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Geachte mevrouw Schippers, 

 

U heeft ons – naar aanleiding van ons advies over de regeldruk die is gemoeid met het op de markt 

brengen van geneesmiddelen
1
 – verzocht een vervolgonderzoek te doen naar de toelating van 

geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel.
2
 Dit onderzoek is inmiddels afgerond. De belangrijkste 

bevinding uit ons onderzoek is dat de procedures gericht op de toelating tot het vergoedingenstelsel 

onnodige belemmeringen voor ondernemers opleveren. Het gevolg hiervan is dat geneesmiddelen 

later dan nodig voor vergoeding in aanmerking komen en daardoor ook later beschikbaar komen 

voor patiënten. Een herbezinning op de huidige procedures is noodzakelijk om te voorkomen dat 

deze de komende jaren niet meer voldoen aan de doelen die u met deze procedures beoogt te 

bereiken. Voor de korte termijn zien wij mogelijkheden om de huidige procedures substantieel te 

versnellen, waardoor geneesmiddelen ook sneller ter beschikking van patiënten kunnen komen. 

 

In het onderzoek hebben wij de regeldruk samen met ondernemers uit de sector, de branche-

organisaties en de uitvoerende instanties in beeld gebracht. De inbreng van de deelnemers uit  

de sector is in het onderzoek zeer waardevol gebleken. Uiteraard is daarbij het uitgangspunt 

gehanteerd dat geen afbreuk mag worden gedaan aan publieke belangen, zoals het belang van 

kostenbeheersing en transparantie voor de patiënt.
3
 

 

Ons advies treft u hieronder aan. Het onderzoeksrapport treft u als bijlage bij deze brief aan.  

In het advies geven wij aan dat de dynamiek in de ontwikkeling van geneesmiddelen, 

behandelmethoden en technieken, inmiddels zo groot is dat zij steeds vaker voor haperingen 

(tijdverlies, steeds meer afstemming en overleg en dergelijke) in de procedures gericht op toelating 

tot het vergoedingenstelsel zorgt. De voorspelbaarheid van procedures en uitkomsten neemt als 

gevolg hiervan voor zowel producenten als patiënten sterk af. Wij vrezen dat aantal en omvang van 

de haperingen de komende jaren alleen maar toenemen. Als gevolg daarvan kan op termijn het 

                                                      
1 Advies Actal inzake onderzoek regeldruk nieuwe geneesmiddelen, 12 augustus 2015, JtH/RvZ/MK/2015/088 en Rapport KPMG 
“Onderzoek regeldruk (nieuwe) medicijnen, juli 2015, zie www.actal.nl.  
2 Brief minister VWS dd. 17 september 2015, Kenmerk 826004-140295-GMT. 
3 Het belang van de veiligheid is in dit onderzoek buiten beschouwing gebleven, omdat de veiligheid voor de patiënt wordt geborgd en 
getoetst in de procedures ten behoeve van de registratie van een nieuw geneesmiddel. Deze procedures waren onderwerp van ons 
advies van 12 augustus 2015, zie www.actal.nl.   

http://www.actal.nl/
http://www.actal.nl/
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huidige stelsel aan procedures niet meer voldoen aan de doelen die ermee beoogd zijn. Een 

herbezinning op het huidige stelsel zou naar onze mening nog deze kabinetsperiode de contouren 

van een nieuw robuuster en uniform stelsel moeten opleveren. Op weg naar zo’n stelsel zien wij 

overigens nog wel mogelijkheden om in de huidige procedures de doorlooptijd met twee weken tot 

zes maanden terug te brengen, afhankelijk van de te volgen procedure. Versnelling van deze 

procedures betekent dat investeringen die ondernemers voor de toelatingsprocedures moeten doen, 

eerder en sneller kunnen worden terugverdiend. En een snellere toelating betekent dat patiënten 

eerder over nieuwe geneesmiddelen kunnen beschikken.  

Aanleiding  

Actal heeft de afgelopen tijd signalen over regeldruk voor ondernemers ontvangen. Deze signalen 

hadden niet alleen betrekking op ervaren belemmeringen bij de registratie van nieuwe 

geneesmiddelen. Zij betreffen ook belemmeringen in de procedures ter toelating van 

geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel. Een veel gehoorde klacht in dit kader is de (lange) duur 

en complexiteit van de procedures. Bovendien is de voorspelbaarheid van de uitkomst(en) van de 

procedures volgens de ondernemers te laag.  

Onderzoeksvraag  

Naar aanleiding van uw verzoek op 17 september 2015 hebben wij een vervolgonderzoek gedaan 

naar de belemmeringen in de procedures tot toelating tot het vergoedingenstelsel.
4
 De centrale 

vraag in dit vervolgonderzoek was hoe (nieuwe) geneesmiddelen met minder regeldruk voor 

ondernemingen voor de (Nederlandse) patiënt beschikbaar kunnen komen. Het onderzoek is 

toegespitst op de belemmeringen en regeldruk in de procedures tot toelating van (nieuwe) 

geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel. Er is gekeken naar de belemmeringen die de 

ondernemingen uit hoofde van Europese en nationale regelgeving, uitvoeringspraktijk en de te 

volgen procedures ervaren. Dit betreft de toelatingsprocedures voor de intramurale en voor de 

extramurale geneesmiddelen.
5
 

Intramurale geneesmiddelen kunnen overigens sinds 1 januari 2012 ook voorwaardelijk tot het 

basispakket worden toegelaten. Voor extramurale geneesmiddelen bestaat deze mogelijkheid sinds 

1 januari 2013. Ook deze procedure is in ons onderzoek meegenomen. 

 

De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in het rapport “Onderzoek regeldruk toelating 

vergoedingenstelsel”.
6
 Hoofdconclusie van het onderzoek is dat er met name knelpunten in 

uitvoeringspraktijk en de regeling van de procedures zijn en dat deze voor onnodige regeldruk voor 

farmaceutische ondernemingen zorgen. Het wegnemen van de knelpunten kan voor de korte termijn 

de looptijd van de toelatingsprocedures met twee weken tot zes maanden verkorten (afhankelijk van 

de procedure die het betreft). Patiënten kunnen als gevolg daarvan sneller over nieuwe 

geneesmiddelen beschikken en producenten kunnen hun investeringen eerder en sneller 

terugverdienen. Voor de lange termijn is echter een herbezinning op het stelsel aan procedures 

nodig, omdat dit stelsel als gevolg van de dynamiek in de ontwikkeling van geneesmiddelen, 

                                                      
4 Brief minister VWS dd. 17 september 2015, Kenmerk 826004-140295-GMT. 
5 Onder intramurale geneesmiddelen worden de geneesmiddelen verstaan die in het ziekenhuis worden toegediend als onderdeel van 
de medisch-specialistische zorg (die onder de aanspraak ‘geneeskundige zorg’ valt). Extramurale geneesmiddelen zijn 
geneesmiddelen die niet in het ziekenhuis, maar in de thuissituatie worden toegediend. De extramurale geneesmiddelen vallen onder 
de  ‘farmaceutische zorg’, die in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) is opgenomen. 
6 KPMG “Onderzoek regeldruk toelating vergoedingenstelsel”, november 2015. 
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behandelmethoden en technieken op termijn naar verwachting niet meer kan voldoen aan de doelen 

die met de procedures beoogd zijn. 

Leeswijzer 

Onze bevindingen en aanbevelingen hebben wij in het advies als volgt geordend:  

 Algemeen: bevindingen en aanbevelingen die het specifieke karakter van de afzonderlijke 

procedures overstijgen;  

 Toelating van intramurale geneesmiddelen: bevindingen en aanbevelingen die specifiek de 

intramurale geneesmiddelen betreffen; 

 Toelating van extramurale geneesmiddelen: bevindingen en aanbevelingen die specifiek de 

extramurale geneesmiddelen betreffen. 

Voor de goede orde wijzen wij er op dat in ons advies niet alle bevindingen en aanbevelingen zijn 

opgenomen. Wij belichten in ons advies die bevindingen en aanbevelingen die vooral de (lange) 

duur en de kosten beïnvloeden of die tot veel irritatie leiden. Voor de overige bevindingen en 

aanbevelingen verwijzen wij naar het onderzoeksrapport, dat wij als bijlage bij dit advies hebben 

gevoegd.  

 

Algemeen 

Dynamiek vraagt om herbezinning op het huidige stelsel aan procedures 
Op het terrein van geneesmiddelen is een ontwikkeling waarneembaar naar steeds geavanceerdere 

geneesmiddelen. In dit kader kunnen de ontwikkeling van ‘personalized medicines’, biomedicals, 

biosimilars en gen- en celtechnologie worden genoemd. Geneesmiddelen richten zich steeds meer 

op specifieke (persoonsafhankelijke) situaties. Dit heeft tot gevolg dat (nieuwe) geneesmiddelen in 

toenemende mate werking en effect hebben op een steeds kleiner deel van de patiëntenpopulatie in 

Nederland. Geneesmiddelen gaan ook meer deel uitmaken van een meer omvattend 

behandeltraject, waarbij de werking en effectiviteit van het middel afhankelijk zijn van de inzet van 

andere genees- en hulpmiddelen. Er is met andere woorden in toenemende mate sprake van 

toepassing van combinaties van therapieën, hulpmiddelen en geneesmiddelen om zo effectieve en 

vernieuwende behandelingen van ziekten en aandoeningen mogelijk te maken. Daarbij vinden de 

behandeling en toediening afwisselend in het ziekenhuis en bij de patiënt thuis plaats.  

 

Het huidige toelatingsstelsel wordt gekenmerkt door verschillen in procedures voor intramurale en 

extramurale geneesmiddelen. De verschillen zijn historisch te verklaren vanuit het verschil in 

uitgangspunt bij de toelating van geneesmiddelen. Voor de intramurale geneesmiddelen is gekozen 

voor een ‘open instroom’. Zodra een geneesmiddel is geregistreerd en voldoet aan het criterium 

stand van wetenschap en praktijk, is er een aanspraak (van de patiënt) op het middel. De 

financiering van de geneesmiddelen loopt via de DBC’s (DOT’s)
7
 die voor de te verlenen medische 

zorg/behandeling, inclusief de daarbij toe te dienen noodzakelijke geneesmiddelen, worden gebruikt. 

Ook zijn bepalend de contracten die het ziekenhuis met de verzekeraar heeft afgesloten. Voor de 

                                                      
7 Bij kosteninhomogeniteit geschiedt het via een add-on aanvraag: omdat de kosten van behandeling met een geneesmiddel sterk 
kunnen variëren op individueel niveau en omdat geneesmiddelen bij verschillende indicaties (en dus verschillende DBC-
zorgproducten) kunnen worden ingezet, kan sprake zijn van kosteninhomogeniteit van een DBC-zorgproduct. In dat geval staan de 
kosten van het betreffende (dure) geneesmiddel niet in verhouding tot de hoogte van de vergoeding die op basis van het DBC-
zorgproduct kan worden verstrekt. In een dergelijke situatie is een add-on aanvraag voor afzonderlijke vergoeding van het 
geneesmiddel mogelijk.   
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extramurale geneesmiddelen is expliciete besluitvorming over toelating tot het verzekerde pakket 

nodig.
8
 Anders dan bij toediening van een geneesmiddel in een ziekenhuis maakt het geneesmiddel 

in de thuissituatie geen deel uit van de aan de patiënt te verlenen (medische) zorg of behandeling. 

De geneesmiddelen worden afzonderlijk vergoed.  

 

De bovenomschreven ontwikkelingen brengen met zich mee dat toepassing en uitvoering van het 

huidige toelatingsstelsel steeds complexer wordt. De complexiteit wordt veroorzaakt door een aantal 

factoren: 

 de ontwikkeling naar steeds kleinere doelgroepen voor nieuwe geneesmiddelen. De 

(kosten)effectiviteit moet steeds meer voor een steeds kleiner wordende doelgroep worden 

aangetoond. Dat leidt voor farmaceutische ondernemingen onder meer tot problemen bij de 

samenstelling van een voldoende representatieve doelgroep van het middel. De bewijsvoering 

wordt hierdoor steeds ingewikkelder; 

 de toenemende samenhang van het geneesmiddel met andere therapieën, genees- en 

hulpmiddelen. Dat levert ook problemen op in de bewijsvoering, omdat het steeds moeilijker 

wordt de effectiviteit rechtstreeks aan het geneesmiddel te relateren; 

 het onderscheid tussen intra- en extramurale geneesmiddelen begint te vervagen, omdat 

geneesmiddelen volgens het onderzoek steeds meer afwisselend in de thuissituatie en tijdens 

verblijf in het ziekenhuis worden toegediend. De huidige procedures gaan er echter nog van uit 

dat er een strikt onderscheid tussen de beide situaties te maken is. 

 

Deze drie factoren leiden er toe dat er in de uitvoeringspraktijk steeds meer discussie en overleg 

nodig is over de classificatie van geneesmiddelen (intramuraal of extramuraal). Bovendien leiden ze 

er toe dat de bewijsvoering ten aanzien van de (kosten)effectiviteit van een (nieuw) geneesmiddel 

moeilijker wordt. Er is daarvoor in toenemende mate afstemming met instanties nodig. Verder 

bestaat een toenemende behoefte om bij nieuwe geneesmiddelen (additionele) financiële 

arrangementen af te sluiten of aanvullende voorwaarden te stellen. Dit alles leidt tot een 

verminderde voorspelbaarheid (vooraf) van de uitkomsten van de procedures. Het is met name deze 

onzekerheid over de uitkomsten die ondernemers als belemmerend ervaren.  

 

De toekomstbestendigheid van het stelsel komt als gevolg van de geschetste ontwikkelingen in 

gedrang. De ontwikkelingen nopen ertoe om de bestaande regelingen en procedures periodiek aan 

te passen. Deze periodieke aanpassingen brengen regeldruk met zich mee (onder meer door de 

complexiteit, noodzaak tot afstemming en overleg, treffen van additionele arrangementen). 

Bovendien maken de aanpassingen het voor de uitvoerende instanties moeilijk om de beoordelingen 

toch tijdig en correct af te ronden. Opvallend bij recente aanpassingen is dat de procedures voor 

intramurale en extramurale geneesmiddelen naar elkaar toe groeien.  

Met het huidige tempo van de veranderingen vrezen wij dat aantal en omvang van de haperingen in 

de huidige procedures de komende jaren toenemen. Mogelijk kan het huidige stelsel van procedures 

al op een termijn van 5 jaar niet meer voldoen aan de doelen die met deze procedures zijn beoogd. 

Een herbezinning op het huidige stelsel zou nog deze kabinetsperiode de contouren van een nieuw 

robuuster en uniform stelsel moeten opleveren. Belangrijke ingrediënten van een dergelijk stelsel 

kunnen zijn:  
  

                                                      
8 Deze besluitvorming is de bevoegdheid van de Minister van VWS. 
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 geen onderscheid meer in procedure tussen intramurale en extramurale geneesmiddelen;  

 de introductie van proefperioden (desgewenst met instemming van de patiënt) om de 

kosteneffectiviteit in de praktijk aan te tonen.
9
  

 

De ontwikkeling naar een meer uniform en toekomstbestendig stelsel maakt het tegelijkertijd 

mogelijk de regeldruk te verminderen die het gevolg is van de huidige versnippering van de 

uitvoering over verschillende uitvoerende organisaties (Ministerie VWS, FarmaTec, ZiN, NZa, 

ZonMw). 

 

Wij adviseren u samen met uitvoeringsorganisaties, producenten, zorgaanbieders en 

patiënten (verenigingen), het geheel aan toelatingsprocedures aan een herbezinning te 

onderwerpen en nog deze kabinetsperiode de mogelijkheden van een robuust en 

toekomstbestendig stelsel te verkennen. 

 

Stapelen van regelgeving en procedures rondom toelating leidt tot toename van 
kennisnemingskosten en inhoudelijke nalevingskosten onder ondernemers 
De regelgeving rondom de toelating tot het vergoedingenstelsel laat zien dat er in de afgelopen 

decennia vele nieuwe regels (uitzonderingen en verbijzonderingen) en procedures zijn bijgekomen. 

Dit komt deels door de reeds genoemde introductie van nieuwe technologieën en de ontwikkelingen 

in gebruik en toediening van geneesmiddelen. Ook de kostenontwikkeling (met name door de 

ontwikkeling van zeer dure geneesmiddelen) geeft in de praktijk aanleiding tot aanpassing in 

procedures.
10

 

 

Het telkens introduceren van uitzonderingen en verbijzonderingen, hoe begrijpelijk en verklaarbaar 

ook, heeft een prijs. Het heeft tot gevolg dat ondernemers meer tijd en geld kwijt zijn om duidelijkheid 

over procedures en uitvoering te krijgen. Ondernemers hebben in het onderzoek aangegeven het 

geheel aan regels en procedures als complex en ondoorzichtig te ervaren, waarbij voor hen zeer 

zwaar telt dat de voorspelbaarheid van uitkomsten van procedures afneemt.
11

 Als gevolg daarvan is 

het voor ondernemers in bepaalde situaties zelfs al niet meer duidelijk welke procedure gevolgd 

moet worden.  

Complexiteit van de informatie en afnemende voorspelbaarheid van uitkomsten zijn factoren die van 

belang zijn voor de inrichting van de informatievoorziening aan ondernemers. Ondernemers hebben 

op dit moment last van: 

 de versnipperde toegankelijkheid van informatie. Alle informatie over het toelatingsproces is op 

zich wel (digitaal) ontsloten en daarmee voor ondernemers toegankelijk. Zij is echter versnipperd 

toegankelijk en raadpleegbaar. Voor kennisname van het geheel is raadpleging noodzakelijk van 

de websites van alle uitvoeringsorganisaties (Ministerie VWS, FarmaTec, ZiN, ZonMw en NZa). 

Dat levert voor ondernemers onnodig zoekwerk en tijdverlies op. Voor nieuwe toetreders 

                                                      
9 Het gaat hier expliciet niet om de effectiviteit, want deze moet al eerder zijn aangetoond. Het betreft hier de mate waarin een 
geneesmiddel zijn doel verwezenlijkt, gerelateerd aan de kosten ervan. 
10 Dat was bijvoorbeeld het geval bij de introductie van de pakketsluis voor een specifiek intramuraal medicijn. Zie Kamerbrief ‘Sluis 
voor intramurale geneesmiddelen’, d.d. 9 juli 2015. Kenmerk. 794299-139107-GMT. 
11 Een voorbeeld van deze complexiteit en onvoorspelbaarheid is de noodzakelijke classificatie van (nieuwe) geneesmiddelen. De 
criteria die worden gebruikt om een geneesmiddel als intramuraal of als extramuraal te classificeren, zijn niet eenduidig en dus multi-
interpretabel. Deze onduidelijkheid is reeds gesignaleerd door ZiN in het rapport. ‘Uitvoeringstoets afbakening intra- en extramurale 
farmaceutische zorg’ uit 2008. En zij is beschreven in een brief van het ministerie van VWS aan Zorgverzekeraars Nederland van april 
2014 met betrekking tot de afbakening tussen de aanspraak Farmaceutische Zorg en aanspraak Geneeskundige Zorg met betrekking 
tot geneesmiddelen. 
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betekent het dat zij bij toetreding niet (meer) zonder de hulp van – kostbare - ter zake 

deskundige consultants kunnen; 

 het feit dat de informatie wordt aangeboden vanuit het perspectief van de uitvoerende instantie 

en diens procedures. De huidige informatievoorziening is geclusterd naar de verschillende 

procedures en de daarbij behorende uitvoerende instantie. Voor elke afzonderlijke procedure 

moet de website van de betreffende instantie worden geraadpleegd. Wil een ondernemer de 

juiste informatie vergaren, dan moet hij dus al weten welke procedure gevolgd moet worden en 

wie met de uitvoering belast is. Is hij daarmee niet bekend, wat vooral bij de nieuwe 

ondernemers het geval is, dan moet hij alle websites raadplegen.  

 

In het verlengde van ons advies over de registratie van nieuwe geneesmiddelen kan ook de 

informatievoorziening beter toegankelijk worden gemaakt. Dit kan door één – laagdrempelige – 

ingang te bieden waar(mee) de ondernemer alle informatie over het gehele proces kan raadplegen. 

De ingang moet bovendien zijn ingericht vanuit het perspectief en behoefte van de ondernemer 

(vraag gestuurd). Daarbij kan bijvoorbeeld worden gewerkt met beslisbomen om de ondernemer snel 

te leiden naar de juiste en voor hem relevante antwoorden. Ook moet het mogelijk worden om de 

toelating tot het vergoedingenstelsel via slechts één portal mogelijk te maken, zodat een aanvraag 

altijd bij de juiste instantie terecht komt.  

 

Wij adviseren u de onduidelijkheden in de criteria, die in dit advies en in het rapport zijn 

genoemd, weg te nemen opdat voor ondernemers de voorspelbaarheid van de uitkomsten 

van procedures wordt vergroot. 

 

Wij adviseren u de informatievoorziening over de toelatingsprocedures vanuit het perspectief 

van de ondernemer en zijn informatiebehoefte in te richten via één (digitale) ingang of 

contactpunt. 

 

Wij adviseren u aanvragen van ondernemers tot toelating tot het vergoedingenstelsel voor 

alle procedures via één portal mogelijk te maken. 

 

Onduidelijkheid over waarde en bruikbaarheid aanvullend onderzoek bij 
herbeoordelingen 
Wanneer een (intra- of extramuraal) geneesmiddel in aanmerking komt voor voorwaardelijke 

toelating of financiering, vindt na een vastgestelde periode (in principe vier jaar) herbeoordeling van 

de voorwaardelijke toelating of financiering plaats. In de tussenliggende periode verzamelt de 

ondernemer aanvullende farmaco-economische data over de kosteneffectiviteit van het 

geneesmiddel. De praktijk laat zien dat in deze periode het nodige kan veranderen: nieuwe 

concurrerende geneesmiddelen komen beschikbaar, inzichten in de (standaard) behandeling 

veranderen en/of bij ondernemer en overheidsorganisatie ontstaan nieuwe inzichten in het gebruik 

(bijv. dosering) van een geneesmiddel. Daardoor kan de situatie ten tijde van de start van een 

aanvullend onderzoek wezenlijk verschillen van de situatie ten tijde van de herbeoordeling. Het risico 

bestaat dan dat het geneesmiddel (her)beoordeeld wordt op basis van verouderde data en/of aan de 

hand van verouderde criteria, hetgeen de waarde van de uitkomsten negatief beïnvloedt. Daarbij 

moet worden bedacht dat de kosten van het verzamelen van de data en de bouw en het onderhoud 

van de registratiesystemen, waarin de te verzamelen data worden vastgelegd, per dossier tussen de 

€ 400.000,- en € 800.000,- bedragen. Door meer rekening te houden met de genoemde dynamiek 
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kunnen kosten worden bespaard. Dit kan bijvoorbeeld door een aanpassing van de 

herbeoordelingsperioden en door de ondernemer meer ruimte en vrijheid te laten om het onderzoek 

bij wijziging in omstandigheden op een verantwoorde wijze aan te passen. Verder moet worden 

bezien of in ruimere mate kan worden volstaan met het datamateriaal dat in andere EU-landen in 

procedures is toegelaten. 

 

Wij adviseren om bij de dataverzameling ten behoeve van herbeoordelingen: 

- aanpassing van de herbeoordelingsperiode mogelijk te maken; 

- een ruimer gebruik van datamateriaal uit ander EU-lidstaten toe te staan; 

- meer ruimte en vrijheid van de ondernemer om bij wijziging in de omstandigheden  

het onderzoek op een verantwoorde wijze aan te passen. 

 

In hard copy en veelvoud (digitaal) aanleveren van dossiers is niet meer van deze tijd 
Ondernemers moeten voor de diverse beoordelingen en procedures dossiers (data) aanleveren.  

Dat moet soms nog in hard copy (papier) en vaak ook nog in veelvoud. Zo moeten ondernemers 

voor ZiN zowel zes fysieke dossiers beschikbaar stellen als 26 digitale versies op USB-stick.
12

 Het 

vullen van de fysieke dossiers neemt voor de ondernemer ongeveer twee dagen in beslag. Met 

name bij kleinere organisaties met beperkte capaciteit en nieuwe toetreders heeft dit een grote 

impact. De huidige stand van de techniek maakt het mogelijk te volstaan met een eenmalige 

aanlevering van één digitaal dossier. Dat past ook (beter) binnen het huidige beleid van de overheid. 

 

Wij adviseren u er samen met de uitvoerende organisaties voor te zorgen dat ondernemers in 

de te volgen procedures kunnen volstaan met eenmalige aanlevering van slechts één digitaal 

dossier. 

 

Toelating intramurale geneesmiddelen 
 

Intramurale geneesmiddelen worden gezien als onderdeel van de medisch-specialistische zorg.  

Zij vallen onder de aanspraak ‘geneeskundige zorg’. Intramurale geneesmiddelen maken vanaf  

het moment van hun registratie automatisch deel uit van het basispakket (de zogeheten ‘open 

instroom’), mits er sprake is van zorg die voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Is er 

(nog) geen sprake van effectieve zorg, dan is uitsluitend een voorwaardelijke toelating van het 

intramurale geneesmiddel mogelijk.  

Open instroom betekent niet dat een geneesmiddel direct bekostigd en gefinancierd 
wordt  
De ‘open instroom’ van intramurale geneesmiddelen in het verzekerde pakket waarborgt voor 

patiënten de aanspraak op de betreffende geneesmiddelen. In de praktijk blijkt echter dat voor het 

voorschrijven en toedienen aan de patiënt ook aan alle voorwaarden voor de bekostiging en 

financiering van het geneesmiddel moet zijn voldaan. Ondernemers hebben begrip voor het in de 

wetgeving gemaakte onderscheid tussen ten eerste de aanspraak via de open instroom en ten 

tweede de bekostiging en de financiering. De wet- en regelgeving voor deze beide laatste domeinen 

                                                      
12 Zie de ‘Instructies voor aanlevering farmaceutische dossiers’ van ZiN: 
https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/content/documents/zinl-www/pakket/werkwijze-pakketbeheer/beoordeling-
geneesmiddelen/dossiereisen/dossiereisen/dossiereisen/zinl%3Aparagraph%5B2%5D/zinl%3Adocuments/1411-instructies-voor-
aanlevering-farmaceutische-dossiers/Instructies+voor+aanlevering+farmaceutische+dossiers.pdf  

https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/content/documents/zinl-www/pakket/werkwijze-pakketbeheer/beoordeling-geneesmiddelen/dossiereisen/dossiereisen/dossiereisen/zinl%3Aparagraph%5B2%5D/zinl%3Adocuments/1411-instructies-voor-aanlevering-farmaceutische-dossiers/Instructies+voor+aanlevering+farmaceutische+dossiers.pdf
https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/content/documents/zinl-www/pakket/werkwijze-pakketbeheer/beoordeling-geneesmiddelen/dossiereisen/dossiereisen/dossiereisen/zinl%3Aparagraph%5B2%5D/zinl%3Adocuments/1411-instructies-voor-aanlevering-farmaceutische-dossiers/Instructies+voor+aanlevering+farmaceutische+dossiers.pdf
https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/content/documents/zinl-www/pakket/werkwijze-pakketbeheer/beoordeling-geneesmiddelen/dossiereisen/dossiereisen/dossiereisen/zinl%3Aparagraph%5B2%5D/zinl%3Adocuments/1411-instructies-voor-aanlevering-farmaceutische-dossiers/Instructies+voor+aanlevering+farmaceutische+dossiers.pdf
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is volgens hen voldoende duidelijk. Zij geven aan in de praktijk echter wel onnodige regeldruk te 

ervaren door de wijze waarop zorgverzekeraars invulling geven aan de – volgens de ondernemers 

dus duidelijke – overheidsregels. Zo kan het gebeuren dat verzekeraars ook in de fase van de 

bekostiging het geneesmiddel nog inhoudelijk beoordelen. Dit heeft in een aantal gevallen een 

onnodige vertraging met 4 maanden opgeleverd. Vertraging treedt ook op als een zorgverzekeraar 

niet gelijktijdig, maar volgtijdig de pakkettoets en de aanvraag van de add-on declaratietitel uitvoert.  

 

Verder betekent een open instroom niet dat intramurale geneesmiddelen direct aan patiënten 

kunnen worden verstrekt. Dit heeft diverse oorzaken: 

 De bekostiging van intramurale geneesmiddelen die via DBC-codes verloopt. Een DBC-

zorgproduct bestaat uit het geheel aan activiteiten van een ziekenhuis en medisch specialist die 

het gevolg zijn van een bepaalde zorgvraag. Dit omvat ook de geneesmiddelen. In specifieke 

gevallen is een aanvullende declaratietitel nodig, een zogenaamde add-on declaratietitel, om 

extra zorgkosten te kunnen declareren. De add-on declaratietitel moet door minstens één 

zorgaanbieder en één zorgverzekeraar worden aangevraagd. De uitvoeringspraktijk laat zien dat 

zorgverzekeraars eerst nog een inhoudelijke beoordeling (op stand van de wetenschap en 

praktijk) uitvoeren alvorens de add-on aanvraag te doen. Deze beoordeling duurt gemiddeld één 

tot vijf maanden.  

 Ziekenhuizen en zorgverzekeraars moeten afspraken maken over de financiering van medisch 

specialistische zorg, inclusief het gebruik van intramurale geneesmiddelen. Om een 

geneesmiddel daadwerkelijk de patiënt te laten bereiken moet er financiering in de vorm van een 

toereikend ziekenhuisbudget zijn. De beschikbaarheid van dit budget hangt af van de 

onderhandelingen tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar.  

 Een intramuraal geneesmiddel wordt uiteindelijk door de specialist voorgeschreven. Hiervoor is 

van belang dat het intramurale geneesmiddel voldoet aan de stand van de wetenschap en de 

praktijk. Ook moet het middel bekend zijn onder medisch specialisten, bijvoorbeeld doordat het 

in de richtlijn van de beroepsgroep is voorgeschreven. 

 

Deze factoren zorgen er voor dat een ‘open instroom’ tot het verzekerde pakket niet direct leidt tot 

verstrekking en vergoeding van een intramuraal geneesmiddel. De indirecte relatie tussen enerzijds 

instroom in het pakket en anderzijds vergoeding van het geneesmiddel vormt een onnodige bron van 

onduidelijkheid en onzekerheid. Deze kan worden weggenomen door zorgaanbieders en 

verzekeraars niet meer op (individueel) dossierniveau te laten overleggen over de relatie tussen de 

aanspraak en het al dan niet toegediend en vergoed krijgen, maar door hen afspraken te laten 

maken op dossier-overstijgend niveau. Ons onderzoek heeft laten zien dat de partijen in staat zijn 

om met elkaar op constructieve wijze naar de procedures en knelpunten te kijken en met 

oplossingen voor de knelpunten te komen. De komende tijd kan worden gebruikt om tot nadere 

afspraken over de procedures van financiering en bekostiging te komen. 

 

Wij adviseren u samen met de betrokken partijen in te zetten op dossier-overstijgende 

afspraken over het proces en de procedures van financiering en bekostiging te komen, zodat 

deze procedures eenduidig en voorspelbaar zijn. Met deze afspraken moeten in elk geval de 

doublures in (inhoudelijke) beoordelingen worden weggenomen. 
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Ook de procedure van ZiN moet eenduidig en voorspelbaar worden  
Bij de toelating van intramurale geneesmiddelen geldt als uitgangspunt risicogericht pakketbeheer. 

Deze wijze van pakketbeheer legt nadrukkelijk een relatie tussen de impact van middelen op de 

kosten en het budget enerzijds en anderzijds de risico’s bij al dan niet toelaten van een middel. ZiN 

bepaalt daarbij op basis van risicocriteria, zoals budgetimpact en effectiviteit, of bij een nieuw 

intramuraal geneesmiddel een uitgebreide dossierreview moet plaatsvinden.
13

 Indien één van de 

criteria wordt overschreden, kan worden besloten dat voor toelating tot het vergoedingenstelsel een 

(aanvullende) beoordeling nodig is. Overschrijding van een criterium leidt echter niet automatisch tot 

een aanvullende beoordeling. De gebruikte afwegingskaders en criteria zijn volgens ondernemers 

niet eenduidig en niet voldoende objectief. Zo is voor hen niet op voorhand duidelijk in welke 

gevallen de aanvullende beoordeling wel en in welke gevallen niet nodig is. Bovendien is niet 

duidelijk hoe de procedure uiteindelijk zal verlopen. Voorbeelden van de onduidelijkheden en 

onzekerheden in de procedure zijn: 

 de vraag of het inzenden van een notificatie verplicht is; 

 de impact van de reactie van ZiN op een notificatie luidende dat ‘voorlopig geen verder dossier 

nodig is, maar mogelijk later wel een volledig dossier moet worden aangeleverd’; 

 de termijnen die voor review en beoordeling gelden.  

 

De onvoorspelbaarheid van de procedure leidt er toe dat ondernemers op dit moment standaard een 

dossier opstellen, ook als dat achteraf niet nodig blijkt te zijn. Zij maken daardoor onnodige extra 

kosten. Uit ons onderzoek blijkt dat de kosten voor het (op)bouwen van één enkel dossier voor een 

review, die op de notificatie kan volgen, tussen de € 70.000,- en € 200.000,- liggen. 

 

Wij adviseren u om op korte termijn samen met ZiN te komen tot een afwegingskader dat 

meer duidelijkheid biedt door het gebruik van objectieve en eenduidige criteria in de 

procedure ter beoordeling van intramurale geneesmiddelen. Doel hiervan is: 

- dat het duidelijk wordt wanneer producenten een notificatie moeten inzenden; 

- dat het duidelijk wordt in welke gevallen de producent wel en in welke gevallen hij niet 

een dossier voor de review moet opstellen;  

- dat wordt afgezien van het gebruik van de reactie ‘voorlopig geen verder dossier nodig is, 

maar mogelijk later wel een volledig dossier moet worden aangeleverd’, dan wel dat 

hieraan een zodanige invulling wordt gegeven dat deze houvast geeft aan de ondernemer 

voor de handelingen die hij uiteindelijk wel of niet moet verrichten.  

 

Wij adviseren u de (review)procedure van afdwingbare termijnen te voorzien. 

 

Introductie van de ‘pakketsluis’ bij intramurale geneesmiddelen zorgt voor nieuwe 
onduidelijkheden en een stijging van de inhoudelijke nalevingskosten 
Op grond van artikel 11, vierde lid, onder a, van de Zorgverzekeringswet en artikel 2.4, tweede lid, 

van het Besluit Zorgverzekering kunnen bij ministeriële regeling vormen van zorg worden 

uitgezonderd van het basispakket van de Zorgverzekering. Met het oog op het potentieel 

uitzonderlijk hoge kostenbeslag is deze juridische basis zeer recent gebruikt om het geneesmiddel 

Nivolumab voor de indicatie longkanker niet automatisch in het verzekerde pakket te laten 

instromen. Langs deze weg is de zogenaamde ‘pakketsluis’ geïntroduceerd. Een geneesmiddel dat 

                                                      
13 De procedures voor deze beoordeling zijn door ZiN beschreven in onder meer ‘Pakketbeheer specialistische geneesmiddelen’ en 
‘Beoordelingskader Doelmatigheid Intramurale Geneesmiddelen’. 
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in deze sluis wordt geplaatst, moet verplicht door ZiN worden beoordeeld. Besluitvorming over het 

toelaten van het betreffende geneesmiddel tot het verzekerde pakket heeft pas plaats als de 

beoordeling succesvol is afgesloten, als er waarborgen zijn voor gepast gebruik, en als een 

financieel arrangement is afgesproken. In de tussentijd behoort het geneesmiddel formeel niet tot het 

verzekerde pakket en wordt het geneesmiddel niet vergoed uit de basisverzekering voor patiënten.
14

  

De introductie van de ‘pakketsluis’ zorgt voor extra regeldruk. Deze bestaat uit de kosten die zijn 

gemoeid met het aanleveren van een dossier ter beoordeling, de afstemming rondom het financieel 

arrangement, en het door de ondernemer in de tussenliggende periode vergoeden van het 

geneesmiddel. De procedure schept voor ondernemers nieuwe onduidelijkheden: 

 Wat zijn de criteria op basis waarvan wordt bepaald of een nieuw geneesmiddel in de 

pakketsluis wordt geplaatst?  

 Welke tijdslijnen en termijn gelden er voor deze beoordeling tot plaatsing in de sluis? 

 Wat is de (maximale) termijn dat het geneesmiddel in de pakketsluis kan worden opgenomen? 

Deze onduidelijkheden moeten op zeer korte termijn worden weggenomen. Wij hebben vernomen 

dat u daarvoor al de nodige activiteiten in gang hebt gezet. 

 

Wij adviseren u de onduidelijkheden rondom de nieuwe procedure van de pakketsluis zo 

spoedig mogelijk weg te nemen en er voor te zorgen dat er onder meer helderheid komt over: 

- de criteria op basis waarvan een geneesmiddel in de pakketsluis wordt geplaatst; 

- de termijn waarbinnen duidelijkheid wordt geboden, dat een middel daadwerkelijk in de 

sluis wordt geplaatst; 

- de maximale duur van plaatsing in de sluis. 

 

 

De ‘pakketsluis’ is eigenlijk een extramuraal instrument. Met de sluis is nu ook bij een intramuraal 

geneesmiddel een expliciet besluit van de Minister van VWS vereist voorafgaand aan de toelating. 

Met de pakketsluis wordt voor een geneesmiddel, dat in de ‘sluis’ wordt geplaatst, afscheid genomen 

van de het beginsel van de ‘open instroom’. De introductie van de sluis voor intramurale 

geneesmiddelen betekent in zekere zin dat procedures voor intramurale en extramurale 

geneesmiddelen naar elkaar toegroeien.
15

 

Toelating extramurale geneesmiddelen 
 

De extramurale geneesmiddelen vallen onder de ‘farmaceutische zorg’ die in het geneesmiddelen-

vergoedingssysteem (GVS) is opgenomen. Aanvragen tot opname in het GVS voor zowel bijlage 1-A 

geneesmiddelen (onderling vervangbare geneesmiddelen), als de bijlage 1-B geneesmiddelen 

(unieke geneesmiddelen), worden altijd voorafgaand aan de opname in het systeem getoetst. Voor 

sommige geneesmiddelen gelden zelfs extra voorwaarden voor aflevering. Deze geneesmiddelen 

zijn opgenomen in Bijlage 2 van de Regeling Zorgverzekering.
16

 De toetsing vooraf wordt door 

FarmaTec en/of Zorginstituut Nederland (ZiN) uitgevoerd. Na toetsing volgt besluitvorming door de 

Minister van VWS. Er zijn drie procedures om tot het GVS toegelaten te worden:  
  

                                                      
14 De leverancier kan het geneesmiddel in de tussenliggende periode wel voor eigen rekening beschikbaar stellen. 
15 Zie ook blz. 6 van dit advies. 
16 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 september 2005, nr. Z/VV-2611957, houdende regels ter 
zake van de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (Regeling zorgverzekering) 
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 De verkorte procedure, waarbij uitsluitend FarmaTec de toetsing uitvoert.  

 De marginale toetsing, waarbij FarmaTec ook advies aan het secretariaat van ZiN vraagt. 

 De volledige toetsing, waarbij inhoudelijk advies aan de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 

van het ZiN wordt gevraagd. 

Doorlooptijd reguliere procedure toelating GVS is langer dan wettelijke toegestane 90 
dagen 
Artikel 2.50, vijfde lid van de Regeling Zorgverzekering stelt de wettelijke termijn voor het doorlopen 

van een toelatingsprocedure op 90 dagen. In de verkorte procedure (van FarmaTec) wordt deze 

wettelijke termijn vrijwel altijd gehaald. In ons onderzoek hebben ondernemers gemeld dat de 

volledige toetsing echter gemiddeld langer duurt dan de wettelijk toegestane termijn van 90 dagen. 

Uit het onderzoek ‘Doorlooptijden van vergoedingsdossiers (extramuraal) in 2014’ van het 

Farmahuis blijkt dat in 2014 voor 1B geneesmiddelen, de gemiddelde doorlooptijd 102 dagen is met 

uitschieters van 22 tot 199 dagen. Deze doorlooptijd is exclusief de ‘klok-stops’
17

 en de tijd die nodig 

is voor het eventueel afsluiten van een financieel arrangement. Vertragingen in de wettelijk 

vastgelegde doorlooptijden treden voornamelijk op wanneer een farmaco-economisch dossier moet 

worden ingediend. De praktijk laat verder zien dat het indienen van een farmaco-economisch dossier 

steeds vaker nodig is, en vaak ook nog voor verschillende subgroepen. Een ruimere toepassing van 

de verkorte procedure biedt mogelijkheden om de doorlooptijd van aanvragen tot toelating onder de 

wettelijke termijn van 90 dagen te brengen. Dat kan bijvoorbeeld door bij de keuze tussen een 

verkorte of reguliere procedure ook mee te wegen of een middel reeds in andere Lidstaat van de EU 

is toegelaten. Is een middel in een andere EU-Lidstaat toegelaten, dan kan in beginsel standaard de 

verkorte procedure gevolgd worden. 

 

Wij adviseren u te komen tot een ruimere toepassing van de verkorte procedure voor 

toelating tot het vergoedingenstelsel. 

 

Voorkomen doublures in beoordeling door EMA en ZiN 
In de procedure ter beoordeling van een dossier stelt ZiN soms aanvullende vragen aan de 

ondernemer met betrekking tot werking en veiligheid van een geneesmiddel. Dit is een onnodige 

doublure, omdat de EMA al bij de registratie van het geneesmiddel naar deze aspecten heeft 

gekeken. In ons advies van 12 augustus 2015
18

 hebben wij al geadviseerd om in Europees verband 

(tijdens het EU-Voorzitterschap van Nederland) te kijken naar mogelijke uniformering van de uitvraag 

ten behoeve van de beide procedures. Wanneer nadere informatie over werking en veiligheid toch 

nodig mocht blijken, ook als deze bijvoorbeeld op een subgroep gericht is, dient deze informatie 

primair van de EMA te worden betrokken. Op deze wijze kan de overheid invulling geven aan het 

beginsel van eenmalige aanlevering van informatie door ondernemers.  

 

Wij adviseren het beginsel van eenmalige aanlevering van informatie ook in de procedure bij 

ZiN te hanteren door noodzakelijk geachte informatie primair van instanties als EMA en niet 

van de ondernemer te betrekken. Zo nodig moeten hierover tijdens het EU-voorzitterschap 

van Nederland met andere Lidstaten afspraken worden gemaakt.  

 

                                                      
17 Bij een ‘klok stop’ wordt op verzoek van een ondernemer de tijd stilgezet, zodat de ondernemer extra tijd heeft om informatie te 
verzamelen of vragen te beantwoorden. 
18 Blz. 15 Advies Actal inzake onderzoek regeldruk nieuwe geneesmiddelen, 12 augustus 2015, JtH/RvZ/MK/2015/088, zie 
www.actal.nl.  

http://www.actal.nl/
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Afstemmingsperiode vóór voorwaardelijke toelating geneesmiddel is met 1,5 – 2  jaar te 
lang 
De procedure om te komen tot een voorwaardelijke toelating van een geneesmiddel bevindt zich op 

dit moment in een pilotfase. De afloop van de pilot is voorzien voor 2017. De pilot wordt afgesloten 

met een evaluatie. Er zijn voor geneesmiddelen nog maar beperkt ervaringen met de procedure 

opgedaan. Opvallend is de gemiddeld zeer lange duur van het voortraject (de procedure), namelijk 

gemiddeld 1,5 tot 2 jaar. Daarmee is de duur van de procedure aanzienlijk langer dan de wettelijke 

duur van de procedure tot definitieve toelating van een geneesmiddel tot het verzekerde pakket  

(90 dagen). Het in onze opdracht uitgevoerde onderzoek geeft een aantal redenen voor deze lange 

duur en de beperkte omvang van de ervaringen, zoals: 

 de moeilijkheidsgraad om een onderzoeksvoorstel op te stellen; 

 het ontbreken van modellen voor aanvraag en onderzoek; 

 de uitgebreide afstemming die met verzekeraars, behandelend sector en patiëntenorganisaties 

nodig is; 

 het toenemend beroep dat voor (de uitvoering van) het onderzoek op medisch specialisten 

moet worden gedaan
19

; 

 het slechts eenmaal per jaar (in een beperkte aanvraagperiode) mogelijk zijn van een aanvraag.  

 

Wij adviseren u de ervaren belemmeringen uit ons onderzoek te betrekken in de evaluatie van 

de pilot. 

 

Te gebruiken formats zijn niet gebruiksvriendelijk  
Voor het indienen van aanvragen tot toelating tot het vergoedingenstelsel worden formulieren en 

(specifieke) formats gebruikt. De ondernemers signaleren de volgende knelpunten: 

 Er vindt onvoldoende afstemming plaats voorafgaand aan de implementatie van nieuwe 

formulieren en formats. Zo is bijvoorbeeld voor de aanvraag voor toelating tot het GVS een 

aanvraagformulier ontwikkeld. Ondernemers hebben met het oog op dit formulier een 

informatiesysteem ingericht om het formulier automatisch te kunnen vullen. Bij feitelijke invoering 

van het formulier bleek het automatisch invullen niet mogelijk te zijn, omdat op weg naar de 

implementatie wijzigingen in het (format van het) aanvraagformulier waren doorgevoerd. 

Daarmee waren de ondernemers niet bekend. Ondernemers moesten daardoor hun 

informatiesystemen eerst weer aanpassen alvorens een automatische vulling mogelijk was. 

Omdat de wijzigingen eerst na implementatie konden worden doorgevoerd, hebben 

ondernemers extra kosten moeten maken. 

 Het huidige formulier voor toelating tot het GVS biedt volgens de ondernemers onvoldoende 

(vrije) ruimte om een inhoudelijke reactie te geven. Hierdoor zijn zij niet in alle gevallen in staat 

die informatie over te dragen die naar hun mening voor een goede beoordeling noodzakelijk is. 

 Ondernemers moeten bij het indienen van een aanvraag diverse (aanvraag)documenten 

aanleveren. Voor deze documenten zijn verschillende formats beschikbaar gesteld. Die staan op 

de website van ZiN. De te gebruiken formats zijn onderling erg verschillend (bijvoorbeeld door 

gebruik van verschillende Word-versies). Bij een aantal formulieren wordt zelfs nog gewerkt met 

zeer oude formats, zoals de Word-versie 2003. Het invullen van zeer oude formats leidt tot 

onnodige conversiehandelingen. 

                                                      
19 Deze beroepsgroep is betrokken bij het opstellen van het onderzoeksvoorstel. Zij is belast met de uitvoering van de onderzoeken, 
blz. 37/38 Rapport KPMG. 
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 Soms wordt in de formats naar informatie gevraagd die ook al in de EMA-procedure aan de 

overheid is geleverd.
20

 Hierdoor is sprake van een doublure in de informatie- en 

gegevensleverantie aan de overheid.  

 

Wij adviseren op korte termijn de aanvraagformats gebruiksvriendelijk te maken en te laten 

aansluiten op de documentatie en informatiebestanden waarover de ondernemer zelf 

beschikt. 

 

Tot slot 
De weg naar toelating tot het vergoedingenstelsel van nieuwe geneesmiddelen is lang en kostbaar. 

In dit advies hebben wij aangegeven hoe (nieuwe) geneesmiddelen sneller en tegen minder kosten 

tot het stelsel kunnen worden toegelaten, zonder dat dit op gespannen voet hoeft te staan met de 

publieke belangen die het vergoedingenstelsel dient. Daarvoor moeten diverse knelpunten in wet- en 

regelgeving en in de uitvoeringspraktijk weg worden genomen. Wij hopen met dit advies daarvoor de 

nodige bouwstenen te hebben geleverd.  

 

Een afschrift van deze brief hebben wij gezonden aan de Minister van Economische Zaken als 

coördinerend bewindspersoon voor het beleid gericht op de vermindering van de regeldruk voor 

bedrijven. 

 

Met belangstelling zien wij een reactie op onze brief tegemoet, 

 

 
Hoogachtend, 

 

w.g. 

J. ten Hoopen R.W. van Zijp 

Voorzitter Secretaris 

 

                                                      
20 Zie ook het adviespunt blz. 12 van deze brief. 


