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Van losse stukjes – naar informatie – naar inzicht en actie

bronnen

Verzamelen& 
monitoren

BRONNEN

GESORTEERD

GERANGSCHIKT

GEVISUALISEERD

UITGELEGD MET EEN 
VERHAAL OP MAAT



Succesvol navigeren in veranderend zorgveld



Weten wat er speelt en impact heeft voor mijn organisatie

Bronnen verzamelen 
Monitoren

Sorteren
Prioriteren
Verrijken
Duiden

Begrijpen
Impact

Vergoeding

Markttoelating

Reputatie

Stakeholders

Innovatie

Geneesmiddelen-
beleid

Etc.

Dagelijke monitoring
Redactieteam
Onafhankelijk

Stakeholder-netwerk

Interpreteren
Toepassen
Overzicht

Dagelijks newsportal KDB
Training
Webinars
Consultancy
KWUP Trend reports
Online media



Doelstelling

Meer ‘grip’ krijgen op de Nederlandse 
gezondheidszorg in het algemeen en alles t.a.v. 
geneesmiddelen in het bijzonder

Meer overzicht krijgen van het ‘grotere plaatje’ en 
hoe zaken samenhangen.

Actuele discussies in context kunnen plaatsen.
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Praktisch

Slideselectie beschikbaar

Info training / proefaccount

Polls via QR code

Vragen

Contactinformatie/ formulier



Zorg met sociale zekerheid grootste uitgavenpost

*Bruto, dwz. Inclusief kinderopvang, jeugdzorg en welzijn en inclusief eigen bijdrages Zvw en Wlz

Bron: Miljoenennota – Rijksoverheid september 2021 

Zorgbegroting (bruto): van 86,6* mrd
(2021) naar 93,0* mrd (2022), +7,3%

Ongeveer een kwart van de totale
beschikbare begroting gaat naar de zorg



Toenemende levensverwachting

Bron: CBS



Absoluut en relatief meer ouderen (bevolkingspiramide)

2020 2040

leeftijd

mannen mannenvrouwen
vrouwen

Bron: CBS

aantal aantal



Dubbele vergrijzing

Vanaf 2025 neemt ook de groep 80-plussers sterk toe (de 
dubbele vergrijzing). In 2040, het hoogtepunt van het 
aantal 65-plussers, is naar schatting 26 procent van de 
bevolking 65-plusser, waarvan een derde ouder is dan 80 
jaar

Bron: CBS



Zorgkosten stijgen met leeftijd

Bron: RIVM

Zorgkosten naar leeftijd en geslacht

K
o

st
en

(e
u

ro
 p

er
 v

er
ze

ke
rd

en
ja

ar
)

leeftijdscategorie



Vergrijzing en bevolkingsgroei bepalen in hoge 
mate de jaarlijkse stijging in het gebruik van 
geneesmiddelen;

Met de stijging van leeftijd neemt ook het 
chronische geneesmiddelengebruik toe;

Openbare apotheken verstrekken aan personen 
van ≥75 jaar ruim 3x zoveel geneesmiddelen als 
een ‘gemiddelde Nederlander’.
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Geneesmiddelengebruik naar leeftijd in aantal 
standaarddoseringen

Bron: SFK

Medicijngebruik naar leeftijd



Geneesmiddelen ca. 8% van totale zorguitgaven

medisch-specialistische zorg; 28%

verpleging en verzorging; 19%

gehandicapten zorg; 10%

geestelijke gezondheidszorg; 7%

Farmaceutsiche zorg en 
hulpmiddelen, 6%

huisartsenzorg; 4%

kinderopvang en 
maatschappelijke opvang; 6%

overige zorgaanbieders; 21%

Totale zorguitgaven - breakdown

Bron: CBS

Geneesmiddelen
intramuraal:

€2,4 mrd

Geneesmiddelen
extramuraal:

€4,6 mrd

(via GVS)

Totaal
geneesmiddelen: 

€7,0 mrd

= 6,7% van totale
zorguitgaven

of
=8,4% van  

VWS zorgbegroting



De uitgaven aan (dure) 
geneesmiddelen in ziekenhuizen 
namen in de afgelopen jaren toe tot 
2,46 miljard in 2019

Oorzaken van deze groei zijn o.a.:

een toename van het aantal 
geneesmiddelen (innovatie)

uitbreiding van de indicaties

(dubbele) vergrijzing

Deze cijfers zijn gebaseerd op 
lijstprijzen (en uitkomsten van 
sluisprocedure); prijsafspraken met 
ziekenhuizen zijn niet meegenomen

Uitdaging ziekenhuisbudget: dure geneesmiddelen

Bron: Vektis, 2021
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Dure geneesmiddelen - merendeel betreft oncolytica

%

Bron: Rijksoverheid 2022 

(voorlopig cijfer verslagjaar 2020)



Bron: RIVM

Verwachte groei in zorguitgaven

RIVM (2020): 
verdriedubbeling
uitgaven 2015-
2060 naar 291 
mrd. per jaar



Uitgangspunten van het 
zorgstelsel

Toegang: iedereen moet benodigde zorg
kunnen krijgen

Kwaliteit: de kwaliteit van de zorg moet 
goed zijn

Betaalbaar: de zorg moet betaalbaar blijven

Preventie: voorkomen is nog altijd beter 
dan genezen



De gedachte achter het zorgstelsel

Wpg

Burger Netwerk

Jeugdwet Wlz

Wmo

Zvw

Doelstellingen zorgstelsel:

a) Iedereen moet benodigde zorg kunnen krijgen
b) De kwaliteit van zorg moet goed zijn
c) De zorg moet betaalbaar blijven
d) Voorkomen is nog altijd beter dan genezen

Bron: De Argumentenfabriek

Overheid schept
voorwaarden voor goede
volksgezondheid…

… waarin burgers 
allereerst zichzelf
helpen …

… zo mogelijk met 
hulp uit hun
omgeving …

… zo nodig met hulp
van zorgverleners …

… zo nodig langdurig.



De gedachte achter het zorgstelsel

Wpg

Burger Netwerk

Jeugdwet Wlz

Wmo

Zvw

Doelstellingen zorgstelsel:

a) Iedereen moet benodigde zorg kunnen krijgen
b) De kwaliteit van zorg moet goed zijn
c) De zorg moet betaalbaar blijven
d) Voorkomen is nog altijd beter dan genezen

In Nederland geven we per jaar circa 54 
mrd euro uit aan zorg in de 

Zorgverzekeringswet (Zvw); van een 
huisartsconsult tot ziekenhuisopname, 

medicijnen, een röntgenfoto’s, 
medische technologie, etc.



Financiering Zorgverzekeringswet

ZorgverlenersBurgers

Werkgevers

Zorgverzekeraars

Overheid

Zorgverzekeringsfonds
(beheerd door ZIN)

Nominale premie
Eigen risico 
Premie aanvullende 
verzekering

Compensatie 
eigen risico

Inkomensafh. 
premie

Zorgtoeslag

Belasting

Betaling geleverde
zorg

Beschikbaarheids-
bijdrage*

* Beschikbaarheidsbijdrage: kosten waarvan het niet wenselijk of mogelijk is die aan verzekerden toe 
te rekenen (traumazorg)  

Rijksbijdrage
(kinderen)

Risico-
verevening

Eigen betalingen en 
bijdragen

Bron: De Argumentenfabriek, Rijksoverheid



Marktwerking in de zorg, een gereguleerd systeem

Marktwerking in de zorg: 

Een door de overheid 
gereguleerd systeem waarbij 
burgers, zorginkopers en 
zorgaanbieders samen, en in 
onderlinge concurrentie, prijs, 
kwaliteit en service bepalen aan 
de hand van vraag en aanbod 



Weinig switchen naar andere 
zorgverzekeraar

Switchen van zorgverzekeraar kent een relatief laag en stabiel 
overstappercentage

Dit jaar bedroeg het overstappercentage 6,7%.

Rond jaarwisseling 2021-2022 wisselde 4,6% van de 
geneesmiddelgebruikers van zorgverzekeraar (gelijk aan 
voorgaande jaar) . 

4 grote zorgverzekeraars goed voor meer dan 85% van de markt

Bron: Vektis, SFK

Overstappercentage zorgverzekeraar



Van pandemisch naar endemisch…



25

… en van formeren naar regeren…
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Zorgparagraaf- rem op 
zorgkostengroei (Rutte IV)  

Doel: na dertig jaar € 4,5 mld. per jaar minder uit 
te geven; 2026 is eerste jaar met minder groei. 

In aanvulling op JZOJP, preventie, innovatie/ 
digitalisering en uitkomstgerichte zorg, oa.:

Optimale pandemische paraatheid

Aantrekkelijker maken van werken in zorg

Medisch specialisten (mogelijk) in loondienst, 
als de prestatieprikkels niet fors verminderen

Sturen op doelmatigheid (via tarieven)

Passende zorg is de norm, met nadruk op 
bewezen (kosten-)effectiviteit



JZOJP: Juiste Zorg Op De Juiste Plek

2e lijn

1e lijn

0e lijn

Individuele en 
specialistische zorg

Generalistische zorg en 
ondersteuning in eigen 

omgeving

Zelfhulp

en elkaar helpen

E-HEALTH

VOORKOMEN

VERVANGEN

VERPLAATSEN



Rode draad 
overheidsbeleid:

kosten groei zorg 
beheersen



De zorg is een grote zorg…, 
maar niet de enige

Zorgbegroting stijgt (bruto) van 86,6* mrd (2021) naar
93,0* mrd (2022), +7,3%

Zorguitgaven in context van andere grote structurele
collectieve uitgaven

Andere vraagstukken zoals klimaat, energie crisis, 
woningmarkt, defensie etc.

Onzekerheden (Covid-19, Oekraïne, inflatie)

Zorgbegroting als koekoeksjong …. 

*Bruto, dwz. Inclusief kinderopvang, jeugdzorg en welzijn en inclusief eigen 
bijdrages Zvw en Wlz - Bron: Miljoenennota – Rijksoverheid september 2021 
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Wie moeten het gaan doen?

Bron: Rijksoverheid, Zorgvisie

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Ernst Kuipers (D66)

Ernst Kuipers (voorheen voorzitter van het LNAZ en voorzitter RvB 
van het Erasmus ziekenhuis geweest) - afkomstig uit het zorgveld. 
Uiteraard gaat hij zich eveneens bezighouden met een 
langetermijnvisie aangaande Covid-19.

Minister voor Langdurige Zorg en Sport: Conny Helder (VVD)

Conny Helder (voorheen ActiZ bestuurder en bestuursvoorzitter 
van zorginstelling Stichting tanteLouise) - krijgt als grote uitdaging 
arbeidsmarktbeleid voor zorgpersoneel op haar bord. 

Staatssecretaris voor Jeugd en Preventie: Maarten van Ooijen (CU)

De 31-jarige Maarten van Ooijen heeft als enige nieuwe VWS-
bewindspersoon geen ervaring in het zorgveld. Voorheen 
wethouder in Utrecht en werd in 2019 tot ‘beste jonge bestuurder 
van Nederland’ verkozen.

Ernst Kuipers – D66
Minister van VWS

Conny Helder – VVD
Minister voor Langdurige Zorg       

en Sport

Maarten van Ooijen – CU
Staatssecretaris voor 
Jeugd en Preventie



‘Scherpe keuzes’ te maken

In de toekomst zal niet alle zorg voor alle burgers kunnen 
worden vergoed

Beter gaan kiezen waar onze prioriteiten in de zorg liggen. Waar 
de meeste gezondheidswinst te behalen? 

Belang om maatschappij voor te bereiden op harde keuzes 
(bijvoorbeeld bij dure geneesmiddelen)

Verbreding pakketbeheer en meer objectief pakketbeheer 

Onderzoek kosten-effectiviteit van bestaande zorg (alle sectoren)

Stop met vergoeden van niet-passende zorg



Versnelde transitie naar 
passende zorg

Passende zorg heeft vier basisprincipes:

Zorg die werkt tegen een redelijke prijs;

Patiënt en zorgverlener beslissen samen;

Zo dicht mogelijk bij de patiënt georganiseerd;

Niet alleen over ziekte, ook over gezondheid

Concreet te realiseren in regeerperiode: 

Nieuw te sluiten Integraal Zorgakkoord (IZ)

Slimmer georganiseerde acute zorg; 

Meer werken met uitkomstinformatie 

Actief pakketbeheer 



Onderzoek, registratie en vergoeding

10 jaar circa 2 jaar 8 jaar

Ontwikkeling en 
onderzoek

Beoordeling / registratie / 
vergoeding

Resterende octrooi 
periode

Periode na patent
(generiek)



Vergoeding: 2 soorten ‘aanspraak’



Proces hoofdroutes pakketinstroom

Bron: VWS



Proces open instroom

Bron: VWS
Bron: VWS



Actief pakketbeheer

Het nieuwe paradigma 

Abstract – vraagt om uitwerking

Regering heeft maar kort de tijd 

Hoofdlijnenbrief nog weinig concreet

Niet betalen voor zorg die niet-bewezen effectief is

Kamer vraagt verduidelijking (en discussie rondom 
dure oncolytica)

Sleutelpositie qua standpunten van de beroeps-
verenigingen



Uitwerking actief pakketbeheer

Kostenbeheersing dure geneesmiddelen door verbreding 
van de sluis

Beleidsvoornemen om het sluiscriterium te verlagen 
naar 10 miljoen te verwachten budget impact per jaar

Opschaling van ZIN en Buro Financiële Arrangementen 

Hoe invulling te geven aan ‘bewezen (kosten-) effectief’?

Onderbouwing / data cruciaal – hoe te organiseren?

Draagt bij aan stand wetenschap en praktijk

Spanning: aan voorkant al 100% zekerheid krijgen, of varen
op doelmatigheidsbijdrage in de ‘real world’?

Praktijk weerbarstig; hoe te combineren met 

Admin-druk zorgverleners?

Investeren in data-infrastructuur in ziekenhuizen? 



Weesgeneesmiddelen worden
duurder, steeds meer ATMP’s*
Monitor Weesgeneesmiddelen in de Praktijk (ZIN),                                              
periode 2018-2020 laat zien dat: 

de ‘overall’ kosten aan weesgeneesmiddelen stijgen 

daarbij de weesgeneesmiddel-uitgaven per patiënt stijgen

stijging vooral bij de niet-oncologische weesgeneesmiddelen

Verwachting dat uitgaven voor weesgeneesmiddelen blijven toenemen: 

Horizonscan: 34 nieuwe weesgeneesmiddelen in registratiefase 

Voor 15 geneesmiddelen is indicatie uitbreiding aangevraagd

In 2022 worden naar verwachting 3x zoveel ATMP’s geregistreerd als in 
voorgaande jaren

Op korte termijn geen generieken of biosimilars voor 
weesgeneesmiddelen op de markt. 

* Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP's) zijn een aparte groep geneesmiddelen voor somatische celtherapie, 
gentherapie en weefselmanipulatie.



Parallelle procedure: standaardoptie

Pilot ‘Parallelle procedure’ (CBG en ZIN) halverwege 2019 gestart

Parallelle beoordeling duurt ongeveer 3 maanden korter dan een 
normale beoordelingsprocedure 

Sinds start pilot 7 registratiehouders aangemeld voor de procedure en 
inmiddels 3 procedures succesvol afgerond

Vanaf februari 2022 nu standaard de optie voor registratiehouders om 
te kiezen voor deze parallelle procedure (mits farmaceut qua dossier er 
klaar voor is)

Bekeken wordt in pilot of indicatie-uitbreidingen van bestaande 
middelen ook geschikt zijn voor de procedure.



https://www.axonhealthcare.nl/trainingen/

Zie website voor actuele trainingskalender

https://www.axonhealthcare.nl/trainingen/
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