this e-mail nor for any 
delay in its receipt. 

This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service. 

This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service. 

Deze e-mail en de inhoud daarvan is vertrouwelijk. Indien dit bericht 
niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk deze e-mail direct 
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aan ons te retourneren en daarna te vernietigen. Openbaarmaking, 
vermenigvuldiging, verstrekking aan en/of gebruik door derden van dit 
e-mailbericht en/of informatie is niet toegestaan. Zorgverzekeraars 
Nederland sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet 
juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze 
e-mail. 

This e-mail and its contents are confidential and may be legally 
privileged. If this e-mail is not intended for you, please contact us 
immediately by reply e-mail and destroy the e-mail. Please don't use, 
copy or disclose the e-mail and its contents to anyone. 
Zorgverzekeraars Nederland is liable neither for the proper and 
complete transmission of the information in this e-mail nor for any 
delay in its receipt. 

This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service. 
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Van: 	 10.2ë' 
Aan: 	 10.2e 
Onderwerp: 	CDCA Leadiant: Belgian competition watchdog investigates Leadiant for 36,000% drug price hike 
Datum: 	 vrijdag 5 april 2019 16:47:50 

Belgian competition watchdog investigates Leadiant for 36,000% drug price hike 

By Helen Collis 
4/5/19, 3:57 PM CET 1 View in your browser 

The Belgian Competition Authority is investigating whether U.S. drugmaker Leadiant 
abused its dominant position by hiking the price of a vital drug 360-fold. 

A complaint Eiled by consumer group Test Achats alleges that Leadiant abused its position 
by shunting up the price of chenodeoxycholic acid (CDCA), an old molecule, once it 
acquired a rare disease license. 

The competition authority confirmed that it had opened a case on the complaint, adding it 
does not comment on ongoing investigations. 

Leadiant could not be reached for comment. 

The drugmaker bought CDCA, a medicine to treat gallstones, from Solvay in 2009. The 
medicine was also used off-label for the rare and life-threatening condition 
cerebrotendinous xanthomatosis (CTX). 

The cost of the medicine in Belgium was formerly €0.39 per capsule, meaning the cost of 
annual treatment was €427. In 2017, Leadiant launched it as an orphan drug and charged 
€140 per capsule, or €153,300 per year, Test Achats said. 

Test Achats also alleges that Leadiant, formerly named Sigma-Tau, acquired competitor 
products and removed them from the market to create a monopoly. The group said 
Leadiant acquired orphan drug status and 10 years market exclusivity based on old clinical 
studies. 

Related stories on these topics: Clinical trials, Competition/antitrust (in Competition), 
Competition/antitrust (in Health Care), Drug pricing, Health care, Major and chronic  
diseases, Medicines, Pharma, Rare diseases, Belgium  
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Van: 	 10 2è 	icffiminvws.n1 
Aan: 	 10 2e 	 oeneesmiddelvergoeding (minvws.n1 
cc: 	 10.2e 	; 10.2e 
Onderwerp: 	RE: Hoorzitting CDCA 23 mei 
Datum: 	 dinsdag 7 mei 2019 15:46:53 
Bijlagen: 	 imace001.onq 

imaae.092.ono 

Dag  ioffl, 
Ik heb 10` 	aangemeld. 
Groet van 3111 
ilkiárd111111111~ 
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

@minvws.nl 

Aanwezig: 
Vragen over de vergoeding van geneesmiddelen kunt u richten aan geneesmiddelveraoedingaminvws.n1  

Van: ~Ma 
Verzonden: dinsdag 7 mei 2019 14:34 
Aan:ffillr~p@minvws.n1 
CC:1 OW 
Onderwerp: RE: Hoorzitting CDCA 23 mei 
Beste l0 2eii,  

Har telijk dank dat je ons erop wijst dat we tot morgen hebben. Helaas kan ik er op die dag zelf niet bij zijn, maar mijn collega 
10.2e 	.  is wel graag bij de hoorzitting zijn. Alvast bedankt als je hem aanmeldt! 
Met vriendelijke groet, 
10.2e 

Zorgverzekeraars Nederland 
Sparrenheuvel 3.613708 JE ZEIST 

111~i'Zr1 ni I ,vvvw2n,ni.  

Van: — 	@minvws.n1 	 Pnninvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 7 mei 2019 12:44 
Aan:  10,2e 
cc:10.2e 
Onderwerp: RE: Hoorzitting CDCA 23 mei 
Beste 10.2e 
Inmiddels heb ik vernomen dat de tijd correct is. 
Wel is het belangrijk dat mensen die de hoorzitting willen bijwonen zich uiterlijk morgen aanmelden via mij. Dit 
heeft te maken met de reservering van de zaal. Als er veel toehoorders zijn is een grotere zaal nodig. 
Met groet, 

Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

minvws.nl 

Aanwezig: 
Vragen over de vergoeding van geneesmiddelen kunt u richten aan geneesmiddelvereoedineOminvws.n1  _  
Van: 10 2e 211111111~11.@zn.nl> 
Verzonden: dinsdag 7 mei 2019 11:12 
Aan: 1  072P91111~11.  0 minvws.n1  

Rzn ni>; CC: 1 0  2e~1.1111ozn.n1>;  

Pzn.n1>;01~1~  @minvws.n1 
(zn.n1>;  104 	 Pzn.nl>  
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10.2e 	 @minvws.nl 
Onderwerp: RE: Hoorzitting CDCA 23 mei 
Beste mevrouw§§§M, besteffli] 
Hartelijk dank voor het snelle antwoord. Ik zal de informatie doorgeven aan de betrokken collega's. 
Met vriendelijke groet, 

Zorgverzekeraars Nederland 
11)2-1  

-11.11~ 
10.2e  311110zn  nl I wry zn nl  
Van: 	 Pminvws.n1 I i ) 	 Pminvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 7 mei 2019 11:05 
Aan: 1Qdááèááááá~,,. 	czn.nl> 
CC:a11.11~@zn.n1>;:1922 , 	 Ozn.n1>; 

@rninvws.nl; 	 Pminvws.n1 
Onderwerp: RE: Hoorzitting CDCA 23 mei 
Beste 
Ja, er vindt op 23 mei een hoorzitting plaats over een bezwaarschrift ingediend door de fabrikant van CDCA 
Leadiant. Het betreft vergadering van bezwaarschriftencommissie VWS. Die commissie behandelt het bezwaar 
van Leadiant tegen het besluit van IGJ om niet te hándhaven (--> dus magistrale behandeling toe te staan. De 
vergadering is openbaar. 
Datum en tijdstip: 23 mei 2019 

Locatie: Muzenzaal 1, Resident, 4e  verdieping 
Tijdstip: waarschijnlijk 13.00 uur. Ik laat dit nog weten. 
Met groet, 

Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
IC van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

M2e  „áig~rninvws.ni 

Aanwezig: 
Vragen over de vergoeding van geneesmiddelen kunt u richten aan  geneesmiddelvereoedingOminvws.n1  

Van: 	 Ominvws.rit 	 Ominvws.ni> 
Verzonden: maandag 6 mei 2019 16:59 
Aan:  1  	zn.n1>; geneesmidcielvergoedingPminvws.n1  
CC:ffilakailliM@zn.n1>; 	 Pzn.nl>, 
079~~1111@minvws.ni  

Onderwerp: RE: Hoorzitting CDCA 23 mei 
Hoi 
Mij persoonlijk niet, voor de niet BFAG vragen kun je die beter stellen via geneesmiddelvergoedingcarninvws.nl. 
Ik neem ze daarom meteen mee in deze mail. 
@collega's, hebben jullie meer informatie voor ZN? 
Groet, 

va n:  te  2111111111111111111MEM za ll> 
Verzonden: maandag 6 mei 2019 1615 
Aan: W-0.2 	 minvws.nl>; 	 Ominvws.n1  
CC:  j 	 z n . nl>; 	 Pzn.nl> 
Onderwerp: Hoorzitting CDCA 23 mei 
Hoi 
Via via hoorden we dat 23 mei een hoorzitting over CDCA gepland staat.Mill en ikzelf waren daar niet mee bekend. Ben jij 
wel bekend met zo'n initiatief op die datum? We zijn erg benieuwd! 
Met vriendelijke groet, 
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Zorgverzekeraars Nederland 
Sparrenheuvel i613708 JE ZEIST 

rzn nl  1 n 	zn ni 

Deze e-mail en de inhoud daarvan is vertrouwelijk. Indien dit bericht 
niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk deze e-mail direct 
aan ons te retourneren en daarna te vernietigen. Openbaarmaking, 
vermenigvuldiging, verstrekking aan en/of gebruik door derden van dit 
e-mailbericht en/of informatie is niet toegestaan. Zorgverzekeraars 
Nederland sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet 
juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze 
e-mail. 

This e-mail and its contents are confidential and may be legally 
privileged. If this e-mail is not intended for you, please contact us 
immediately by reply e-mail and destroy the e-mail. Please don't use, 
copy or disclose the e-mail and its contents to anyone. 
Zorgverzekeraars Nederland is liable neither for the proper and 
complete transmission of the information in this e-mail nor for any 
delay in its receipt. 

This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service. 

This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service. 

Deze e-mail en de inhoud daarvan is vertrouwelijk. Indien dit bericht 
niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk deze e-mail direct 
aan ons te retourneren en daarna te vernietigen. Openbaarmaking, 
vermenigvuldiging, verstrekking aan en/of gebruik door derden van dit 
e-mailbericht en/of informatie is niet toegestaan. Zorgverzekeraars 
Nederland sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet 
juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze 
e-mail. 

This e-mail and its contents are confidential and may be legally 
privileged. If this e-mail is not intended for you, please contact us 
immediately by reply e-mail and destroy the e-mail. Please don't use, 
copy or disclose the e-mail and its contents to anyone. 
Zorgverzekeraars Nederland is liable neither for the proper and 
complete transmission of the information in this e-mail nor for any 
delay in its receipt. 

This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service. 

This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service. 
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Deze e-mail en de inhoud daarvan is vertrouwelijk. Indien dit bericht 
niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk deze e-mail direct 
aan ons te retourneren en daarna te vernietigen. Openbaarmaking, 
vermenigvuldiging, verstrekking aan en/of gebruik door derden van dit 
e-mailbericht en/of informatie is niet toegestaan. Zorgverzekeraars 
Nederland sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet 
juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze 
e-mail. 

This e-mail and its contents are confidential and may be legally 
privileged. If this e-mail is not intended for you, please contact us 
immediately by reply e-mail and destroy the e-mail. Please don't use, 
copy or disclose the e-mail and its contents to anyone. 
Zorgverzekeraars Nederland is liable neither for the proper and 
complete transmission of the information in this e-mail nor for any 
delay in its receipt. 

This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service. 



Van: ' 
Verzonden: 16 mei 2019 18:52 
Naar: 
Cc: 

minvws.n1> 

aminvws.ni> 
@minvws.nI>; 

aminvw$.nl>  
Onderwerp: RE: hoorzitting igj / laediant 

Dag 

Ik geef dit door aan  10.2 
Groet van 

Pminvws.nl> 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	HoorzittingIGJ/Leadiant 23 mei 14.00 uur Muzenzaal 2 en 3 
Datum: 	donderdag 16 mei 2019 18:53:23 

Hierbij wil ik je even laten weten dat het tijdstip van de hoorzitting over CDCA op 23 mei is 

gewijzigd van 13:00 uur naar 14:00 uur. 

Gelet op het aantal aanmeldingen vond de beveiliging het om veiligheidsredenen 

noodzakelijk dat we een grotere zaal zouden reserveren. Het wordt Muzenzaal 2 en 3. 

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 

. Weet je al welke zaal het wordt? 

Van: 
Verzon 	 b mei 2019 17:52 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 	hoorz ing igj / laediant 
Urgentie: Hoog 
@10 M, zou je onderstaande ook kunnen doorgeven aan 
contactgegevens namelijk niet.. 

Van:  10.2e 
Verzonden: donderdag 16 mei 2019 17:36 

van ZN? Ik heb zijn 

Pminvws.nl> 

Prninvws.n1>; 

Aan: 

CC:  10.2e 
10.2e 	@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: hoorzitting igj / laediant 
Hoi kgr,..~-,. 
Hier ij wir.ik je even laten weten dat het tijdstip van de hoorzitting is gewijzigd van 13:00 uur 
naar 14:00 uur. 
Gelet op het aantal aanmeldingen vond de beveiliging het om veiligheidsredenen noodzakelijk 
dat we een grotere zaal zouden reserveren. De grotere zaal is helaas niet beschikbaar om 13:00 
uur. 
Groeten, 
10.2e 

van: 10.2e - 	1 

Verzonden: dinsdag 7 mei 2019 11:19 

Aan:  10.2e 
CC:  10.2e 
1.0.2e 	J'@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: hoorzitting igj / laediant 
Ja, het is wel van belang dat we ruim op tijd weten hoeveel personen er aanwezig zullen zijn. 
Het kan namelijk zijn dat we een grotere zaal nodig zullen hebben. 
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Zou je mij ook de namen kunnen doorgeven van de aanwezigen vanuit GMT? 
Van: 
Verzonden: dinsdag 7 mei 2019 11:13 
Aan: 
CC: 
IMIIPminvws.nl>  
Onderwerp: RE: hoorzitting igj / laediant 
Dank; zoals het er nu voorstaat met 3 personen. Ik hoor van collega 	 dat er vanuit 
Zorgverzekeraars Nederland ook belangstelling, mogelijk enkele personen. Moeten die worden 
aangemeld? 
Gr 10.2qg 
10.2e 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
10.2e 
10.2e 
Vrijdag ben ik afwezig 

Van: 10.2e 	 @minvws.nl>  
Verzonden: dinsdag 7 mei 2019 11:10 

(12e111~111111.311(ffiminvws.nl>  Aan: gl 
CC:  10.2e 	 r@minvws,n1>;  
10.2e 	.@minvws.nl>  
Onderwerp: RE: hoorzitting igj / laediant 
Hoil 0.2e 
De zitting is op 23 mei, om 13:00 uur in Muzenzaal 1. Kun je mij laten weten wie er allemaal 
namens jullie directie bij zal zijn? 
Groeten, 
10.2d 
Van: 10.2e 

(minvws.nl> 

Rminvws.nl> 
Rminvws.n1>; 

Verzonden: dinsdag 7 mei 2019 11:07 
Aan: 10.2e 	 1@minvws.nl>  
CC:  10.2e 

	

	 j@minvws.nk 
Pminvws.nl> 

Onderwerp: hoorzitting igj / laediant 
Hoi 10.21 
Op 23 mei is nu de zitting begrijp ik; weet jij hoe laat en waar? 
Dank alvast 
Gr 10.2e 
10.2e 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 

IMEM 
10; 
Vrijdag ben ik afwezig 
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Van: 	 10.2e 
Aan: 	 10.2e 
Cc: 	 10.2e 
Onderwerp: 	Voorbereiding overleg minister inz CDCA 
Datum: 	 donderdag 16 mei 2019 12:14:41 
Bijlagen: 	 image001.iixt 

image004.ioq 
innacie005.ioct 
jmage006.loct 
image007.iock 
jmage008.1oct 
image009.pnq 
image010.loct 

Hoi 
Vandaag spreken we elkaar niet en morgen ben ik vrij dus daarom hierbij een berichtje voor jou 
om af te stemmen over de voorbereiding voor het overleg met minister. 
Lijkt me goed als we met een nota (half a4) een korte update geven aan minister; en de 
voorbereidende nota van vorige keer als bijlage toevoegen. 
In de korte nota: 
- een update (voor zover we hebben) over status MB in AMC 
- het volgende tekstje: 
'er is verschillende keren contact geweest met de advocaat/belangenbehartiger van Leadiant. Zij 
geven aan graag te willen onderhandelen met inkopende partijen 
(zorgverzekeraars/ziekenhuizen) over hun product maar stellen 'dat ze er niet tussen komen' en 
geen bereidheid bij partijen vinden om het gesprek aan te gaan. De 'Stichting Farma ter 
Verantwoording' heeft in september 2018 een handhavingsverzoek ingediend bij de ACM 
vanwege vermeend misbruik door Leadiant van haar economische machtspositie. Volgens 
Leadiant houdt het inkoopsamenwerkingsverband van zorgverzekeraars verzoeken van Leadiant 
om te onderhandelen af, onder meer door aan te geven dat zorgverzekeraars belemmeringen 
daartoe ervaren gezien de lopende ACM zaak. De advocaat van Leadiant stelt in contact met 
VWS dat het naar een boycot riekt. 
Navraag bij zorgverzekeraars leert dat eerdere contacten met Leadiant niet als constructief zijn 
ervaren. De situatie is dus dat partijen elkaar verwijten geen constructieve opstelling te tonen. 
Leadiant heeft VWS daarom deze week benaderd met het verzoek om toch tot een centrale 
onderhandeling / arrangement te komen. 
Graag bij nota behalve de vorige nota ook de volgende bijlage: 
https://www.farmaterverantwoording.nl/2019/02/19/275/  
dank! 

De Stichting Farma ter Verantwoording verwelkomt het nieuwsbericht dat de 
Autoriteit Consument & Markt (ACM) kansen ziet voor "lagere prijzen van 'dure 
geneesmiddelen', bijvoorbeeld door "het zelf bereiden van weesgeneesmiddelen 
door (ziekenhuis)apotheken", en "gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen door 
ziekenhuizen en zorgverzekeraars". Volgens de ACM mogen 
"geneesmiddelenfabrikanten en grondstoffenleveranciers geen ongerechtvaardigde 
belemmeringen opwerpen voor magistrale bereiding, bijvoorbeeld door toegang tot 
grondstoffen te beperken of onredelijke voorwaarden te hanteren". 
De Stichting Farma ter Verantwoording heeft op 7 september 2018 een 
handhavingsverzoek ingediend met het verzoek aan de ACM om op te treden tegen 
Leadiant vanwege misbruik van haar economische machtspositie. Leadiant had 
CDCA, een weesgeneesmiddel voor de ziekte CTX opgekocht van concurrenten, en 
de prijs in 10 jaar 500x verhoogd door gebruik te maken van de Europese 
weesgeneesmiddelenwet die een monopolie verschaft met 10 jaar markt 
exclusiviteit. De ACM heeft de zaak in onderzoek. 
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"De farmaceutische industrie legt met haar prijsbeleid een bom onder het 
solidariteitsbeginsel van ons zorgstelsel" zegt Wilbert Bannenberg, voorzitter van 
de Stichting Farma ter Verantwoording. "Het is erg goed dat de ACM 'oplet' maar 
nog belangrijker is het om maatregelen te nemen tegen bedrijven die hun 
exclusieve marktpositie misbruiken door oneerlijke geneesmiddelen prijzen te 
vragen." 
De stijging van prijzen van nieuwe geneesmiddelen is een probleem dat een 
politieke oplossing vergt en een gedragsverandering bij farmaceutische bedrijven: 
De bereiding van goedkopere versies door apothekers levert een belangrijke 
bijdrage aan de strijd tegen te dure geneesmiddelen, zo ook gezamenlijke inkoop, 
maar duurzame verandering eist politieke actie en nieuwe regelgeving. 
Ook rust er volgens de Stichting, op grond van fundamentele rechten, een 
maatschappclijke zorgplicht op farmaceutische 
Acm zaak St ter verantw farma ..voegen ZN 
Van: _Dienstpostbus GMT-secretariaat 
Verzonden: donderdag 16 mei 2019 10:44 
Aan: 
Onderwerp: FW: GMT: 10.22 :} inz. medicijn CDCA 
Hai  10.2e 

Zie onderstaande info. 
@ 10.2e: de agenda is aangepast! 
Met vriendelijke groet, 

Van:  10.2e 	 minvws.nl>  
Verzonden: woensdag 15 mei 2019 11:52 
Aan: _Dienstpostbus GMT-secretariaat 	 @minvws.nl>  

minvws.n1>;  
<10.2e 	@minvws.nl> 
Onderwerp: GMT: Er.'27é: 

	 +10.264: 1-..M inz. medicijn CDCA 
Ha  -I 0.2e , 
Voornoemd overleg wordt verzet naar 27/5 12.00 — 12.30 (was 27/5 8.30 — 9.00). 
Kamer minister Bruins  (10.2e 
Graag voorbereiding (nota) mee in de tas op vrijdag 24 mei. 
Dank! 
Met Vriendelijke groet, 
10.2e 
Secretariaat Minister voor Medische Zorg en Sport 
mr. drs. B.J. (Bruno) Bruins 
Ministerie van Volkseezondheid. Welzijn en Soort 1 Directie Bestuurlijk en Politieke Zaken1 
Parnassiispiein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 1 Postbus 20350 1 2500 Ei 1 Den Haag 1 

1 www.rijksoverheid.n1 1 
Werkzaam: maandag t/m vrijdag 

ral 
Bij VWS geldt een legitimatieplicht voor de toegang tot het ministerie. Dit betekent dat bij uw bezoek aan VWS om geldige 
legitimatie wordt gevraagd voor u het pand verder kunt betreden. Graag vraag ik uw aandacht hiervoor. Alvast bedankt voor 
de medewerking. 
Voor routebeschrijving ga naar www.rijksoverheid.n1/ministeriesIvws/contact/routebeschrijving  
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	RE: Overleg MSZ over CDCA 4 juli 
Datum: 	 donderdag 23 mei 2019 09:20:55 
Bijlagen: 	 image002.loq 

image012.ioq 
imaae013.joq 
image014.iN 
image015.ioq 
image016.ioq 
image017.pnq 
imaae018.joq 
imacie001.iort 

Hal»,  
Vrijdag 28 juni voor 12.00 ajb. 
Veel dank! 
Met vriendelijke groet, 
10.2e 
Secretariaat Minister voor Medische Zorg en Sport 
mr. drs. B.J. (Bruno) Bruins 
Ministerie van Volksgezondheid. Welzijn en Sport I Directie Bestuurlijk en Politieke Zaken j 
Pat nd y.-.Hsp[,ir, 5 I 	v;,', j Den :a i,?; 	P ,;-, ,`bus 20350 12500 EJ j Den Haag I 

2 10‘~ 
Werkzaam: maandag t/m vrijdag  

I Hapklig@minvws.ni  I www.rijksoverheid.nl  j 

! 	 ! 	! 	 
Bij VWS geldt een legitimatieplicht voor de toegang tot het ministerie. Dit betekent dat bij uw bezoek aan VWS om geldige 
legitimatie wordt gevraagd voor u het pand verder kunt betreden. Graag vraag ik uw aandacht hiervoor. Alvast bedankt voor 
de medewerking. 
Voor routebeschrijving ga naar www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/contact/routebeschrijving  

Van:10.2e 
Verzonden: woensdag 22 mei 2019 09:41 
Aan:  10.2e 	 
cc: 10.2~ 
Onderwerp: Overleg.MSZ met GMT: 	 inz. 
medicijn CDCA 4 juli 
Dagk, 
Ik kan er toch bij zijn. De cursus waar ik me voor opgaf blijkt vol te zitten. Wanneer bespreeknota 
in tas minister? 
Groet, 

Senior beleidsadviseur 
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

,M(@minvws.n1   

Aanwezig: maandag tot en met donderdag 
Vragen over de vergoeding van geneesmiddelen kunt u richten aan geneesmiddelvergoedingl@minvws.nl  

Van:11~1111111.@minvws.nl> 

Verzonden: dinsdag 21 mei 2019 12:14 

	 F- 
11911 	 1 El E11 
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Aan: 	 @minvws.nl> 
CC: 	 Rminvws.nl> 
Onderwerp: RE: GMT: 	 inz. medicijn CDCA 
Ha  k 
Dat zou heel fijn zijn 
Met vriendelijke groet, 
E.10.2e 
Secretariaat Minister voor Medische Zorg en Sport 
mr. drs. B.J. (Bruno) Bruins 
Ministerie van Volksgezondheid. Welziin en Sport 1 Directie Bestuurlijk en Politieke Zaken 1 

-H]['."1 )511 \fl. j Den Haag 1 Postbus 20350 12500 El 1 Den Haag 

www.riiksoverheid.n1 I 
Werkzaam: maandag t/m vrijdag 

1E11 
1. 
ig 

Bij VWS geldt een legitimatieplicht voor de toegang tot het ministerie. Dit betekent dat bij uw bezoek aan VWS om geldige 
legitimatie wordt gevraagd voor u het pand verder kunt betreden. Graag vraag ik uw aandacht hiervoor. Alvast bedankt voor 
de medewerking. 

Voor routebeschrijving ga naar www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/contact/routebeschriiving  

Van:10.2e 	 Pminvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 21 mei 2019 12:08 
Aan:  10.2e 	 Pminvws.nl> 
Onderwerp: RE: GMT: 10.2e 	 inz. medicijn CDCA 
Het is mijn dossier, en ik zal het moeten voorbereiden, maar ik overleg dan met de collega's of zij 
het kunnen overnemen. 
Met groet, 

Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

minvws.nl  

Aanwezig: 
Vragen over de vergoeding van geneesmiddelen kunt u richten aan geneesmiddelvergoédingPminvws.n1 

Verzonden: dinsdag 21 mei 2019 12:03 
Aan: 	 @minvws.nl> 
CC: 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: GMT: 	 inz. medicijn CDCA 
Het overleg kan niet doorgaan zonder jou? 
De agenda zit vol. 
Met vriendelijke groet, 
10.2e 
Secretariaat Minister voor Medische Zorg en Sport 
mr. drs. B.J. (Bruno) Bruins 
Ministerie van Volksgezondheid. Welzijn en Sport 1 Directie Bestuurlijk en Politieke Zaken 1 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag I Postbus 20350 1 2500 El I Den Haag 1 

EMIR minvws.n11 www.rijksoverheid.nl  1 

1591 
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Werkzaam: maandag t/m vrijdag 

non  15511 
Bij VWS geldt een legitimatiepl"cht voor de toegang tot het ministerie. Dit betekent dat bij uw bezoek aan VWS om geldige 
legitimatie wordt gevraagd voor u het pand verder kunt betreden. Graag vraag ik uw aandacht hiervoor. Alvast bedankt voor 
de medewerking. 
Voor routebeschrijving ga naar www.rijksoverheid.ni/ministeries/vwsicontactiroutebeschrijving   

Var1:10 .2e 	 (fflminvws.nl> 

Verzonden: dinsdag 21 mei 2019 11:57 
Aan:  10.2e_ 	  
CC:  10.2e '1  
Onderwerp: RE: GMT:114011111~1~11~ inz. medicijn CDCA 
Dag  pwg , 
Veel dank dat je een nieuwe afspraak hebt gepland, maar ik kan de hele donderdag 4 juli niet. Is 
er nog een andere optie? 
Met groet, 

Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

"-"ki7-* 	 minvws. nl  

Aanwezig  
Vragen over de vergoeding van geneesmiddelen kunt u richten aan  geneesmiddelvergoedingPminvws.n1 

minvws.nl> 
@minvws.n1>;  _Dienstpostbus GMT-secretariaat 

l@minvws.nl> 
CC: 11Y.7é","' 	 @minvws.ni>;10.2e— 
Onderwerp: RE: GMT: 10. 
Heel fijn! 
Nieuw moment: donderdag 4 juli, 11.30 — 12.00, kamer minister Bruins (VWS). 
Met vriendelijke groet, 
10.2e 
Secretariaat Minister voor Medische Zorg en Sport 
mr. drs. B.J. (Bruno) Bruins 
Ministerie van Volksgezondheid. Welziin en Soort 1 Directie Bestuurlijk en Politieke Zaken 1 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 1 Postbus 20350 1 2500 El 1 Den Haag 1 

1 	 @minvws.nl 1 www.rijksoverheid.n11 
Werkzaam: maandag t/m vrijdag 

El 
Bij VWS geldt een legitimatieplicht voor de toegang tot het ministerie. Dit betekent dat bij uw bezoek aan VWS om geldige 
legitimatie wordt gevraagd voor u het pand verder kunt betreden. Graag vraag ik uw aandacht hiervoor. Alvast bedankt voor 

Van: 	 @minvws,n1>  
Verzonden: maandag 20 mei 2019 11:09 
Aan: 

@minvws.nl>  
inz. medicijn CDCA 
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de medewerking. 
Voor routebeschrijving ga naar www.rijksoverheid.nlIministerles/vws/contactiroutebeschriivinq 

van:F0.2e 	 7.(fflminvws.nl> 
Verzonden: maandag 20 mei 2019 11:05 
Aan:  10.2e 	 @minvws.n1>; 
10.2e @minvws nl>;  _Dienstpostbus GMT-secretariaat 
10.2e  mai~timmaillir  m nvws.n I> 
CC: 1 0.  20M~'~1~, 	 Rminvws.n1>;  10.2 

	
(@minvws.nl>  

Onderwerp: RE: GMT:10.2e 	 inz. medicijn CDCA 
Wat ons betreft mag het ook begin juli worden. Bespreking heeft momenteel niet hoogste 
urgentie, we wachten namelijk op nieuwe informatie die volgende maand verwacht wordt. 
Groet, 

Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

minvws. nl   

Aanwezig: 
Vragen over de vergoeding van geneesmiddelen kunt u richten aan geneesmiddelvergoedingPminvws.n1  

Van:10,2e 	 minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 17 mei 2019 16:45 
Aan:  10.2e 	 j@minvws.nk _Dienstpostbus GMT-secretariaat 
10.2e 	111111~(Wminvws.nl> 
CC:10.2e 	 Iminvws.n1>;  10.2e 
10.2e 	,@minvws.n1>;  10.2e 
Onderwerp: RE: GMT: 10.2e 
Beste allen, 
Voornoemd gesprek op 27 mei kan helaas niet doorgaan wegens andere prioriteit. Wanneer is 
de deadline. Is het erg als het begin juli gaat worden? 
Ik hoor graag. 
Gril 

Rminvws.nl> 
inz. medicijn CDCA 



Ministerie van Volksgezondheid, Welzin en Sport 
Directie eneesmiddelen en Medische Technologie 

1©minvws.nl 
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Van: 
Aan: 

Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

Verslag hoorzitting CDCA 23 mei 2019 (IGJ/Leadiant/AMC/Pharmagister) 
maandag 27 mei 2019 12:07:09 
image003.joq 
image001.joci 

Beste allen, 
Voor de geïnteresseerden hierbij een kort verslag van de zitting van afgelopen donderdag. 
Afgelopen donderdag vond er een zitting van de adviescommissie bezwaarschriften plaats, 
nadat Leadiant bezwaar had aangespannen tegen het besluit van de IGJ om geen bevel en geen 
boete uit te vaardigen aan het adres van het AMC (inzake de magistrale breiding van CDCA). De 
IGJ had wel richting het AMC een voornemen tot bevel uitgesproken, maar gegeven het AMC 
vervolgens direct stopte met de productie en de geleverde producten bij haar patiënten heeft 
teruggehaald, zag de IGJ geen aanleiding voor verdere stappen. Het AMC was aanwezig als 
derde-belanghebbende. Hieronder een korte terugkoppeling van de zitting. De adviescommissie 
bezwaarschriften dient binnen zes weken een advies uit te brengen aan de minister over het 
door de IGJ genomen besluit. 
Zowel het AMC én Leadiant trokken het dispuut breder dan de IGJ: daar waar de IGJ zich richtte 
op het feit dat het AMC reeds gestopt was met productie en er in hun beleving geen aanleiding 
meer bestond voor nadere handhaving, werd er zowel door Leadiant als het AMC uitvoerig 
gesproken over de onderliggende discussie rondom beschikbaarheid en betaalbaarheid van 
geneesmiddelen. Hierbij stelde Leadiant de ruimte die in Nederland wordt geboden aan 
magistrale bereidingen ter discussie én schetste daarbij het beeld van een 'complot' tegen 
Leadiant, waarbij AMC en zorgverzekeraars samen zouden optrekken om de markt aan het AMC 
toe te delen. Leadiant gaf hier invulling aan door o.a. aan te geven dat in de Europese 
wetgeving geen grondslag ligt voor de term 'kleinschalige bereidingen' en door jurisprudentie 
aan te halen dan wel van tafel te vegen over de aantallen waarvoor een magistrale bereiding 
gemaakt mag worden. Het was duidelijk dat de recent gepubliceerde brief over max. aantallen 
bij magistrale bereidingen door Leadiant ter discussie werd gesteld. Leadiant stelde vervolgens 
ook de kwaliteit van de AMC producten ter discussie. Verzoek van Leadiant was om, gegeven 
het AMC opnieuw magistraal wil gaan bereiden (wat in de beleving van Leadiant niet conform 
wetgeving is mede gezien de omvang van de productie), de IGJ een boete en/of bevel op te 
laten leggen om dit te voorkomen. 
AMC stelde vervolgens het maatschappelijk besef van Leadiant ter discussie, met name gericht 
op de prijsstelling, maar uiteindelijk door  102t' 	zelf ook nog t.a.v. toegankelijkheid 
(doordat Leadiant in beginsel alle fabrikanten op-kOchl en CDCA tijdelijk niet goed beschikbaar 
was). Dit als rechtvaardiging voor haar wens om magistraal bereid product voor patiënten 
beschikbaar te stellen: Door de advocaat van het AMC werd fel uitgehaald naar de 
bewegingsmotieven en de beperkte investeringen van Leadiant. 
De commissie zelf stelde slechts enkele vragen aan partijen, over de aantallen die volgens de 
IGJ binnen de norm van 'magistraal bereiden' valt (absolute/relatieve norm, patiënten van het 
AMC of patiënten van de AMC-apotheek etc.). 
Interessant was voorts nog de rol van Pharmagister, een stichting die pleit voor 
toegankelijkheid van geneesmiddelen en (indirect?) bestuurd door zorgverzekeraars om o.a. 
magistrale bereidingen te stimuleren (in ieder geval financieel ondersteund door Menzis?). AMC 
werd en wordt door Pharmagister (juridisch) ondersteund bij de productie van CDCA en in deze 
rechtszaak. Volgens Leadiant heeft Pharmagister een lijstje laten opstellen met andere 
geneesmiddelen die middels magistrale bereiding goedkoper kunnen worden ingezet bij 
Nederlandse patiënten. Volgens Leadiant wordt met deze handelswijze op oneigenlijke wijze 
inbreuk gemaakt op de weesgeneesmiddelenmarkt. 
Wordt vervolgd! 
Groeten,  -D-  , 
Met vriendefijke grOet, 

Parnassusplein 5 l 2511 VX 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 E.1 Den Haag 



Doc. 119 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

23 mei vergadering Adviescommissie Bezwaarschriften inzakè CDCA bereiding 
woensdag 19 juni 2019 14:22:40 

23 mei 2019 vergadering Adviescommissie Bezwaarschriften voor de minister 
Openbare vergadering 
Bezwaar van firma Leadiant tegen besluit IGJ om de magistrale bereiding van CDCA niet te 
handhaven. Dit was een verzoek van Leadiant. 
Pharmagister en CZ Business hebben niet samengewerkt met AMC bij de magistrale 
bereiding. 
Zij hebben geen betrokkenheid bij deze zaak en zijn dus geen derde belanghebbende. 
In België en Spanje is de door AMC gebruikte grondstof wel geaccepteerd door de 
autoriteiten 
Leadiant behoudt zich de rechten voor om zich te beroepen op de ongebruikelijke 
aanwezigheid van de autoriteit ACM. Hier ligt namelijk ook een claim over Leadiant (door 
ZN gedeponeerd) maar die zouden niet hier moeten/mogen zijn 
Advocaat AMCIa,,,ze.., zegt dat Leadiant dan zijn mond kan houden, ze hoeven niet te 
praten als het over de ACM calim gaat. 
De derde belanghebbende is het AMC 
Er was op 1 april 2018 geen grondstof meer beschikbaar voor patiënten en alleen nog 
maar het geregistreerde product. De Italiaanse grondstofproducent kan niet leveren. 
Dit komt doordat Leadiant grondstofleverancier heeft opgekocht en voor zijn product een 
exorbitant hoge prijs te vragen. 
Art 115 beschrijft bevoegdheid IGJ om bereiding op te schorten 
Leadiant eist boete maar dat kan alleen MSZ doen niet IGJ 
Advocaat van AMCI.O.,'-Ze 	stelt dat de eis van Leadiant is dat IGJ handhaaft. 
Art 18 en 40 van de Geneesmiddelenwet heeft vgl Leadiant betrekking op bescherming 
van geregistreerde product 
Pas indien een geneesmiddel ook vergoed wordt is het beschikbaar voor patiënten. Vgl 
advocaat AMC is dit nu niet het geval bij CDCA van Leadiant. 
Toch is dit niet waar vgl mij want het Leadiant product wordt nu betaald door AMC en ook 
door ZV's ....Klopt dit? 
Monografie 218 van Pharmacopee 
Brief van 12 mei van Leadiant 
Onderbouwde afwijking van monografie is mogelijk vgl advocaat AMC. 
IGJ heeft juiste beslissing genomen 
Bezwaar van Leadiant moet afgewezen worden. 

ren tt 53 Volgens de advocaat van Leadiant 	 is er wel een aanbod gedaan aan 
de zv's door het bedrijf. 
Het feit dat IGJ de bereiding heeft goedgekeurd heeft internationaal ophef veroorzaakt. 
Terwijl er een geregistreerd product is toch een bereiding goedkeuren.... 
Wat een gevoelig punt is: als de MSZ de beslissing over opname van CDCA Leadiant uitstelt 
TOT de bereiding weer opstart... Dat versterkt de verdenking dat CDCA Leadiant niet wordt 
vergoed vanwege prijs. En dat er niet wordt ingegaan op uitnodiging tot onderhandeling 
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vanuit zv's 
Uitzonderlijk dat IGJ de beslissing over bereiding door AMC openbaar gemaakt heeft is 
uitzonderlijk 
Deze beslissing heeft overigens tot dag van vandaag ertoe geleid dat bereiding is gestaakt. 
De advocaat van IGJ is  1 026- 	stelt dat het begrip van bereiding op kleine schaal 
niet helemaal duidelijk is in Geneesm Wet. 
De bereiding van CDCA door AMC werd voor 50 patiënten gemaakt. 
Uitspraak 1 mei 2013 gaat ook hierover. Carglumaatzuur was dat 
Wat is kleine schaal? 
Wat is de grootte van de populatie? In NL zijn er ca 60 patiënten met CTX. 
Leadiant eist dat er een beslissing op bezwaar genomen wordt. 
Dus wél handhaven (niet toestaan) en een boete opleggen. De grond is vgl Leadiant art 18 
en art 40 van Geneesmiddelenwet. 
In 2018 heeft Menzis geld geleend aan Pharmagister. Ook  10 2eti 	 voormalig CZ 
maar nu Pharmagister. 
Pharmagister is wel een partij en zij willen bewust dure geregistreerde producten 
vervangen door bereidingen 
Art 40 van Geneesm Wet berust op 
voormalig art 16 65/65/319 EEG 
Vgl advocaat wordt art 40 door IGJ uit zijn verband geïnterpreteerd door IGJ. De kleine 
schaal is onterecht van toepassingverklaard door IGJ hier. 

10.2e 
E 1 0.2e 	Plombok.n1 



Doc. 120 

Van: 	10.2e Aan: 
Onderwerp: 	RE: info vergoeding o.b.v. coulance CDCA door zorgverzekeraars 
Datum: 	 woensdag 19 juni 2019 15:57:54 
Bijlagen: 	 jmage003.onu 

imane001.onq 

Dag 10 2e, 
Een korte reactie: ja, patiënten worden momenteel behandeld met CDCA leadiant*. Zorgverzekeraars vergoeden de daaraan 
verbonden kosten coulance halve. 
Met vriendelijke groet, 

Zorgverzekeraars Nederland 
Sparrenheuvel 16 1 3708 JE ZEIST 

@zn.n1 1 www.zn.n1 

Van —' 
Verzonden: woensdag 19 juni 2019 12:21 
Aan: 1 0 2e 
Onderwerp: info over vergoeding CDCA door zorgverzekeraars 
Dag I() 7e 
Wij hebben elkaar gezien/gesproken tijdens de hoorzitting op 23 mei over CDCA. 
Nog even voor de zekerheid: klopt de uitspraak dat patiënten in Nederland momenteel behandeld worden door 
CDCA Leadiant® en dat de kosten niet vergoed worden door zorgverzekeraars? 
Groet van 

This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service. 

Deze e-mail en de inhoud daarvan is vertrouwelijk. Indien dit bericht 
niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk deze e-mail direct 
aan ons te retourneren en daarna te vernietigen. Openbaarmaking, 
vermenigvuldiging, verstrekking aan en/of gebruik door derden van dit 
e-mailbericht en/of informatie is niet toegestaan. Zorgverzekeraars 
Nederland sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet 
juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze 
e-mail. 

This e-mail and its contents are confidential and may be legally 
privileged. If this e-mail is not intended for you, please contact us 
immediately by reply e-mail and destroy the e-mail. Please don't use, 
copy or disclone the e-mail and its contents to anyone. 
Zorgverzekeraars Nederland is liable neither for the proper and 
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complete transmission of the information in this e-mail nor for any 
delay in its receipt. 

This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service. 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: Vervolgbespreking 2/7 met MSZ over CDCA voorbespreken 
dinsdag 25 juni 2019 10:26:52 

Dag  WZO/, 
Ik ha ha even nagevraagd: het streven is dat de bezwaarschriftencommissie volgende week 
advies uitbrengt over het bezwaar van Leadiant. Let wel: het advies is gericht aan de IGJ, niet 
aan de minister, omdat het een bezwaar tegen een besluit van de IGJ bestreft. Naar aanleiding 
van het advies neemt de IGJ vervolgens een beslissing op bezwaar. 
Met vriendelijke groet, 

[ VWS/WJZ 1 	 @minvws.n1  
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

1 (172:è 
190711 Kernpunten gesprek 11 juli met Bruins over CDCA Leadiant 
maandag 30 september 2019 10:27:58 
190711 Kemounten nest:wek 11 iuli met Bruins over CDCA Leadiant.docx 

Dag 10.2, 

Op 11 juli hebben we een gesprek gehad met het bedrijf. Hierbij een verslag. 

Daarna heeft de minister eind augustus een open brief in de Volkskrant gepubliceerd. Hierin roept hij bedrijven 
op transparant te zijn en noemt dat hij met een bedrijf gaat praten hierover (zonder naam Leadiant te noemen). 
Vervolgens heeft gesprek op 5 sept plaatsgevonden met L. waarin hen dit is meegedeeld. 

Daarna volgde hun brief van 13 september. 

Groet van 
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Aan: 
Van: 
	 10.2e 

Onderwerp: 	Advies en concept-beslissing op bezwaar Leadiant vs CDCA van AMC 
Datum: 	 donderdag 11 juli 2019 16:14:13 
Bijlagen: 	 • 190710 definitief commissieadvies inz. Leadiant Gmbh DWJZ-2018001513.pdf 
Prioriteit: 	 Hoog 

Hoi 

Bijgaand het advies van de bezwaarschriftencommissie inzake Leadiant. 

Groeten, 
10.2e 

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 

Van: _Dienstpostbus WJZ bezwaar en beroep 
Verzonden: 11 lul. 7019 15.71 
Naar:  10.2e 
Cc:  H10.2e 
Onderwerp: Toezending advies en concept-bob inz. Leadiant Gmbh : graag akkoord 

Beste 
Hierbij doe ik jullie, namens  10.2e 	, het commissieadvies en concept-bob toekomen inzake Leadiant Gmbh. 
Het advies van de commissie luidt deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond.  Kunnen jullie binnen twee weken  
aangeven of je hiermee akkoord bent? 
Graag ontvang ik éen reactie naar onze dienstpostbus. 
Bij voorbaat bank! 
Met vriendelijke groet, 

Balie Bezwaar, Beroep en Wob 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport 
Directie Wetgeving & Juridische Zaken 
Parnassusplein 51 2511 VX 1 Den Haag 1 kamer 18.14/22 
Postbus 20350 1 2500 El 1 Den Haag 

Werkdagen dinsdag t/m vrijdag 
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Gesprek met minister Bruins 11 juli over afhandeling GVS-aanvraag CDCA-Leadiant. 

Aanwezig: 	 (GMT, Z) 

Hoofdmunten  die Bruins van belang vindt voor afhandeling:  

1. Niet over de rug van patiënt marchanderen over dit geneesmiddel. Zeker zijn dat continuïteit 

van beschikbaarheid voor patiënt geregeld is. 

2. Hij ziet deze casus als een uitstekend voorbeeld om te testen of het systeem in Nederland in 

staat is om deze praktijken mbt geneesmiddelbeprijzing aan te pakken. 

3. Hij wil dit proces zelf afhandelen, niet naar een volgend kabinet doorschuiven. 

Hij stelt daarom de volgende lijn voor:  

1 	De GVS-aanvraag houden we aan (geen beslissing op dit moment) 

2 	Leadiant uitnodigen voor gesprek (begin sept) waarin we aangeven wat we van hen 

verwachten: te weten een redelijke prijs (vergelijkbaar met kosten AMC bereiding, te 

checken PM) die we openbaar gaan maken. 

Daar staat tegenover: een fotomoment, gezamenlijk moment, waarvan alle partijen (incl 

Leadiant) profiteren. 

Of minister rol van bemiddelaar of onderhandelaar moet hebben nog uit te zoeken 

(beste optie). 

3 	J:99M ,:tfq 

Uitzoekpunten:  

Bereiding en aspecten hiervan met IGJ 

- G rondstofhoeveelheid voor hoeveel ja ar? AMC 

- Prijs voor bereiding navragen: AMC 

Juridisch: Transpa ra ntierichtlijn, doordenken over regelgeving bij vergoedingsaanvragen: is 

GVS-afwijzing mogelijk, op welke gronden, welke procedures te verwachten. 

Beste rol minister in proces: onderhandelaar of bemiddelaar? 

11-07-2019 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	keactie 	op Nota ter voorbereiding gesprek overleg opname CDCA Leadiant Ssept 2019 
Datum: 	 woensdag 28 augustus 2019 14:17:41 
Bijlagen: 	 190828 Nota ter voorbereiding gesprek overleg opname CDCA Leadiant AANVULLING v2.docx 

Ha 	hierbij. Aangezien ik tegen kwart voor vier de deur uit ben, kun je me uit de 
behandelgang halen en in notitieveld vermelden dat ik akkoord ben. 

/3 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Aan minister MZS 

memo 

Directoraat Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie 

1.1M-Zr' 
@minvws.nl 

Update informatie over CDCA t.b.v. overleg tussen 	Datum 
Leadiant en minister MSZ dd. 5 sept 14.00 uur 	 27-8-2019 

(vooroverleg 3 september, 9.30 uur) 	 Bijlage(n) 
1 

Aantal pagina's 
2 

Ontwikkelingen CDCA 

Na uitgebreide kwaliteitscontrole (o.a. door het RIVM) van nieuwe grondstof 
heeft Amsterdam UMC laten weten de magistrale bereiding van CDCA weer ter 
hand te nemen. Het ziekenhuis heeft reeds grondstof ingekocht om voor één 
jaar geneesmiddelen te maken. Dit is dus een investering voor het Amsterdam 
UMC. 
De prijs die A'dam UMC voor de bereiding gaat rekenen bedraagt € 30.000 per 
patiënt per jaar. Dit is iets hoger dan verleden jaar vanwege meerkosten door 
uitgebreide controle op zuiverheid grondstoffen. 

- Op dit moment krijgen de patiënten CDCA Leadiant®, ingekocht door het 
ziekenhuis (voor de lijstprijs), met vergoeding door zorgverzekeraars. 

- Op 23 mei j.l. vond een zitting plaats van de adviescommissie 
bezwaarschriften naar aanleiding van het bezwaar van Leadiant tegen het 
besluit van IGJ om geen bevel en boete uit te vaardigen aan A'dam UMC over 
magistrale bereiding van CDCA. De IGJ had voornemen tot bevel richting 
A'dam UMC uitgesproken in 2018, maar omdat A'dam UMC direct stopte met 
productie en geleverde producten bij haar patiënten heeft teruggehaald zag de 
IGJ geen aanleiding voor verdere stappen. Bij de zitting was A'dam UMC 
aanwezig als derde-belanghebbende. 

- De adviescommissie bezwaarschriften bracht op 11 juli j.l. advies uit over deze 
casus. 

- De commissie adviseert u het bezwaar van Leadiant niet ontvankelijk te 
verklaren. Daarnaast adviseert de commissie u wat betreft het opleggen van 
een boete aan A'dam UMC op grond van de Geneesmiddelenwet, het bezwaar 
van Leadiant ongegrond te verklaren. 

- Op 2 juli jl. heeft u gesproken met beleidsmedewerkers van GMT en Z over de 
te nemen vervolgstappen bij de GVS-aanvraag van CDCA Leadiant en het 
advies van het Zorginstituut hierover. U kwam toen tot de volgende 
overwegingen: 

o De GVS-aanvraag houden we aan (geen beslissing op dit moment); 
o Leadiant nodigen we uit voor een gesprek om hen te laten weten dat u 

verwacht dat ze een redelijke prijs voor hun geneesmiddel vragen 
(vergelijkbaar met kosten bereiding), en dat we die prijs openbaar 
gaan maken. Als Leadiant hieraan wil meewerken kunnen alle partijen 
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(incl Leadiant) hiervan profiteren (publiciteit, gezamenlijk 
fotomoment). Indien het bedrijf hieraan niet wil meewerken wilt u 
Leadiant publiekelijk veroordelen. Dit zou inhouden dat u dan de GVS-
aanvraag expliciet afwijst. 

o 	Er is op 28 augustus 2019 telefonisch contact geweest met de 
advocaat van Leadiant, ter voorbereiding van het overleg en naar 
aanleiding van het opinieartikel dd. 27 augustus j.l. in de Volkskrant 
stond. De eerste reactie die zij hierop gaf was dat "Leadiant zich voelt 
als een stuk rauw vlees dat in de arena wordt gegooid". 
- Leadiant wil graag een gesprek aangaan en constructief tot een 
oplossing komen, zowel m.b.t. prijsonderbouwing als m.b.t. een deal. 

- Men is bereid tot onderbouwing van prijs/etc. maar is bezorgd over 
het waarborgen van vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens; dit mede 
omdat Leadiant ook onderwerp is van mededingingsonderzoek. 
- Leadiant herhaalt dat zij het gevoel hebben door inkopende 
ziekenhuizen/zorgverzekeraars buiten de deur te worden gehouden 
om te praten over een decentrale deal. Hierbij gaat het partijen niet 
om CDCA maar om het bredere belang om een slag te maken met 
magistrale bereidingen. 
- Leadiant verzet zich tegen het beeld een 'handelshuis' te zijn, en 
wijst erop dat het bedrijf laatst nog een prijs heeft gewonnen voor 
een innovatief product (ons is voor nu even onduidelijk om welk 
product of prijs dit gaat). 
- Leadiant laat weten onlangs een deal te hebben gesloten met de 
NHS (UK) over CDCA. 
- Leadiant vraagt zich af in hoeverre bij een deal met VWS er ook 
daadwerkelijk waarborgen zijn voor afzet in Nederland (in het geval 
partijen toch doorgaan met het gebruik van de bereiding). 

Als achtergrond: er zijn inderdaad verzekeraars die deze casus als voorbeeld 
willen gebruiken om een case te maken van magistrale bereiding en dus wellicht 
op dit moment liever geen deal willen sluiten. Er is ook één verzekeraar die 
komende week nog wél weer een gesprek voert met Leadiant maar heeft laten 
weten aan VWS dat wat hem betreft dezelfde prijs moet gelden als voor 
maigstrale bereiding. 

Op 5 september om 14.00 uur ontvangt u de firma Leadiant voor een gesprek. 
Namens Leadiant zullen de volgende personen aanwezig zijn: 

Directoraat Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie 

Datum 
27-8-2019 

Namens VWS zjjn, behalve uzelf, aanwezig: 

Op 3 september om 9.30 uur is een vooroverleg gepland om het gesprek met 
Leadiant met u voor te bereiden. 
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Directoraat Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie 

Datum 
27-8-2019 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Memo ter voorbereiding gesprek met Leadiant 5 september 
donderdag 29 augustus 2019 12:43:28 
Memo voorbereiding gesprek Leadiant 5 sept 2019.docx 
image001.pnq 

Dagi0.2ël  
Bijgevoegd het Memo dat nu naar de minister is. 
Op 3 september 9.30 uur hebben we een vooroverleg voor 5 sept. 
Groet vant 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

10.2e 
RE: juridische puntjes CDCA 
woensdag 4 september 2019 18:19:39 

Dag 
Dank voor je constructieve voorbereiding met  EER. 
Strategie: Sigma-Tau (nu Leadiant) kocht alle bestaande generieke producten op in 
2008-2009, o.a. Chenofalk® geregistreerd in NL. Kosten off-label gebruik Chenofalk® 
waren 
Toen lanceerde het bedrijf in 2011 eerst XenbiloxC) in Duitsland met kosten 
per patiënt/jaar en voor alle patiënten 10.1.c 	' per jaar). De prijs was toen duSal 
30x verhoogd t.o.v. Chenofalk®. 
Chenofalk® werd geschrapt in 2015 in Nederland, prijs Xenbilox® verhoogd. Vanaf toen 
werd Xenbilox® vanuit Duitsland geïmporteerd voor individuele patiënten na 2015. 
Sinds registratie van CDCA- Leadiant® in 2017 in de EU 10.1.0 

1) is Xenbilox® niet meer beschikbaar via het 
buitenland. 
En wat betreft andere punten. Mee eens. 
Tot morgen! 
Groet van 

Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

minvws.n1 

Aanwezig: maandag tot en met donderdag 
Vragen over de vergoeding van geneesmiddelen kunt u richten aan geneesmiddelvergoedingPminvws.n1  

Van:10.2e 

Verzonden: woensdag 4 september 2019 14:33 

Aan:10.2e 

Onderwerp: juridische puntjes CDCA 
Hoi 10.20 
Dank voor de stukken. Vanochtend heb ik even nog met R.,~1 	wat juridische 
aspecten besproken. 

- Wat 	opviel aan het ZINL-advies was dat de ingeschatte budgetimpact slechts twee 
miljoen zou zijn in de situatie dat xenbilox. Daar zal Leadiant misschien ook over 
beginnen. 

- In de consulatie van het advies is door partijen aangegeven dat zij het eigenlijk 
geneeskundige zorg vinden en geen farmaceutische zorg. Ons lijkt dat deze uitspraken 
niet een echt zorginhoudelijke grond hebben (volgens lijn betrokkenheid specialist). Als 
dat wel zo is, ligt een GVS-aanvraag dan wel voor de hand? 

- In het gesprek moeten we in ieder geval wel volhouden dat het farmaceutische zorg is, 
ook al wordt het in het ziekenhuis gemaakt. Het gesloten pakket zorgt er dan eigenlijk 
voor dat er momenteel geen vergoeding mag plaatsvinden, maar dat gaan we per 2020 
met de pakket-amvb regelen. 

- Een afwijzing van de GVS-aanvraag ligt uiteraard wel lastig.102] gaf aan dat jullie 
eerder hebben besproken dat we naar nieuw beleid gaan,N-ááilij apotheekbereidingen 
die worden 'vervangen' door een veel duurdere geregistreerde variant uit het pakket 
worden gehouden. De minister vroeg in dit kader gisteren ook naar de sluiscriteria, 
maar die halen we in deze casus niet. 

- Nog een puntje mbt de Geneesmiddelenwet: Op grond van de huidige regelgeving moet de 
terhandstelling plaatsvinden door een apotheker. Het kan dus niet gaan om toediening 
van de apotheekbereiding door een specialist. 
Is de praktijk ook in lijn met deze regel? 

Groet, 

Cluster pakketbeheer en Cluster eigen betalingen 
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Directie Zorgverzekeringen 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 1 
Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 



nota 
(ter voorbereiding van een overleg) 

Betreft 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Update informatie CDCA t.b.v. overleg tussen Leadiant 
en minister MSZ dd. 5 sept. 14.00 uur 
(vooroverleg 3 sept. 9.30 uur) 
5 september 2019 14:00 
kamer minister Bruins 

Doc. 132 

Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Directoraat Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie 

1@minvws.nl  

Datum 
29 augustus 2019 

Kenmerk 
97603-194376-GMT 

Zaaknummer 
194376 

Bijlage(n) 
1 

Paraaf DGCZ 

1 	Aanleiding en doel overleg 
Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft op 22 november 2018 advies uitgebracht 
over de aanvraag voor opname van CDCA Leadiant® in het 
Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het ZIN adviseert u om het 
middel op te nemen in het GVS en geeft u 'in overweging' om over de prijs te 
onderhandelen. 

Update informatie CDCA bereiding 
• Na uitgebreide kwaliteitscontrole (o.a. door het RIVM) van nieuwe 

grondstof heeft Amsterdam UMC laten weten de magistrale bereiding van 
CDCA weer ter hand te nemen. Het ziekenhuis heeft reeds grondstof 
ingekocht om voor één jaar geneesmiddelen te maken. Dit is dus een 
investering voor het Amsterdam UMC. 

• De prijs die A'dam UMC voor de bereiding gaat rekenen bedraagt € 30.000 
per patiënt per jaar. Dit is iets hoger dan verleden jaar vanwege 
meerkosten door uitgebreide controle op de zuiverheid van de grondstof. 

• Op dit moment krijgen de patiënten CDCA Leadiant®, ingekocht door het 
ziekenhuis (voor de lijstprijs), met vergoeding door zorgverzekeraars. 

• Op 23 mei jl. vond een zitting plaats van de adviescommissie 
bezwaarschriften naar aanleiding van het bezwaar van Leadiant tegen het 
besluit van IGJ om geen bevel en boete uit te vaardigen aan A'dam UMC 
over magistrale bereiding van CDCA. De IGJ had voornemen tot bevel 
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richting A'dam UMC uitgesproken in 2018, maar omdat A'dam UMC direct 
stopte met productie en geleverde producten bij haar patiënten heeft 
teruggehaald zag de IGJ geen aanleiding voor verdere stappen. Bij de 
zitting was A'dam UMC aanwezig als derde-belanghebbende. 

• De adviescommissie bezwaarschriften bracht op 11 juli jl. advies uit over 
deze casus. 

• De commissie adviseert u het bezwaar van Leadiant niet ontvankelijk te 
verklaren. Daarnaast adviseert de commissie u wat betreft het opleggen 
van een boete aan A'dam UMC op grond van de Geneesmiddelenwet, het 
bezwaar van Leadiant ongegrond te verklaren. 

3 	Ontwikkelingen voorafgaand 
Op 1 april en 2 juli jl. heeft u gesproken met beleidsmedewerkers van GMT en 
Z over de te nemen vervolgstappen bij de GVS-aanvraag van CDCA Leadiant 
en het advies van het Zorginstituut hierover. Op 2 juli kwam u tot de volgende 
overwegingen: 
• De GVS-aanvraag houden we aan (geen beslissing op dit moment); 
• Leadiant nodigen we uit voor een gesprek om hen te laten weten dat u 

verwacht dat ze een redelijke prijs voor hun geneesmiddel vragen 
(vergelijkbaar met kosten bereiding), en dat we die prijs openbaar gaan 
maken. Als Leadiant hieraan.wil meewerken kunnen alle partijen (incl 
Leadiant) hiervan profiteren (publiciteit, gezamenlijk fotomoment). Indien 
het bedrijf hieraan niet wil meewerken wilt u Leadiant publiekelijk 
veroordelen. Dit zou inhouden dat u dan de GVS-aanvraag expliciet 
afwijst. 

• Er is op 28 augustus 2019 telefonisch contact geweest met de advocaat 
van Leadiant, ter voorbereiding van het overleg en naar aanleiding van het 
opinieartikel dd. 27 augustus jl. in de Volkskrant stond. De eerste reactie 
die zij hierop gaf was dat "Leadiant zich voelt als een stuk rauw vlees dat 
in de arena wordt gegooid". Leadiant wil graag een gesprek aangaan en 
constructief tot een oplossing komen, zowel m.b.t. prijsonderbouwing als 
m.b.t. een deal. 

- Men is bereid tot onderbouwing van prijs/etc. maar is bezorgd over 
het waarborgen van vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens; dit mede 
omdat Leadiant ook onderwerp is van mededingingsonderzoek. 
- Leadiant herhaalt dat zij het gevoel hebben door inkopende 
ziekenhuizen/zorgverzekeraars buiten de deur te worden gehouden 
om te praten over een decentrale deal. Hierbij gaat het partijen niet 
om CDCA maar om het bredere belang om een slag te maken met 
magistrale bereidingen. 
- Leadiant verzet zich tegen het beeld een 'handelshuis' te zijn, en 
wijst erop dat het bedrijf laatst nog een prijs heeft gewonnen voor 
een innovatief product (ons is voor nu even onduidelijk om welk 
product of prijs dit gaat). 
- Leadiant laat weten onlangs een deal te hebben gesloten met de 
NHS (UK) over CDCA. 
- Leadiant vraagt zich af in hoeverre bij een deal met VWS er ook 
daadwerkelijk waarborgen zijn voor afzet in Nederland (in het geval 
partijen toch doorgaan met het gebruik van de bereiding). 

Als achtergrond: er zijn inderdaad verzekeraars die deze casus als voorbeeld 
willen gebruiken om een case te maken van magistrale bereiding en dus wellicht 
op dit moment liever geen deal willen sluiten. Er is ook één verzekeraar die 

Directoraat Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie 

Kenmerk 
97603-194376-GMT 
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komende week nog wél weer een gesprek voert met Leadiant maar heeft laten 
weten aan VWS dat wat hem betreft dezelfde prijs moet gelden als voor de 
magistrale bereiding. 

4 	Deelnemers overleg 
Op 5 september om 14.00 uur ontvangt u de firma Leadiant voor een gesprek. 
Namens Leadiant zullen de volgende personen aanwezig zijn: 

Directoraat Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie 

Kenmerk 
97603-194376-GMT 

Namens VWS 7iin hehalye 	anwezig: 

Op 3 september om 9.30 uur is een vooroverleg gepland om het gesprek met 
Leadiant met u voor te bereiden. 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Aan minister MSZ 
	 Directoraat Generaal 

Curatieve Zorg 
Directie Geneesmidd en Med. 
Technologie 
Team D 

memo Aanvullende informatie bij Nota ter bespreking CDCA dd 
2 april 2019. 
Voor vervolgbespreking 11 juli 9.30 uur met minister 
MSZ 

Datum 
10 juli 2019 

Bijlage(n) 
1 

Nieuwe ontwikkelingen CDCA 

Na uitgebreide kwaliteitscontrole van de nieuwe grondstof (o.a. door het RIVM) 
heeft Amsterdam UMC laten weten de magistrale bereiding van CDCA in principe 
weer ter hand te kunnen nemen (persoonlijke informatie). 

Op dit moment krijgen de patiënten CDCA Leadiant® via het ziekenhuis met 
een vergoeding door zorgverzekeraars op coulance-basis. De afspraak met 
zorgverzekeraars over vergoeding gold tot 1 juli 2019. 

- Op 23 mei vond een zitting plaats van de adviescommissie bezwaarschriften 
naar aanleiding van een bezwaar van Leadiant tegen het besluit van IGJ om 
geen bevel en boete uit te vaardigen aan AMC over magistrale bereiding 
CDCA. De IGJ had voornemen tot bevel richting AMC uitgesproken in 2018. 
Omdat het AMC direct stopte met productie en geleverde producten bij haar 
patiënten heeft teruggehaald zag de IGJ geen aanleiding voor verdere 
stappen. Het AMC was aanwezig als derde-belanghebbende bij de zitting. De 
adviescommissie bezwaarschriften dient binnen zes weken (uiterlijk 10 juli) 
een advies aan u uit te brengen over het door de IGJ genomen besluit. 

- Het advies van de bezwaarschriftencommissie wordt uiterlijk 10 juli verwacht. 

Aantal pagina's 
1 
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Van: 	10.2e Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	Informatie ter voorbereiding gesprek morgn 5/9 met Leradiant 
Datum: 	 woensdag 4 september 2019 10:31:25 
Bijlagen: 	 190828 Nota ter voorbereiding Gesprek 5 sept overleg opname CDCA Leadiant FINAAL.docx 

190711 Kernpunten gesprek 11 iuli met Bruins over CDCA Leadiant.docx 
190708 Nota ter voorbereiding gesprek 11 juli opname CDCA Leadiant.docx 
190328 Nota ter voorbereiding overleg 1 april opname CDCA Leadiant.docx 

D 

Hierbij nogmaals alle documentatie over CDCA die tot nu toe is opgesteld bij elkaar. 

Groet va 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 

Minister Beke verbiedt "woekerprijs" voor CDCA in België (peperduur geneesmiddel tegen zeldzame 
hersenziekte) 
woensdag 11 september 2019 13:42:09 

https://www.h1n.beinieuws/binnenland/beke-verbiedt-woekerprijs-voor-peperduur-
geneesmiddel-tegen-zeldzame-hersenziekte—a7754167/ 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Leadiant in het FD 
vrijdag 13 september 2019 16:31:25 
HFD 20190913 0 005 035.odf 
image001.aif 
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Stond in het FD van vandaag. Hebben we het afgelopen maandag nog over gehad. 
Goed weekend! 
Met vriendelijke groet, 

RK4 tFarmatec 
Agentschap CIBG 1 Uitvoeringsorganisatie van VWS 
Rijnstraat 50 1 2515 XP 1 Den Haag 
Postbus 16114 1 2500 BC 1 Den Haag 

1}0 2e 
10.2e 	I Carninvws.n1 
www.farmatec.n1  
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

Ook voor jou 

Mail van 10.2e aan Bruno Bruins: Hoe gaan we verder met gesprekken Leadiant CDCA? 
vrijdag 20 september 2019 15:54:12 

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 

Van: "Bruins, B.J. (Bruno)" 
Verzonden: 20 se . 2019 14:16 
Naar: 

Onderwerp: RE: Strategie Leadiant 

DANK, LIJKT ME IN GROTE LIJNEN EEN GOEDE AANPAK, ZIE OVERIGENS 
ENKELE OPMERKINGEN IN DE TEKST 

WELLICHT KOMENDE WEEK HALF UURTJE ZOEKEN OM FF DE STRATEGIE 
TE BESPREKEN 

HOUDEN WE DE VRAAG OVER: WAT KUNNEN WE 'NU' EXTERN 
COMMUNICEREN? IK HEB BEHOEFTE AAN KORTE KAMERBRIEF, ZIE 
LAATSTE PUNT V MIJ HIERONDER 

GR BB 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

1 0 2e @minvws.nl> 
Datum: vrijdag 20 sep. 2019 1:58 PM 
Aan: Bruins, B.J. (Bruno)  10.2e  1@minvws.nl>  

Onderwerp: Strategie Leadiant 

Beste Bruno, 
Zoals afgesproken sturen we je hierbij een strategie voor de verdere stappen rondom de Leadiant 
casus. 
We doen dit eerst even via de mail, zodat er je er flexibel op kunt reageren. Op basis van jouw reactie 
zullen we de strategie ook verder op papier zetten. 
Op 13 september j.l. heeft de firma Leadiant ons een brief gestuurd met informatie en hun zienswijze 
op de prijsstelling van hun product op basis van de stof CDCA. Dit naar aanleiding van ons verzoek in 
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een gesprek om transparantie te bieden over hun prijsstelling en wat we daarover ook met de 
buitenwereld kunnen delen. Deze brief is door Leadiant zelf ook aan de pers te beschikking gesteld. 
PrI7P Interpretatie brief van Leadiant: 
Leadiant geeft aan bereid te zijn mee te werken aan het inzichtelijk maken van prijsonderbouwing. Zij 
willen dat dan primair doen in de vertrouwelijkheid van een onderhandeling. Welke informatie ze dan 
wel/niet willen delen blijft nog onduidelijk. 
Het merendeel van de brief is overigens gericht naar 'buiten' om hun zaak te bepleiten, nu zij 
onderwerp van publiek debat zijn. 
Naast het algemene aanbod van inzicht willen geven gaat de brief over andere zaken zoals: 
a) hun standpunt dat het echt om een nieuw geneesmiddel gaat, 
b) in algemene zin de investeringen die men heeft moeten doen voor de registratie; 
c) het gedrag van de verzekeraars, 
d) de beoordeling door het zorginStituut en 
e) hun ongenoegen over magistrale bereiding (in het algemeen) 
Er is voor ons nu geen directe noodzaak om richting Lediant inhoudelijk in te gaan op die punten uit 
de brief. Desondanks moeten we er wel rekening mee houden dat dit vroeg of laat ergens zal moeten. 
We houden er ook rekening mee dat op enig moment dit ook een juridisch traject kan worden. In 
onze uitingen en stappen zullen we daar dus ook rekening mee blijven houdenl. M 
Onze lijn is daarom dat we blijven bij de eerder besproken strategie die inhoudt dat L uiteenodigd  
wordt hun prils te onderbouwen. Het is aan Lom aannemelijk te maken waarom de prijs zoveel hoger 
is dan de generieke voorgangers van dit product (wij zien het product van Leadiánt toch niet wezenlijk 
als een nieuw geneesmiddel) en ook hoger dan de kosten van de magistrale bereiding (productie in 
grotere volumes zou toch goedkoper moeten kunnen zijn). 
Op basis van de brief van L kunnen we direct niet zeggen dat we stoppen met de gesprekken. 
IK VOLGDEZE LIJN; VOOR DE DUIDELIJKHEID: HET GAAT MIJ NIET OM HET STOPPEN MET 
GESPREKKEN, IK WIL BEST PRATEN, MAAR NIET ONDERHANDELEN OVER DE PRIJS 
We stellen het volgende proces voor: 

Technische Fase (ambtelijk / onderhandelburo) 
• Volgende week op GMT/buroniveaii overleg met Lom proces afspraken te verkennen 
• 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Concept geheimhoudingsovereenkomst Leadiant versie 2 
maandag 30 september 2019 20:03:52 
190930 Geheimhoudinosovereenkomst CDCA.docx  

Dag  1 0:21, 

Hierbij de aangepaste overeenkomst. 

In de overwegingen heb ik de volgende zin opgenomen: 1 1 .1 

  

   

111.111111111111~111~~ 
Komt dit zo tegemoet aan jullie wensen? Of wil je er/(ook) een bepaling in dat de vertrouwelijke informatie ook 
ten tijde van de looptijd van de overeenkomst (vertrouwelijk) kan worden gedeeld met de kamer? 

Overigens ziet deze overeenkomst alleen op de geheimhouding ten aanzien van de nu te voeren gesprekken. 
Indien er tot onderhandeling wordt overgegaan, moet er een nieuwe geheimhoudingsovereenkomst worden 
opgesteld die breder toepasbaar is. Ik heb hem nu bewust alleen beperkt tot de gesprekken over de prijsstelling, 
omdat je aangaf dat deze overeenkomst expliciet niet tot een toezegging tot onderhandelingen moet leiden, 
vandaar de strikte scheiding. 

Met groet, 

Oorspronkelijk bericht 

10. 
Onderwerp: Re: Concept geheimhoudingsovereenkomst Leadiant 

Dag 

Super, dank voor dit snelle werk. 
Als eerste reactie wil ik je meegeven (dit is een advies van 
In principe is het de bedoeling dat de gegevens die het bedrijf gaat overleggen (prijsstelling) gedeeld kunnen 
worden met de politiek, omdat de minister zich wil kunnen verantwoorden dat áls het geneesmiddel vergoed 
gaat worden uit het basispakket, dat dit voor een reële prijs is. Daar is zijn open brief van 27 aug allemaal op 
gericht. 
Dus het is weliswaar een geheimhoudingsverklaring, maar met als doel te gebruiken voor besprekingen die 
ertoe leiden dat we info over prijsstelling kunnen delen met de politiek. 

Om dit duidelijk te maken: in inleiding document opnemen dat deze overeenkomst er op toeziet dat info in ieder 
geval geheim blijft tot het moment dat Laediant besluit hun informatie openbaar te maken (dat is wat de 
minister aan hen heeft gevraagd). 

Groet varia" 

Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
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Aanwezig: maandag tot en met donderdag 

Vragen over de vergoeding van geneesmiddelen kunt u richten aan geneesmiddelvergoeding@minvws.nl  

Oorspronkelijk bericht 

Onderwerp: Concept geheimhoudingsovereenkomst Leadiant 

Dag 10.21 

Hierbij een eerste concept retour. Hij is gebaseerd op de reguliere geheimhoudignsovereenkomst die wordt 
getekend voorafgaand aan de onderhandelingen voor een financieel arrangement, alleen is deze toegespitst op 
de gesprekken die gevoerd gaan worden over de transparantie van de.  prijsopbouw van CDCA. Ik heb dat dan 
ook expliciet opgenomen. tevens is opgenomen dat de gesprekken die gevoerd gaan worden expliciet geen 
toezegging van VWS zijn om de onderhandelingen in te gaan. 

Wat ik niet heb overgenomen uit de reguliere gehiemhoudingsovereenkomst, zijn de bepalingen over het 
openbaar maken van de gesprekken. Bij FA is bepaald dat VWS een besluit om een geneesmiddel niet op te 
nemen in het verzekerde pakket, openbaar mag worden gemaakt, maar ook het laatste bod. In deze casus is dat 
niet aan de orde, maar wel goed voor jou om te bedenken of het voor VWS wenselijk is om bepaalde mate van 
openbaarheid van zaken te geven over dit traject. Als dat het geval is, hoor ik graag in welke gevallen dat 
wenselijk is en in welk stadium, zodat ik daar nog een apart artikel voor kan formuleren. 

Overigens wil ik je verzoeken om het stuk nog kritisch door te lezen, om te bezien of er geen fouten in staan. 
Verder moet nog het een en ander worden aangevuld, die stukken heb ik met geel gearceerd. 

Ik hoor graag als er nog vragen of onduidelijkheden zijn. 

Met vriendelijke groet, 

Onderwerp: Brief aan min. Bruins 13 sept 

Dit is alvast de brief. Ik stuur zo de rest! 

Groet vaal§ 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

GeheimhoudingVerklaring tbv vervolgbespreking Leadiant 
dinsdag 24 september 2019 11:02:20 

1 2-e Alvast veel dank, mijn collega 
Vr groet 
t0,2e 

kan eea toelichten. 

Doc. 145 

Beste la 
De minister wil op korte termijn een proces ingaan met de firma Leadiant over het 
verstrekken van informatie ter onderbouwing van de prijs hun product cdca. 

Leadiant geeft aan die info te willen verstrekken mits geheimhouding is gewaarborgd. 
Daartoe zal VWS en geheimhoudingsovereenkomst voorleggen. 

Zou jij deze overeenkomst willen opstellen? Hij zal wel vergelijkbaar zijn met de 
modelovereenkomsten alleen ziet deze niet toe op een onderhandeling. 

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 
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Van: 	 10.2e 
Aan: 	 Dienstpostbus GMT-secretariaat 
Onderwerp: 	Vervolgbespreking CDCA met advocaat/consultant bedrijf Leadiant 
Datum: 	 woensdag 25 september 2019 12:07:42 
Bijlagen: 	 image002.onq 

RE vervolg cdca IWQV-Dossiers.FID35091 .msq 

Dag 
Mag ik jou vragen om een zaaltje te reserveren voor a.s. dinsdag 1 oktober 9.00 — 10.30 uur en 
de bezoekers aan te melden en hen te bevestigen? 
Huib heeft al naar hen het tijdstip bevestigd. 
Het gaat om: 

..._:_1111111111 1 
Veel dank! 
Groet van 10.2€1 

10.2e 
Directie Geneesmiddelen en Medische Technoldgie 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
EIMEMIZEM minvws.n1 

Aanwezig: 
Vragen over de vergoeding van geneesmiddelen kunt u richten aan geneesmiddelvergoedingOminvws.ni  . 	 _ 

Dubbel met doc. 146 
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Dubbel met doc. 146 



1 0. 

10.2e m invws.nl> 

ws.nl> 
invws.nl> 

Doc. 151 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

Achtergrond Geheimhoudingverklaring CDCA 
vrijdag 27 september 2019 08:59:00 

Dag 10.21 

Ik kom pas vandaag aan dit toe, gisteren was hectische middag. Reis nu met de trein dus 
heb tijd. Hopelijk heb je niet zitten wachten op deze info gisteren.... 

Het gaat over het geneesmiddel CDCA (afkorting), in tabletvorm, voor de zeldzame ziekte 
CTX. Er zijn 55 patiënten in NL. De stof is oud, rust geen octrooi op en is al sinds jaren . 
Sinds 1976 is deze stof al op de markt voor behandeling van galstenen onder de naam 
Chenofalk. Ook toen was al bekend dat bij de ziekte CTX werkte. Chenofalk werd toen 
off-label gebruikt. Prijs in 2005 van Chenofalk 
Italiaanse bedrijf Leadiant heeft in 2017 een weesindicatie voor de stof verkregen bij EMA 
en de oude bedrijven opgekocht. 
De prijs heeft Leadiant nu verhoogd naar 1 0. 1C 	Voor verkrijgen van weesindicatie 
heeft bedrijf weinig extra studies en onderzoek gedaan. Prijsstijging is dus niet 
verklaarbaar 

Ziekenhuisapotheek A'dam kan het namaken voor 10.1  01. 
Fabrikant heeft onder druk een aanvraag voor GVS (geneesmiddelenvergoedingssysteem 
gedaan). Het is een pil dus het kan hierin opgenomen. Zorginstituut heeft geadviseerd om 
obv therapeutische waarde op te nemen maar niet die prijs te vergoeden. Totale omzet per 
jaar van ca 	formeel te weinig om als VWS te onderhandelen. Minister Bruins 
heeft bedrijf nu op het 'matje' geroepen om transparantie over hun prijsstelling te geven. 
Hij vindt prijsverhoging buitensporig. Bedrijf wil dit wel gaan geven maar wil dit publiek 
delen, iets wat Bruins eerst wel als eis stelde. Bovendien wil bedrijf graag toezegging dat 
er dan ook onderhandeld gaat starten als ze inzage geven in prijsopbouw. Dit laatste wil 
Bruins niet (zie zijn mail), dus loskoppeling van prijsinformatie en onderhandeling. 
Zie ook de mail met annotatie van minister (stuur ik je door). 

Groet van  101 

VWS, Directie GMT 10.2e 10.2e 	minvws.nl 

Onderwerp: RE: Geheimhoudingverklaring 

Dag  10 2e  
Dat doe ik graag. 
10.2e. zullen  wij hier nader contact over hebben? Zou jij een overlegje willen inplannen? Mijn agenda staat open. 
Met vriendelijke groet, 
10.2 	 
Van: '11:r.2V~ 
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Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 


	doc 01
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	doc 03
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	doc 04
	Page 1
	Page 2

	doc 07
	Page 1

	doc 08
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	doc 09
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	doc 10
	Page 1
	Page 2

	doc 11
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	doc 12
	Page 1
	Page 2

	doc 13
	Page 1

	doc 14
	Page 1
	Page 2

	doc 15
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	doc 16
	Page 1

	doc 18
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	doc 19
	Page 1
	Page 2

	doc 20
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	doc 22
	Page 1

	doc 23
	Page 1
	Page 2

	doc 24
	Page 1

	doc 25
	Page 1
	Page 2

	doc 26
	Page 1
	Page 2

	doc 27
	Page 1

	doc 28
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	doc 29
	Page 1

	doc 30
	Page 1
	Page 2

	doc 31
	Page 1

	doc 32
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	doc 33
	Page 1

	doc 34
	Page 1
	Page 2

	doc 38
	Page 1
	Page 2

	doc 39
	Page 1

	doc 40
	Page 1

	doc 42
	Page 1

	doc 43
	Page 1

	doc 44
	Page 1

	doc 45
	Page 1
	Page 2

	doc 46
	Page 1

	doc 48
	Page 1

	doc 50
	Page 1

	doc 52
	Page 1

	doc 54
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

	doc 55
	Page 1

	doc 56
	Page 1

	doc 57
	Page 1

	doc 58
	Page 1
	Page 2

	doc 61
	Page 1

	doc 62
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

	doc 64
	Page 1
	Page 2

	doc 65
	Page 1
	Page 2

	doc 68
	Page 1

	doc 70
	Page 1

	doc 71
	Page 1

	doc 73
	Page 1

	doc 74
	Page 1

	doc 75
	Page 1
	Page 2

	doc 78
	Page 1

	doc 79
	Page 1

	doc 81
	Page 1

	doc 82
	Page 1
	Page 2

	doc 83
	Page 1

	doc 84
	Page 1

	doc 89
	Page 1

	doc 90
	Page 1

	doc 91
	Page 1
	Page 2

	doc 94
	Page 1

	doc 95
	Page 1

	doc 96
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

	doc 97
	Page 1

	doc 103
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	doc 105
	Page 1

	doc 107
	Page 1

	doc 108
	Page 1
	Page 2

	doc 110
	Page 1

	doc 111
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	doc 113
	Page 1
	Page 2

	doc 114
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	doc 115
	Page 1
	Page 2

	doc 116
	Page 1
	Page 2

	doc 117
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	doc 118
	Page 1

	doc 119
	Page 1
	Page 2

	doc 120
	Page 1
	Page 2

	doc 121
	Page 1

	doc 122
	Page 1

	doc 123
	Page 1

	doc 125
	Page 1

	doc 128
	Page 1

	doc 129
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	doc 130
	Page 1

	doc 131
	Page 1
	Page 2

	doc 132
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	doc 133
	Page 1

	doc 136
	Page 1

	doc 137
	Page 1

	doc 139
	Page 1

	doc 141
	Page 1
	Page 2

	doc 142
	Page 1
	Page 2

	doc 145
	Page 1

	doc 148
	Page 1
	Page 2

	doc 151
	Page 1
	Page 2


