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Managementsamenvatting 
 

Achtergrond 

Actal heeft op 13 augustus 2015 de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
geadviseerd over de mogelijkheden tot het verminderen van de regeldruk bij het op de markt 
brengen van (nieuwe) geneesmiddelen1. Dit advies is gebaseerd op eerder onderzoek van KPMG 
naar de door ondernemers (farmaceutische bedrijven) ervaren regeldruk in de fasen van het 
preklinisch onderzoek, klinisch onderzoek en registratie (Onderzoek regeldruk geneesmiddelen, 
juli 2015). Echter, voor het werkelijke gebruik van een nieuw geneesmiddel is het ook van belang 
dat een geneesmiddel is toegelaten tot het vergoedingenstelsel. 

Het wegnemen van onnodige belemmeringen bij de toelating van (nieuwe) medicijnen tot het 
vergoedingenstelsel kan ertoe leiden dat de kosten en de benodigde tijd voor toelating tot het 
vergoedingenstelsel afnemen. KPMG heeft in opdracht van Actal vervolgonderzoek uitgevoerd 
naar de ervaren regeldruk bij het toelaten van (nieuwe) geneesmiddelen tot het 
vergoedingenstelsel en naar de mogelijkheden om deze regeldruk te reduceren. 

De hoofdvraag luidt daarmee als volgt: 

Hoe kan de regeldruk bij toelating van nieuwe geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel 
worden verminderd? 

Reikwijdte en aanpak 

Dit onderzoek richt zich op de regeldruk bij het toelaten van (nieuwe) geneesmiddelen tot het 
vergoedingenstelsel. Bij het op de markt brengen van geneesmiddelen doorlopen ondernemers 
verschillende processtappen. De focus in dit onderzoek ligt op de fase na de registratie van het 
geneesmiddel. De regeldruk bij toelating van geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel is in 
kaart gebracht aan de hand van deskresearch, interviews met overheidsorganisaties, 
brancheorganisaties en farmaceutische bedrijven, en een bijeenkomst met een klankbordgroep 
van experts en belanghebbenden.  

Conclusie  

Tijdens dit onderzoek kwam in alle gesprekken naar voren dat in Nederland de toelating tot het 
vergoedingenstelsel relatief goed is geregeld, maar dat ook de Nederlandse situatie veel ruimte 
voor verbetering biedt. Specifiek werd de constructieve houding van het ministerie van VWS, 
Zorginstituut Nederland (het Zorginstituut) en Farmatec geprezen. Echter, in het huidige duale 
stelsel (met verschillende procedures voor intramurale en extramurale geneesmiddelen) ervaren 
de ondernemers ook deels onnodige belemmeringen bij de toelating van zowel intramurale als 
extramurale geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel. De mate waarin deze belemmeringen 
voorkomen verschilt per geneesmiddel en de procedure die het betreffende geneesmiddel 
doorloopt. Dit heeft tot gevolg dat in Nederland de belemmeringen rondom de toelating van 
intramurale geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel, na de open instroom, met ongeveer 
twee weken tot zes maanden en in specifieke situaties met EUR 70.000 tot EUR 1.000.000 kan 
worden teruggebracht. Het is mogelijk om de toelating van extramurale geneesmiddelen tot het 
vergoedingenstelsel met ongeveer twee weken tot zes maanden te verkorten en in specifieke 

                                                      
1 Brief aan de Minister van VWS d.d. 13 augustus 2015, kenmerk JtH/RvZ/MK/2015/088, gepubliceerd op 
www.actal.nl 



 

Vervolgonderzoek regeldruk toelating vergoedingenstelsel ii 

situaties EUR 400.000 tot EUR 800.000 te besparen. Deze besparingen en verkortingen van de 
doorlooptijd worden hieronder nader geduid.  

Farmaceutische bedrijven zien zich geconfronteerd met een veelheid aan wet- en regelgeving 
rondom de toelating van geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel. Binnen dit regelgevend 
kader is onderscheid gemaakt naar procedures voor de toelating van intramurale geneesmiddelen 
en van extramurale geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel. Bij deze procedures zijn 
verschillende overheidsinstanties betrokken, met ieder een eigen rol en verantwoordelijkheid. 
Bij beide procedures kunnen ondernemers te maken hebben met het Zorginstituut (inclusief 
afstemming met Wetenschappelijke Adviesraad) en het ministerie van VWS (inclusief 
afstemming met het financieel arrangementen bureau). De afstemming met deze organisaties kan 
twee tot zes weken langer duren dan noodzakelijk (door extra afstemming en onduidelijke 
communicatie). Soms dient een ondernemer nog aanvullende onderzoeksgegevens te verzamelen 
om de doelmatigheid of effectiviteit van een geneesmiddel aan te tonen (dit speelt bij voormalig 
T=4-beoordelingen, bij voorwaardelijke financiering en voorwaardelijke toelating). Deze 
aanvullend verzamelde gegevens blijken door veranderingen van de stand van de wetenschap en 
praktijk (zorgpaden / behandelopties kunnen veranderen) ten tijde van de herbeoordeling niet 
altijd (in ongeveer 20-30% van de situaties dat aanvullend gegevens zijn verzameld) even 
bruikbaar. Hierdoor kunnen ondernemers en het Zorginstituut de gegevens (met een investering 
variërend van EUR 400.000 tot EUR 800.000) niet gebruiken voor de herbeoordeling.  

Paradoxaal genoeg zorgt het gebrek aan concreet geformuleerde eisen en criteria bij de toelating 
van intramurale geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel voor belemmeringen. Met name de 
onvoorspelbaarheid van de procedure, waardoor ondernemers preventief dossiers opstellen voor 
intramurale geneesmiddelen met een budgetimpact boven de EUR 2,5 miljoen (kosten variëren 
van EUR 70.000 tot EUR 200.000 per dossier) zorgt hier voor een toename van de ervaren 
regeldruk. Ondernemers geven aan dat slechts een beperkt aantal dossiers (zo’n 20%) dat aan de 
door het Zorginstituut gestelde criteria voldoet wordt opgevraagd, waardoor de overige 80% van 
de dossiers achteraf gezien niet opgesteld had hoeven worden. Tevens duurt het voortraject voor 
het aanvragen van een add-on declaratietitel tot vier maanden langer dan noodzakelijk, omdat 
betrokken zorgverzekeraars onnodig een inhoudelijke beoordeling uitvoeren.  

Rondom de toelating van extramurale geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel speelt dat, 
mede door de steeds complexere nieuwe geneesmiddelen, het beoordelen van het (farma-
economisch) dossier meer tijd vergt (gemiddeld twee weken, met uitschieters naar drie 
maanden). Deze extra tijd wordt gebruikt om nadere informatie uit te wisselen tussen de 
ondernemer en het Zorginstituut en om verhelderende vragen van het Zorginstituut te 
beantwoorden. De huidige, beperkte ervaring, met de pilot voor voorwaardelijke toelating voor 
geneesmiddelen laat zien dat het voortraject 1,5 tot 2 jaar kan duren. De verwachting is ook dat, 
zodra er meer ervaring met deze procedure is, dit een half jaar sneller kan.  

Bovenstaande bevindingen en hun effect zijn in onderstaande tabel samengevat.  

Ontwikkeling Intramuraal Extramuraal Effect 

Afstemming met Zorginstituut en departement X X 2 – 6 weken 
Onnodig opstellen register X X EUR 400.000 – EUR 800.000 
Onnodig opstellen beoordelingsdossier X  EUR 70.000 – EUR 200.000 
Inhoudelijke beoordeling zorgverzekeraar  X  4 maanden 
Toelating tot GVS  X 2 weken 
Aanvraag voorwaardelijke toelating  X 6 maanden 
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Mogelijkheden om regeldruk te reduceren 

Uit het onderzoek zijn diverse aanbevelingen naar voren gekomen om de in de huidige situatie 
ervaren regeldruk bij de toelating van nieuwe geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel terug 
te dringen. Het verdient aanbeveling om op korte termijn de knelpunten aan te pakken met een 
groot effect op de ervaren regeldruk. Onderstaande figuur geeft het resultaat hiervan weer. 

 
Op korte termijn kan het doorvoeren van onderstaande reductiemogelijkheden de totale 
doorlooptijd voor toelating van intramurale en extramurale geneesmiddelen tot het 
vergoedingenstelsel met twee weken tot zes maanden terugbrengen en kosten besparen.  

I. Onderzoek mogelijkheden verdere uniformering vergoedingensysteem 

Het huidige regelgevend kader maakt nadrukkelijk onderscheid tussen de procedures voor 
toelating van intramurale en van extramurale geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel. In 
praktijk zien we dat beleidswijzigingen op beide onderdelen en dan met name de invulling 
hiervan voor belemmeringen zorgt. Tegelijkertijd valt op dat de procedure voor intramurale en 
extramurale geneesmiddelen naar elkaar toe groeien. Om deze reden is het van belang dat het 
ministerie van VWS, samen met het veld, mogelijkheden voor verdere uniformering van beide 
vergoedingssystemen gaat onderzoeken en uitwerkt. Aandachtspunten hierbij zijn het hebben 
van objectieve criteria, transparantie over de te ondernemen processtappen en bijbehorende 
termijnen en verantwoordelijkheden van betrokken partijen. Binnen deze kaders dient dit 
systeem ruimte te bieden voor maatwerkoplossingen. Het verder uniformeren van het 
vergoedingensysteem (met het in stand houden van de duale systematiek) draagt bij aan het 
verkorten van de ‘time to market’ en het verlagen van de kosten. Zo kan dit voorkomen dat 
ondernemers, na overleg tussen ondernemer en het Zorginstituut, een register opzetten om 
aanvullende gegevens te verzamelen (kosten EUR 400.000 tot EUR 800.000), die vervolgens 
niet geschikt zijn om de initiële hypothese te beantwoorden.  

II. Ontwerp van één portal voor communicatie tussen ondernemer en instanties 

Dit onderzoek laat zien dat rondom de toelating tot het vergoedingenstelsel ondernemers te 
maken kunnen hebben met verschillende loketten. Specifiek voor nieuwe toetreders tot de 
Nederlandse markt helpt het hebben van één portal waarmee de ondernemer kan communiceren 
met betrokken instanties omtrent aanvragen van procedures, uploaden van dossiers en het stellen 
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en beantwoorden van vragen. Dit voorkomt tevens het fysiek in zesvoud en digitaal in 26-voud 
door ondernemers moeten aanleveren van de informatie.  

III.  Stel duidelijke criteria en termijnen op voor verplichtingen bij de intramurale 
geneesmiddelen  

Bij de toelating van intramurale geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel zijn de 
verplichtingen voor ondernemers, vanwege de open instroom, nihil. Het gebrek aan concrete en 
objectieve criteria en de onzekerheid die dit met zich meebrengt wordt door ondernemers als een 
last ervaren, omdat ondernemers niet weten waar ze aan toe zijn. Om deze reden is het van belang 
dat voor de toelating van intramurale geneesmiddelen, net als bij extramurale geneesmiddelen, 
door het Zorginstituut de procedures eenduidig worden vastgesteld. Dit ziet vooral toe op het 
aanscherpen van verplichtingen rondom het aanleveren van een notificatie door ondernemers, 
alsmede de termijn waarbinnen een beoordeling hiervan door het Zorginstituut plaatsvindt. 
Tevens dient het Zorginstituut na beoordeling duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheid 
of al dan niet een integraal dossier wordt opgevraagd. Voorgaande geeft zowel duidelijkheid aan 
ondernemers als aan het Zorginstituut, wat voorkomt dat ondernemers onnodig EUR 70.000 tot 
EUR 200.000 aan kosten maken voor het ‘preventief’ opstellen van een dossier.  

IV. Verbeter communicatie over taken, rollen, verantwoordelijkheden bij add-on 
procedure 

De regeldruk die ondernemers ervaren rondom de add-on procedure is te herleiden tot 
onduidelijkheid die er bestaat over de rollen van betrokkenen in deze procedure. Uit de 
gesprekken komt naar voren dat dit met name geldt voor de rol van de zorgverzekeraar die in het 
voortraject een inhoudelijke beoordeling van het geneesmiddel uitvoert, terwijl het bij de add-
on procedure gaat om de aanvraag van een declaratietitel voor de bekostiging. Het is aan de NZa 
om samen met de betrokken brancheverenigingen ervoor te zorgen dat taken, rollen en 
verantwoordelijkheden bij de aanvraag van een add-on duidelijk worden gecommuniceerd. In 
het verlengde hiervan zou het voor ondernemers mogelijk moeten zijn om binnen de huidige 
add-on procedure informatie over de status van een aanvraag te verkrijgen. Als zorgverzekeraars 
rondom het voortraject voor de aanvraag van een add-on declaratietitel geen inhoudelijke 
beoordeling meer uitvoeren kan dit het voortraject ongeveer vier maanden sneller.  

V. Onderzoek mogelijkheden om vaker gebruik te maken van verkorte procedure en 
marginale toetsing 

Dit onderzoek laat zien dat het overschrijden van de wettelijke termijn van 90 dagen vooral speelt 
bij geneesmiddelen waarvoor een farma-economisch dossier wordt aangeleverd. Dit betekent dat 
het Zorginstituut, samen met de ondernemers, op voorhand gezamenlijk met een kritische blik 
moeten bepalen of het aanleveren van een farma-economisch dossier altijd toegevoegde waarde 
heeft. Het Zorginstituut dient samen met het ministerie van VWS en ondernemers te onderzoeken 
of het mogelijk is om, mits dit geen effect heeft op de kwaliteit van de beoordeling, de criteria 
voor toepassing van de verkorte procedure of marginale toetsing te verruimen. Dit biedt de 
mogelijkheid om de gemiddelde doorlooptijd terug te brengen tot binnen de wettelijke termijn 
van 90 dagen, en mogelijk richting de 48 dagen die op dit moment wordt gerealiseerd voor 1A 
geneesmiddelen. Deze mogelijkheden zijn eerder onderzocht door het Zorginstituut en hebben 
destijds onder meer geleid tot het verhogen van de grens voor budgetimpact naar EUR 2,5 
miljoen.  

 



 

Vervolgonderzoek regeldruk toelating vergoedingenstelsel v 

VI. Zorg voor verdere standaardisering van het voortraject van de voorwaardelijke 
toelating 

De eerste ervaringen met de pilot van de procedure voor voorwaardelijke toelating laten zien dat 
de doorlooptijd voorafgaand aan de start van voorwaardelijke toelating anderhalf tot twee jaar 
duurt. Het is mogelijk om deze doorlooptijd in te korten door te stimuleren dat direct wordt 
gestart met een procedure van voorwaardelijke toelating op moment dat reeds duidelijk is dat 
een reguliere procedure geen kans van slagen heeft en het wel gaat om veelbelovende 
innovatieve zorg. Het aanvullend mogelijk maken voor ondernemers om gedurende het hele jaar 
een aanvraag tot voorwaardelijke toelating in te dienen en niet alleen in een vastgestelde periode 
draagt ook bij aan het verkorten van het voortraject. Standaardiseer het proces van de aanvraag 
voor een voorwaardelijke toelating zover mogelijk. De afweging moet gemaakt worden tussen 
standaardisatie voor een snellere procedure en de ruimte voor maatwerk voor de ondernemer. De 
betrokken overheidsinstanties (ministerie van VWS, het Zorginstituut en ZonMw) moeten 
gestandaardiseerde convenanten en protocollen, voor zover nog niet aanwezig, opstellen en 
beschikbaar stellen. De verwachting is dat dit het voortraject met minimaal zes maanden kan 
verkorten.  
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1 Achtergrond en reikwijdte 

1.1 Aanleiding 
Actal heeft op 13 augustus 2015 de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geadviseerd 
over de mogelijkheden tot het verminderen van de regeldruk bij het op de markt brengen van 
(nieuwe) geneesmiddelen2. Dit advies is gebaseerd op eerder onderzoek van KPMG naar de door 
ondernemers (farmaceutische bedrijven) ervaren regeldruk in de fasen van het preklinisch 
onderzoek, klinisch onderzoek en registratie (Onderzoek regeldruk geneesmiddelen, juli 2015). 
Uit dit onderzoek komt naar voren dat ondernemers zich bij het op de markt brengen van nieuwe 
geneesmiddelen geconfronteerd zien met hoge kosten en een lange doorlooptijd alvorens een 
nieuw geneesmiddel geregistreerd is. Uit de analyse blijkt dat de doorlooptijd met ongeveer 1 jaar 
verminderd kan worden.  

Voor het werkelijke gebruik van een nieuw geneesmiddel is het ook van belang dat een 
geneesmiddel is toegelaten tot het vergoedingenstelsel. Het eerdere onderzoek heeft zich niet 
gericht op de ervaren regeldruk bij de toelating van (nieuwe) geneesmiddelen tot het 
vergoedingenstelsel. Om hier alsnog inzicht in te verkrijgen heeft Actal parallel aan het onderzoek 
van KPMG verkennende gesprekken gevoerd met ondernemers.  

De door Actal gevoerde gesprekken hebben duidelijk gemaakt dat ondernemers ook in het proces 
van toelating tot het vergoedingenstelsel belemmeringen ervaren. De Minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderkent dit en heeft Actal gevraagd een advies uit te 
brengen over de regeldruk rondom de toelating tot het vergoedingenstelsel. De nadruk ligt hierbij 
op het wegnemen van onnodige (administratieve) belemmeringen in dit proces en het lastenluw 
maken van de uitvoering.  

Het vervolgonderzoek, voortbouwend op het eerdere onderzoek naar regeldruk bij het op de markt 
brengen van nieuwe geneesmiddelen, moet leiden tot een rapport op basis waarvan Actal advies 
aan de Minister van VWS kan uitbrengen over mogelijkheden om de ervaren regeldruk, waar 
ondernemers mee te maken hebben, te verminderen met als doel nieuwe geneesmiddelen sneller 
op de markt beschikbaar te maken. 

Na overleg met het ministerie van VWS, is Actal gestart met een vervolgonderzoek naar de 
ervaren regeldruk bij het toelaten van (nieuwe) geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel. Actal 
heeft KPMG gevraagd dit vervolgonderzoek uit te voeren. 

1.2 Doelstelling van de opdracht 
De doelstelling van dit vervolgonderzoek is het in kaart brengen van de knelpunten en 
belemmeringen bij het toelaten van nieuwe geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel als gevolg 
van ervaren regeldruk, teneinde concrete voorstellen te formuleren om de (onnodige) 
belemmeringen te verminderen dan wel weg te nemen.  

  

                                                      
2 Brief aan de Minister van VWS d.d. 13 augustus 2015, kenmerk JtH/RvZ/MK/2015/088, gepubliceerd op 
www.actal.nl 
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Aan KPMG is gevraagd om door onderzoek inzicht te verschaffen in: 

• de (omvang van de) ervaren regeldruk voor de ondernemers bij de toelating van nieuwe 
geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel; 

• de (belangrijkste) ervaren knelpunten en belemmeringen voor de ondernemers bij de toelating 
van nieuwe geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel; 

• mogelijkheden om de belemmeringen te verminderen dan wel weg te nemen. 

1.3 Vraagstelling 
KPMG hanteert voor deze opdracht de volgende centrale vraagstelling: 

Hoe kan de regeldruk bij toelating van nieuwe geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel 
worden verminderd? 

Daarbij zijn de volgende deelvragen gehanteerd: 

1 Met welke relevante wettelijke regelingen en procedures hebben de ondernemers te maken 
bij toelating van nieuwe geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel? 

2 Wat zijn (aanvullend op wettelijke regelingen en procedures) criteria die invloed hebben op 
de door ondernemers ervaren regeldruk? 

3 Welke regeldruk, knelpunten en belemmeringen ervaren de ondernemers in het onderzoek bij 
toelating van nieuwe geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel? 

4 Wat is de omvang van de regeldruk die met het onderzoek in beeld is gebracht? 

5 Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan om de gesignaleerde regeldruk, knelpunten en 
belemmeringen te verminderen respectievelijk weg te nemen?  

6 Wat is het verwachte effect van de aanbevelingen op de omvang van de gesignaleerde 
regeldruk die in het onderzoek in beeld is gebracht? 

1.4 Reikwijdte opdracht 
• Het onderzoek heeft zich gericht op de term ‘ervaren regeldruk’. Dit heeft betrekking op 

zowel administratieve lasten / toezichtlasten als (inhoudelijke) nalevingskosten en irritaties.  

• De beleving van de ondernemers staat centraal. Naast het inzichtelijk maken van de regeldruk 
hebben wij ons gericht op het vaststellen van de regeldruk die belemmeringen voor 
individuele ondernemers oplevert bij de toelating van nieuwe geneesmiddelen tot het 
vergoedingenstelsel. 

• Waar mogelijk zijn de lasten in tijd en/of euro’s geraamd, waar het administratieve lasten of 
nalevingskosten betreft. 

• We hebben voor de berekeningswijze van administratieve lasten aangesloten bij de 
handleiding Meten is Weten II. Daarbij hebben we echter niet de administratieve lasten, maar 
het omvattender begrip ‘ervaren regeldruk’ geraamd. Ervaren regeldruk kan betrekking 
hebben op zowel administratieve lasten / toezichtslasten als (inhoudelijke) nalevingskosten 
en irritaties.  
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• Dit onderzoek heeft zich gericht op de toelating van zowel intra- als extramurale 
geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel. In het geval van extramurale geneesmiddelen 
betreft dit de toelating tot het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), inclusief de 
voorwaardelijke toelating. Voor intramurale geneesmiddelen heeft dit betrekking op de 
ervaren regeldruk als gevolg van risicogericht pakketbeheer van het Zorginstituut Nederland 
(Zorginstituut), voorwaardelijke toelating en in het verlengde van de toelating tot het 
vergoedingenstelsel het - indien noodzakelijk - verkrijgen van een declaratietitel voor 
geneesmiddelen (de zogenaamde ‘add on’).  

• Buiten scope van het onderzoek valt daarmee het voorschrijven van geneesmiddelen door 
artsen en specialisten, en de bekostiging van de geneesmiddelen (incl. de onderhandeling 
zorgverzekeraar en ziekenhuis).  

1.5 Leeswijzer 
De opzet van het onderzoek is in hoofdstuk 2 beschreven. Dit onderzoek focust zich op de ervaren 
regeldruk rondom het toelaten van nieuwe geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel. 
Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de ervaren regeldruk, de knelpunten en de 
reductiemogelijkheden bij de procedures voor het toelaten van intramurale en extramurale 
geneesmiddelen. Tot slot, geeft hoofdstuk 4 een overzicht van de belangrijkste conclusies en 
aanbevelingen. 
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2 Opzet onderzoek 
Bij de opzet van het onderzoek staan de volgende uitgangspunten centraal: 

1 Focus op vergoeding intra- en extramurale geneesmiddelen; 

2 Brede betrokkenheid vanuit de branche; 

3 Oog voor diverse belangen: tijdigheid, kosten, innovatie en veiligheid. 

De aanpak van dit onderzoek is gestoeld op deze uitgangspunten.  

2.1 Focus op vergoeding intra- en extramurale geneesmiddelen 
Voordat een geneesmiddel voor een patiënt beschikbaar is heeft een ondernemer verschillende 
stappen doorlopen. Onderstaande figuur geeft schematisch het proces weer dat doorlopen moet 
worden om een geneesmiddel beschikbaar te krijgen voor de patiënt. Dit proces loopt van de 
ontwikkeling van het geneesmiddel tot de fase na de registratie van het geneesmiddel waarin naast 
de vergoeding van een geneesmiddel ook de financiering van belang is. Bij een groot deel van 
deze processen zijn de farmaceutische bedrijven betrokken. De focus in dit onderzoek ligt op de 
toelating tot het vergoedingenstelsel voor zowel intramurale als extramurale geneesmiddelen (de 
blauwe processtap in de figuur).  

 
Figuur 1. Overzicht proces ontwikkeling en op de markt brengen van nieuwe geneesmiddelen.  

Hieronder volgt een korte toelichting op de procedures bij de type geneesmiddelen die in dit 
onderzoek centraal staan: 

• Intramurale geneesmiddelen zijn geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden toegediend. 
Dit betreft medisch-specialistische zorg die valt onder de aanspraak ‘geneeskundige zorg’. 
Intramurale geneesmiddelen maken vanaf het moment van registratie automatisch onderdeel 
uit van het basispakket (‘open instroom’), mits er sprake is van (kosten)effectieve zorg die 
voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. In het geval dat het middel veelbelovend 
wordt bevonden maar er onduidelijkheid over de (kosten)effectiviteit van de zorg is of er 
risico’s zijn voor de betaalbaarheid (budgetimpact), dan is voorwaardelijke financiering een 
mogelijkheid. De bepaling wanneer een middel intra- of extramuraal is staat beschreven in de 
brief van het ministerie van VWS van 18 april 2014 ‘Afbakening aanspraak Farmaceutische 
Zorg en aanspraak Geneeskundige Zorg met betrekking tot geneesmiddelen’. 

• Extramurale geneesmiddelen zijn geneesmiddelen die niet in het ziekenhuis, maar 
bijvoorbeeld door huisartsen of in de thuissituatie worden toegediend. Dit betreft 
‘farmaceutische zorg’ die in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) is opgenomen. 
Aanvragen tot opname in het GVS voor zowel bijlage 1-A (onderling vervangbare 
geneesmiddelen), als bijlage 1-B (unieke geneesmiddelen) worden altijd voorafgaand aan 
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opname getoetst (voor sommige geneesmiddelen gelden extra voorwaarden voor aflevering, 
deze geneesmiddelen staan op Bijlage 2). Deze toetsing geschiedt door FarmaTec of het 
Zorginstituut, waarna besluitvorming plaatsvindt door de Minister. Om toegelaten te worden 
tot het GVS is er sprake van drie procedures, te weten:  

• De verkorte procedure, waarbij FarmaTec de toetsing uitvoert.  

• Marginale toetsing, waarbij advies aan het secretariaat van het Zorginstituut wordt 
gevraagd.  

• Volledige toetsing, waarbij (vooraf) advies aan de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 
van het Zorginstituut wordt gevraagd.   

• Intramurale geneesmiddelen kunnen sinds 1 januari 2012 en extramurale geneesmiddelen 
sinds 1 januari 2013 tevens voorwaardelijk worden toegelaten tot het basispakket. Bij 
voorwaardelijke toelating is het uitgangspunt dat na vier jaar een herbeoordeling plaatsvindt. 
In specifieke gevallen kan deze termijn worden verruimd tot zeven jaar. Op deze manier 
kunnen veelbelovende middelen, waarbij twijfel bestaat over de effectiviteit, verder 
onderzocht worden en is er in de tussentijd toegang voor de patiënt tot dit nieuwe 
veelbelovende geneesmiddel.  

Voorgaande laat zien dat de toepassing van het geneesmiddel (extra- of intramuraal) en de type 
procedure (voorwaardelijke financiering of voorwaardelijke toelating) van invloed zijn op de 
ervaren regeldruk bij de toelating tot het vergoedingenstelsel.  

2.2 Brede betrokkenheid vanuit de branche 
Om de regeldruk en reductiemogelijkheden voor ondernemers in kaart te brengen heeft het 
onderzoek zich niet alleen op de ondernemers zelf gericht, maar ook op de overheidspartijen die 
betrokken zijn bij de toelating van nieuwe geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel; 
toezichthoudende- en wetgevende instanties, brancheorganisaties en farmaceutische bedrijven. 
Om – naast de regeldruk voor de ondernemers – ook een scherp beeld te krijgen bij de 
reductiemogelijkheden die er zijn voor de ervaren regeldruk, knelpunten en belemmeringen is een 
‘cascademodel’ gebruikt, waarbij de regeldruk en de reductiemogelijkheden voor de ondernemers 
in de keten zijn geïnventariseerd en gevalideerd.  

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de gehanteerde methoden in het cascademodel. 
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Figuur 2. Onderzoeksmethoden volgens cascademodel  

2.4 Oog voor diverse belangen: tijdigheid, kosten, innovatie en veiligheid 
Het verminderen van de regeldruk bij de toelating tot het vergoedingenstelsel kan mogelijk een 
bijdrage leveren aan het verminderen van de kosten voor toelating van een nieuw geneesmiddel 
en de doorlooptijd (van ontwikkeling tot gebruik) verkorten. Ondernemers hebben dan ook een 
duidelijk belang bij het minimaliseren van de ervaren regeldruk. Dit belang geldt echter niet alleen 
voor ondernemers, maar zeker ook voor de BV Nederland. 

Dit gedeelde belang komt, net als bij het onderzoek naar de regeldruk bij het op de markt brengen 
van nieuwe geneesmiddelen, tot uiting in een viertal thema’s waarop de regelgeving op het gebied 
van nieuwe geneesmiddelen is ingegeven. Deze vier thema’s, die bovendien nauw met elkaar 
samenhangen, zijn:  

• Tijdige beschikbaarheid geneesmiddelen (time to market); 

• Kosten (nieuwe) geneesmiddelen; 

• Innovatie; 

• Veiligheid en werkzaamheid.  

Een verandering binnen een van de thema's raakt vaak aan de andere, dit maakt het lastig om een 
optimale balans te vinden. Het stimuleren van innovatie zorgt ervoor dat geneesmiddelen sneller 
beschikbaar zijn, maar dat er mogelijk minder kennis is over de veiligheid en effectiviteit van het 
geneesmiddel.  

Toelating tot het vergoedingenstelsel heeft betrekking op reeds geregistreerde geneesmiddelen. 
Deze geneesmiddelen zijn bij de markttoelating veilig en werkzaam bevonden. Hierdoor mag 
worden verwacht dat mogelijke regeldruk bij de toelating tot het vergoedingenstelsel 
voornamelijk gevolgen heeft voor de time to market, de kosten en minder de innovatie.  

Deskresearch KPMG:
- Processtappen
- Ervaren regeldruk en knelpunten
- Verbetermogellijkheden

Interview overheidsorganisaties:
- Valideren processtappen
- Inventariseren ervaren regeldruk en 

knelpunten
- Inventariseren verbetermogelijkheden

Interview brancheorganisaties:
- Aanscherpen processtappen
- Aanscherpen ervaren regeldruk en 

knelpunten
- Aanscherpen verbetermogelijkheden

Interview ondernemers:
- Vaststellen processtappen
- Vaststellen ervaren regeldruk en 

knelpunten
- Vaststellen verbetermogelijkheden

Verificatie en validatie in klankbordgroep
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2.5 Gehanteerde aanpak 
Het doel van de opdracht is inzicht verschaffen in de belemmeringen die de farmaceutische 
bedrijven ervaren bij de toelating van nieuwe geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel. 
Voorafgaand aan dit onderzoek werden voor iedere procedure diverse belemmeringen en 
verplichtingen verwacht, om dit te toetsen was het van belang meerdere partijen per procedure te 
betrekken bij het onderzoek. Dit heeft de basis gevormd voor de gehanteerde aanpak en vormt 
daarmee het fundament voor de hierna beschreven deskresearch, interviews en validatie met de 
klankbordgroep. 

2.5.1 Deskresearch KPMG  
Startpunt van het onderzoek vormde de deskresearch. In de deskresearch zijn de volgende 
documenten bestudeerd (zie bijlage A): 

• Relevante wet- en regelgeving op nationaal niveau; 

• Sectorregelingen; 

• Richtlijnen; 

• Recent uitgevoerde onderzoeken (o.a. NZa, KWF). 

De wettelijke verplichtingen en criteria zijn op basis van deskresearch inzichtelijk gemaakt en 
hebben als toetsingskader gefungeerd voor de interviews. Door de verschillende procedures als 
uitgangspunt te nemen is de (ervaren) regeldruk van de ondernemers inzichtelijk gemaakt. 

2.5.2 Interviews overheidsorganisaties, brancheorganisaties en farmaceutische bedrijven  
Tijdens de deskresearch zijn eisen en verplichtingen vanuit onder meer wet- en regelgeving, 
beleidsregels en uitvoeringsrichtlijnen onderzocht. De resultaten uit de deskresearch vormen de 
startpositie voor de verdiepende interviews met de betrokken organisaties (zie bijlage B voor een 
overzicht van de gesprekspartners).  

Op basis van de (deskresearch in de) voorbereiding zijn er vier interviews afgenomen bij 
betrokken overheidsorganisaties. De gesprekken met deze organisaties hadden tot doel om 1) 
meer achtergrondinformatie te krijgen over de reeds uitgevoerde onderzoeken, 2) om het proces 
dat ondernemers moeten doorlopen aan te scherpen en de achtergrond van de regelgeving te 
begrijpen en 3) de knelpunten daarbij te inventariseren. 

Vervolgens is met brancheorganisaties (drie in totaal) gesproken om concreter invulling te geven 
aan de ervaringen vanuit de sector.  

Tot slot is gesproken met acht farmaceutische bedrijven die op basis van hun portfolio, ervaring 
hebben met de procedures voor zowel intra- als extramurale geneesmiddelen. Deze interviews 
zorgen voor concrete inzichten in de ervaren regeldruk (kwalitatief en kwantitatief) en mogelijke 
oplossingsrichtingen.  
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2.5.3 Klankbordgroep 
Op basis van de interviews is de regeldruk in kaart gebracht voor de procedures rondom de 
toelating van intra- en extramurale geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel. Voor iedere 
procedure is, waar mogelijk, per knelpunt: 

• Een omschrijving gegeven;  

• De wettelijke of beleidsoorsprong benoemd;  

• De impact in tijd en/of kosten geraamd; 

• De eventuele mogelijkheden om de knelpunten weg te nemen omschreven; 

• De benodigde inspanningen voor implementatie van verbetervoorstellen geduid.  

De eerste bevindingen zijn opgenomen in een conceptrapportage. Deze conceptrapportage is 
besproken met Actal en vormde de basis voor verificatie in de klankbordgroep bijeenkomst. 

Tijdens deze klankbordgroep bijeenkomst, waarin betrokken stakeholders (toezichthoudende- en 
wetgevende instanties, brancheorganisaties en farmaceutische bedrijven) hebben geparticipeerd, 
zijn enerzijds de bevindingen uit de interviews gevalideerd en anderzijds mogelijke 
verbetervoorstellen om de (ervaren) regeldruk te verminderen geïdentificeerd (een overzicht van 
de leden van de klankbordgroep is opgenomen in bijlage B). 
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3 Regeldruk toelating vergoedingenstelsel 
Dit hoofdstuk beschrijft de regeldruk voor farmaceutische bedrijven bij de toelating van nieuwe 
geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel. Dit hoofdstuk gaat specifiek in op de regeldruk bij 
de toelating tot het vergoedingenstelsel voor: 

• Intramurale geneesmiddelen; 

• Extramurale geneesmiddelen. 

Voor beide type geneesmiddelen gelden verschillende procedures voor wat betreft de toelating 
tot het vergoedingenstelsel, zoals beschreven in het vorige hoofdstuk. Hierdoor verschilt de 
ervaren regeldruk voor de toelating tot het vergoedingenstelsel tussen beide type geneesmiddelen. 
Echter, de ervaren regeldruk bij de procedures kent ook bevindingen die voor beide type 
geneesmiddelen gelden. De eerste paragraaf geeft een overzicht van deze overstijgende 
aandachtspunten, waarna de overige paragrafen de ervaren regeldruk voor de toelating van intra- 
en extramurale geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel beschrijven. Per paragraaf bespreken 
we de ervaren regeldruk voor farmaceutische bedrijven, de impact hiervan en mogelijke 
reductiemogelijkheden. Bij de gesignaleerde regeldruk is aangegeven welke lasten voortvloeien 
uit wet- en regelgeving.  

3.1 Algemeen ervaren regeldruk 
Deze paragraaf geeft een overzicht van de (ervaren) regeldruk van farmaceutische bedrijven die 
niet specifiek is voor de procedures voor de toelating van intra- of de extramurale geneesmiddelen 
tot het vergoedingenstelsel. Eerst volgt een beschrijving van de ervaren regeldruk, vervolgens 
vindt een duiding van de impact plaats, waarna tot slot reductiemogelijkheden worden 
beschreven.  

3.1.1 Ervaren regeldruk toelating tot het vergoedingenstelsel 
Niet alle regeldruk die tijdens dit onderzoek naar voren is gekomen is specifiek voor intramurale 
of voor extramurale geneesmiddelen, in onderstaande gevallen overstijgt de ervaren regeldruk de 
specifieke procedures voor deze geneesmiddelen: 

1 Invulling van bestaand regelgevend kader zorgt voor onduidelijke situaties; 

2 Ogenschijnlijk toenemende druk op capaciteit van het Zorginstituut werkt vertragend; 

3 Huidige procedures voor toelating tot het vergoedingenstelsel zijn niet of weinig toegesneden 
op nieuwe ontwikkelingen en innovaties; 

4 Noodzaak tot opstellen financieel arrangement leidt tot vertraging;  

5 Onduidelijkheid over waarde en bruikbaarheid aanvullend onderzoek voor herbeoordeling; 

6 Hardcopy en in veelvoud digitaal aanleveren van dossiers niet van deze tijd. 

Hieronder volgt per aspect een overzicht van de (ervaren) regeldruk.   
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Ad 1) Invulling van bestaand regelgevend kader zorgt voor onduidelijke situaties 

Het wet- en regelgevend kader voor de toelating van nieuwe geneesmiddelen tot het 
vergoedingenstelsel staat beschreven in onder meer de Zorgverzekeringwet, de hieraan gelieerde 
besluiten en regelingen en beleidsregels van betrokken instanties. Dit maakt dat ondernemers zich 
geconfronteerd zien met een veelheid aan regelgeving die op zichzelf duidelijk is. Ondernemers 
geven unaniem aan dat ondanks dat veel van de procedures zijn beschreven (zie onder meer 
‘procedure beoordeling extramurale geneesmiddelen’ en ‘Pakketbeheer specialistische 
geneesmiddelen’ van het Zorginstituut) er in praktijk onduidelijkheid bestaat over de invulling 
hiervan. Dit heeft onder meer betrekking op de interpretatie van deze regels en het gegeven dat 
definities en criteria soms multi-interpretabel zijn. Nieuwe ontwikkelingen die op de grens van 
het bestaande regelgevend kader zitten zorgen er ook voor dat betrokken overheidsinstanties (het 
Zorginstituut en ministerie van VWS) niet altijd in staat zijn om direct de door ondernemers 
gewenste duidelijkheid te verschaffen. Dit is mede het gevolg van de dynamiek in de 
farmaceutische industrie en het gegeven dat wet- en regelgeving zich minder dynamisch 
ontwikkelt. In de praktijk komt dit in de volgende situaties tot uiting:  

• Voor toelating tot het vergoedingenstelsel moet op voorhand duidelijk zijn of een nieuw 
geneesmiddel als intramuraal of als extramuraal geclassificeerd wordt. Uit de gesprekken 
komt naar voren dat de classificatie van intra- en extramurale geneesmiddelen onduidelijk is. 
Deze onduidelijkheid is reeds eerder gesignaleerd door het Zorginstituut in het rapport 
‘Uitvoeringstoets afbakening intra- en extramurale farmaceutische zorg’ uit 2008 en 
beschreven in een brief vanuit het ministerie van VWS richting Zorgverzekeraars Nederland 
van april 2014 (betreft: Afbakening aanspraak Farmaceutische Zorg en aanspraak 
Geneeskundige Zorg met betrekking tot geneesmiddelen). Het blijkt in de praktijk, ook na het 
verschijnen van deze afbakeningsbrief, dat de definities voor intra- en extramurale 
geneesmiddelen die worden gehanteerd multi-interpretabel zijn. Dit vraagt in specifieke 
gevallen aan de voorkant extra afstemming tussen ondernemer en het Zorginstituut. 
Bijvoorbeeld in de specifieke situatie die in de 
gesprekken ter sprake is gekomen dat een nieuw 
geneesmiddel door een specialist wordt 
voorgeschreven (intramuraal), maar in de 
thuissituatie wordt gebruikt (extramuraal).  

• In verlengde van voorgaand punt, ontstaan voor extramurale geneesmiddelen problemen 
rondom de clustering van een geneesmiddel. Dit speelt met name bij een nieuw geneesmiddel 
dat net iets beter is voor een subgroep, bijvoorbeeld in gebruik, dan een bestaand (goedkoper) 
geneesmiddel voor de hele indicatie. Volgens de clustercriteria ligt het voor de hand door de 
gelijkwaarde dit nieuwe relatief duurdere geneesmiddel te clusteren met het relatief goedkope 
geneesmiddel. In praktijk is dit echter niet altijd in het belang van de aanvrager (ondernemer), 
beroepsgroep en patiënt aangezien op deze manier nieuwe, voor specifieke doelgroepen 
betere geneesmiddelen niet worden aangeboden op de Nederlandse markt door de 
vastgestelde lage prijs.  

• De aanvragen van de verschillende procedures lopen via verschillende loketten. Dit heeft 
onder meer tot gevolg dat niet voor alle ondernemers de taken, rollen en 
verantwoordelijkheden van alle betrokken organisaties op voorhand duidelijk zijn. Tevens 
heeft dit tot gevolg dat informatie over procedures versnipperd is (verspreid over 
verschillende websites) en op voorhand niet altijd duidelijk is welke organisatie fungeert als 

“Het duurde zes weken om 
te vast te stellen dat we een 
extramuraal geneesmiddel 

hebben.” 
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eerste aanspreekpunt. Dit werkt vooral belemmerend voor nieuwe toetreders tot de 
Nederlandse markt. In praktijk bestaan afzonderlijke loketten voor:  

• Versturen van een notificatie van een nieuw intramuraal middel (naar het Zorginstituut); 

• Aanvragen van voorwaardelijke toelating (via de portal van het ZonMw); 

• Indienen aanvraag voor verkorte procedure, marginale toetsing en volledige procedure 
(bij Farmatec); 

• Afstemmen van een financieel arrangement (loopt via het financieel arrangementenbureau 
van VWS); 

• Aanvragen van een add-on bekostigingstitel, na toelating tot het vergoedingenstelsel 
(verloopt via de NZa).  

In praktijk blijkt dat de ondernemers en ook de overheidsorganisaties intensief contact hebben 
met elkaar om verwarring en onnodige extra afstemming zoveel mogelijk te voorkomen.  

• In de procedures voor toelating van geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel speelt de 
beschikbaarheid van data zoals die uit het farmaco-economisch onderzoek een belangrijke 
rol. Ondernemers dienen deze informatie op te nemen in het dossier dat ze bij het Zorginstituut 
aanleveren. Het Zorginstituut brengt onder meer op basis van de aangeleverde data in het 
dossier een advies uit aan de minister.  

Voor weesgeneesmiddelen is het verkrijgen van de benodigde hoeveelheid data door de 
beperkte patiëntenpopulatie vaak niet mogelijk. In deze gevallen is op voorhand al duidelijk 
dat de door ondernemers aan te leveren data niet toereikend is om de gewenste afweging te 
maken. Het gevolg hiervan kan zijn dat de aanvraag van toelating tot het vergoedingenstelsel 
voor deze middelen via de standaardprocedure wordt afgewezen. Alternatief hierbij is een 
voorwaardelijke toelating, waarbij de ondernemer vier jaar de tijd krijgt om aanvullende data 
te verzamelen. Echter, gelet op de beperkte omvang van de patiëntenpopulatie is in veel 
gevallen ook na de voorwaardelijke periode nog niet alle gewenste data beschikbaar om 
(kosten)effectiviteit aan te tonen. De reguliere procedure is als gevolg hiervan niet altijd 
passend voor dit type geneesmiddelen.  

Op korte termijn komt het Zorginstituut met het rapport ‘Pakketbeheer weesgeneesmiddelen’ 
dat nader ingaat op de aandachtspunten rondom de beoordeling van weesgeneesmiddelen.  

• Wijzigingen in wet- en regelgeving zorgen voor belemmeringen. In de afgelopen jaren is het 
beleid rondom de toelating van nieuwe geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel gemiddeld 
jaarlijks gewijzigd. Een voorbeeld hiervan bij de reguliere procedure is de in 2012 gestarte 
overheveling van dure geneesmiddelen naar de medisch specialistische zorg en het afschaffen 
van de beleidsregel ‘Dure geneesmiddelen’ per 1 januari 2012. Dit heeft bij verschillende 
ondernemers tot gevolg gehad dat zij zich tijdens de voorbereiding van een specifieke 
procedure, geconfronteerd zagen met wijzigingen van de spelregels als gevolg van deze 
beleidswijzigingen en de criteria waar ze aan moesten voldoen wijzigden. Dit geldt ook voor 
de introductie van de GRADE-methodiek (een methode om evidence-based besluiten te 
nemen) die na de introductie ook werd toegepast op reeds bestaande dossiers, die niet conform 
deze methodiek zijn opgesteld. Bij veel wijzigingen, denk aan de introductie van de 
pakketsluis en de financiële arrangementen, zien ondernemers zich geconfronteerd met extra 
verplichtingen.  
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• Tevens zorgen wijzigingen in wet- en regelgeving voor een nieuwe situatie, niet alleen voor 
de ondernemers, maar ook voor betrokken overheidsorganisaties. Gevolg is dat in de periode 
na de wijzigingen alle betrokkenen zoekend zijn naar de precieze gevolgen hiervan.  

Voorgaande laat zien dat diepgaande kennis en ervaring met de procedures een vereiste is om de 
procedures succesvol te doorlopen. Door de onduidelijkheid die de procedures met zich 
meebrengen vindt extra afstemming plaats tussen ondernemer en betrokken 
overheidsorganisaties. Afstemming die unaniem als prettig en constructief wordt ervaren, maar 
wel extra tijd vergt.  

Ad 2) Ogenschijnlijk toenemende druk op capaciteit van het Zorginstituut werkt vertragend  

Zoals hiervoor reeds aangegeven vindt voorafgaand en tijdens een procedure (veelvuldig) contact 
plaats tussen ondernemer en betrokken overheidsinstanties, in de meeste gevallen het 
Zorginstituut. In de gesprekken zijn meermaals signalen teruggekomen waarbij de 
beschikbaarheid van het Zorginstituut als beperkt werd ervaren. Ter illustratie, ondanks herhaalde 
pogingen om contact te zoeken (zowel mail als telefonisch) was het meerder ondernemers pas na 

één tot twee weken gelukt om daadwerkelijk een medewerker te 
spreken. Ook het plannen van afspraken zorgt vanwege de drukke 
agenda’s van de instanties voor uitdagingen. Daarnaast merken 
ondernemers dat ze voor hun afstemming met bijvoorbeeld het 
Zorginstituut te maken hebben met verschillende contactpersonen 
als gevolg van wisselingen binnen de organisatie. Voorgaande 

maakt dat in het merendeel van de gesprekken de zorg is geuit of de beschikbare capaciteit bij het 
Zorginstituut voor de werkzaamheden rondom de beoordeling van intramurale en extramurale 
geneesmiddelen, binnen de huidige prioritering van de werkzaamheden, wel toereikend is. Deze 
zorg is mede ingegeven door:  

• De prioritering van taken van het Zorginstituut, waarbij in het huidige systeem vanuit de 
wettelijke verplichtingen (en verplichte termijnen) aan aanvragen voor extramurale middelen 
prioritiet toekomt. Het behandelen van deze extramurale dossiers neemt door de toenemende 
complexiteit van de aanvragen meer tijd in beslag.  

• Een gesignaleerde toename van de complexiteit van de in te dienen dossiers, door de 
ontwikkeling van nieuwe en innovatieve geneesmiddelen (zie ook volgende punt). De 
verwachting is dat de toetsing van deze dossiers vanwege hun complexiteit meer capaciteit in 
beslag nemen. Dit zorgt mogelijk voor een toenemende werklast bij betrokken organisaties. 
Dit staat nog los van een mogelijke uitbreiding van het takenpakket.  

• Een toename van het stellen van nadere voorwaarden omtrent gepast gebruik. Ondernemers 
geven aan, in vergelijking met een aantal jaar geleden, steeds vaker met nadere voorwaarden 
omtrent gepast gebruik te maken te hebben. Het opstellen en uitwerken van deze voorwaarden 
vraagt extra inspanning door het Zorginstituut.  

• De (extra) tijd die betrokken overheidsinstanties nodig hebben bij verandering van 
regelgeving. In praktijk veranderingen in wet- en regelgeving ook direct gevolgen hebben 
voor de rol en de werkwijze van het Zorginstituut (dit geldt overigens ook voor het 
financieel arrangementenbureau van het departement). Dit maakt ook dat het doorlopen van 
procedures in een veranderende situatie extra tijd vergt, omdat ook voor betrokken instanties 
de nieuwe kaders op voorhand niet duidelijk zijn.  

“Na ruim twee weken 
bellen en mailen had 
ik eindelijk iemand te 

pakken.” 
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Om de gewenste kwaliteit van de dienstverlening te kunnen blijven bieden is het van belang dat 
de overheid, indien daadwerkelijk sprake is van een capaciteitsprobleem en deze structureel van 
aard is, hier tijdig actie op onderneemt.  

Ad 3) Huidige procedures voor toelating tot het vergoedingenstelsel zijn niet of weinig 
toegesneden op nieuwe ontwikkelingen en innovaties  

In de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen is een groei te zien van steeds geavanceerdere 
geneesmiddelen, denk hierbij aan de ‘personalized medicines’ en de ontwikkeling van biologicals 
en biosimilars. Voor het beoordelen van deze geneesmiddelen is nieuwe, diepgaande kennis 
nodig. Dit maakt het beoordelen van deze nieuwe medicijnen ingewikkelder, onder meer omdat 
in sommige gevallen de vergelijking met de Nederlandse standaardbehandeling niet mogelijk is. 
Tevens richten steeds meer geneesmiddelen zich op een specifiekere indicatie. Met name bij deze 
meer specialistische geneesmiddelen kan naar Nederlandse maatstaven onvoldoende de 
meerwaarde of de gelijkwaarde worden aangetoond.  

Deze verdere specialisatie heeft tot gevolg dat het geneesmiddel betrekking heeft op een kleiner 
deel van de patiëntenpopulatie, wat verzamelen van voldoende data bemoeilijkt. Dit leidt ertoe 
dat resultaten van klinisch onderzoek voor de registratie procedure niet toereikend zijn voor de 
procedure van de Nederlandse vergoedingsautoriteiten doordat de kosteneffectiviteit niet 
voldoende bewezen kan worden. Gevolg is dat gevraagd kan worden om een deel van het klinisch 
onderzoek specifiek voor de Nederlandse situatie over te doen. In sommige gevallen gaat dit om 
klinisch onderzoek waarbij de wens is om 15.000 patiënten te includeren. Naast de kosten die dit 
met zich meebrengt is dit in Nederland praktisch niet altijd mogelijk, omdat voor sommige 
aandoeningen dit aantal patiënten niet eens in Nederland aanwezig is.  

In het verlengde hiervan is de verwachting dat steeds meer nieuwe geneesmiddelen onderdeel 
zullen zijn van een groter behandeltraject en in combinatie met andere geneesmiddelen of andere 
vormen van geneeskundige zorg worden toegepast. Bij de beoordeling zou daardoor de focus 
meer moeten liggen op een integrale beoordeling van de (kosten)effectiviteit van de verschillende 
behandelpaden. Dit vraagt tevens van ondernemers om hier (meer) inzicht in te geven.  

Tevens ervaren ondernemers regeldruk rondom de vergoeding van geneesmiddelen die via een 
‘drug rediscovery procedure’ op de markt komen. Ondernemers geven aan dat ze op lokaal niveau 
(per land) voor de vergoeding andere vragen dienen te beantwoorden dan voor de registratie het 
geval was. Ondernemers hebben hierdoor niet voldoende data om de aanvullende vragen voor 
toelating tot het vergoedingenstelstel te beantwoorden. Dit heeft er mede mee te maken dat de 
registratie van het geneesmiddel op basis van relatief weinig aanvullend bewijs plaatsvindt, 
waarna vanuit de ondernemer meer inspanningen nodig zijn om de farmacotherapeutische waarde 
en de farma-economische waarde aan te tonen. Belemmeringen vanuit het huidige systeem zijn 
ook benoemd in het onderzoek ‘Stimulering van drug rediscovery’ van ZonMw. Hierbij werkt bij 
extramurale geneesmiddelen het vooruitzicht dat een geneesmiddel niet wordt opgenomen in het 
GVS door onvoldoende bewijs van kosteneffectiviteit dan wel wordt geplaatst in een cluster met 
een (relatief lage) vergoedingslimiet belemmerend. Drug rediscovery heeft veelal betrekking op 
bekende, oudere geneesmiddelen waarvoor vaak generieke producten beschikbaar zijn en een 
(lage) vergoedingsprijs al is vastgesteld. Het binnen het huidige vergoedingenstelsel ontbreken 
van een toereikend terugverdienmodel vormt een belangrijke belemmering voor het initiëren en 
volbrengen van dergelijke trajecten.  

De huidige procedures sluiten steeds minder aan bij deze ontwikkelingen en bemoeilijken 
derhalve de toelating.  
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Ad 4) Noodzaak tot opstellen financieel arrangement leidt tot vertraging 

De ervaring van ondernemers is dat het Zorginstituut bij het advies steeds vaker aanvullende 
voorwaarden stelt, bijvoorbeeld ten aanzien van gepast gebruik of de kosten, prijs en volume, 
(vanwege potentieel hoge budgetimpact of ontstane onzekerheden rondom de budgetimpact of de 
kosteneffectiviteit). In dit laatste geval wordt dan een financieel arrangement afgesproken (dit 
gebeurt ook intramuraal, bijvoorbeeld bij de door minister Schippers geïntroduceerde pakketsluis, 
een toelichting hierover is opgenomen in de volgende paragraaf). Het afsluiten van een financieel 
arrangement dient bij te dragen aan de macro betaalbaarheid van de zorg in Nederland.  

Buiten de Europese Transparantierichtlijn, waarin een periode van 90 dagen is opgenomen om te 
komen tot prijsafspraken, zijn er op nationaal niveau geen formele termijnen voor het afsluiten 
van een financieel arrangement. Dit zorgt in praktijk voor onzekerheid bij ondernemers en maakt 
dat verschillende termijnen voorkomen. Duidelijk is wel dat het afsluiten van een financieel 
arrangement bij extramurale geneesmiddelen formeel pas kan, nadat hiervoor een advies van het 
Zorginstituut beschikbaar is. Eerder afstemmen op basis van het conceptadvies kan het proces 
versnellen. Net als het voorkomen van inhoudelijke discussies 
tussen ondernemer en departement over de methoden om de 
kosten transparant te maken (verschil tussen de value based of de 
kostprijsplus methode).   

Ondernemers hebben in verschillende mate ervaring met het 
afsluiten van een financieel arrangement. Algemene beeld is dat de onderhandelingen veelal 
schriftelijk verlopen. Een deel van de ondernemers heeft tevens ervaring met fysieke afspraken, 
zij geven aan dat fysieke afspraken in hun beleving het proces versnelt. In praktijk komen deze 
fysieke afspraken ook steeds vaker voor. Data over de werkelijke doorlooptijden waren ten tijde 
van dit onderzoek niet voorhanden. Ondernemers geven aan dat de doorlooptijd van het opstellen 
van een financieel arrangement varieert van twee tot negen maanden bij specifieke situaties. 
Gemiddeld duurt het afsluiten van een financieel arrangement ongeveer drie tot vier maanden. In 
de gevallen dat dit langer duurt is dit vaak het gevolg van een moeizame onderhandeling waarbij 
het langer duurt alvorens de betrokken partijen nader tot elkaar komen. Alternatief zou zijn om 
hierbij wel vast te houden aan de gestelde termijnen, met als gevolg dat de onderhandelingen 
mislukken en een geneesmiddel niet op de Nederlandse markt vergoed wordt uit het basispakket. 
Dit is met het oog op het belang van de patiënten niet wenselijk. De hiervoor genoemde 
doorlooptijd komt bovenop de wettelijke vastgestelde termijn van 90 dagen voor het behandelen 
van de aanvraag. Zolang er geen opname in het GVS is, is er geen aanspraak voor de patiënt.  

Het financieel arrangement geldt voor een vastgestelde periode. Na afloop van deze periode kan 
het departement besluiten om een nieuw financieel arrangement af te sluiten, waarbij dezelfde 
procedure opnieuw doorlopen dient te worden. Dit resulteert in onzekerheid voor de ondernemer 
en maakt dat ondernemers mogelijk nogmaals de procedure dienen te doorlopen, en de 
bijbehorende inspanningen dienen te leveren in het geval van een nieuw financieel arrangement.  

Op internationaal niveau werken Nederland en België op dit moment aan een pilot waarin beide 
landen informatie gaan uitwisselen en gezamenlijk prijsonderhandelingen gaan voeren. 
Ondernemers hebben een belang bij het op nationaal niveau maken van vertrouwelijke afspraken. 
Derhalve hebben zij hun zorg uitgesproken over hoe in de toekomst om wordt gegaan met de 
vertrouwelijkheid van gemaakte en nog te maken afspraken.  

 

 

“Afsluiten financieel 
arrangement is extra 
stap na advies van het 

Zorginstituut.” 
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Ad 5) Onduidelijkheid over waarde en bruikbaarheid aanvullend onderzoek voor herbeoordeling 

Wanneer een middel onder de voorwaardelijke financiering (in verband met aanvullende 
dataverzameling betreffende doelmatigheid) of voorwaardelijke toelating valt, vindt na een 
vastgestelde periode (meestal vier jaar) een herbeoordeling van het dossier plaats. Voor 
voorwaardelijke toelating heeft een dergelijke herbeoordeling 
nog niet plaatsgevonden. Voor geneesmiddelen die op de 
beleidsregel dure geneesmiddelen stonden vonden deze 
herbeoordeling ook plaats (T=4 beoordelingen). In de 
tussenliggende periode verzamelt de ondernemer aanvullende 
farmaco-economische data over de werking en/of de 
kosteneffectiviteit van het betreffende geneesmiddel. Gedurende 
deze periode kan het nodige veranderen: nieuwe concurrerende geneesmiddelen komen 
beschikbaar, inzichten in de standaard behandeling veranderen of ondernemer en 
overheidsorganisatie krijgen nieuwe inzichten in het gebruik (bijv. dosering) van een 
geneesmiddel. Aangezien de startsituatie van het aanvullend onderzoek (met betrekking tot het 
zorgpad / behandelalgoritme) wezenlijk kan verschillen van de situatie op het moment dat het 
betreffende dossier wordt beoordeeld, heeft dit tot gevolg dat een dossier alsnog niet kan worden 
beoordeeld (gevolg is dat de beslissing wordt uitgesteld). In de afgelopen jaren heeft dit zich 
voornamelijk voorgedaan bij oncologische geneesmiddelen, waar in de afgelopen jaren veel 
nieuwe geneesmiddelen en behandelingen beschikbaar zijn gekomen. In de situatie dat het 
behandelalgoritme is veranderd bestaat de kans dat het geneesmiddel beoordeeld wordt op 
(verouderde) data en aan de hand van verouderde criteria (namelijk het behandelalgoritme zoals 
dat bij de start gebruikelijk was).Om de data te verzamelen worden registers opgezet, de kosten 
voor de bouw en het onderhoud van deze registers bedragen EUR 400.000 en EUR 800.000. 
Ondernemers geven aan dat dit in 20-30% van de gevallen waarin zij op verzoek van het 
Zorginstituut aanvullend data verzamelen voorkomt.  

Uit de afstemming met het Zorginstituut blijkt dat voorgaande wordt herkend en dat op dit 
moment gewerkt wordt aan een nieuwe beleidsregel die meer duidelijkheid geeft over de 
herbeoordeling van dossiers.  

Ad 6) Hardcopy en in veelvoud digitaal aanleveren van dossiers niet van deze tijd 

Op het moment dat ondernemers een dossier moeten aanleveren, moeten zij aan het Zorginstituut 
en het ministerie van VWS in totaal zes fysieke dossiers beschikbaar stellen en 26 digitale versies 
op USB-stick, zoals beschreven in de ‘Instructies voor aanlevering farmaceutische dossiers’ van 
het Zorginstituut. Los van de inspanning die het opstellen van een 
dossier met zich meebrengt, neemt het vullen van de fysieke 
dossiers ongeveer twee dagen in beslag. Met name bij kleinere 
organisaties met beperkte capaciteit heeft dit een grote impact. 
Los van de omvang van de organisatie past het in veelvoud 
aanleveren van fysieke mappen en elektronische documenten niet 
bij ambities van de digitale overheid.  

3.1.2 Impact  
Deze paragraaf beschrijft de impact van de algemene knelpunten die farmaceutische bedrijven 
ervaren rondom de toelating van geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel. Onderstaande tabel 

“We zetten een 
register op om extra 
data te verzamelen, 

die toch niet gewenste 
inzicht gaat geven.” 

“Voor de fysieke 
dossiers sta ik zeker 

twee dagen te 
kopiëren.” 
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laat zien wat de impact is van deze knelpunten op ‘time to market’, kosten van een nieuw 
geneesmiddel en de innovatie.  

Knelpunt Time to market Kosten Innovatie 

1. Invulling van bestaand regelgevend kader zorgt voor 

onduidelijke situaties 
X X X 

2. Ogenschijnlijk toenemende druk op capaciteit van 

het Zorginstituut werkt vertragend 
X X  

3. Huidige procedures voor toelating tot het 

vergoedingenstelsel zijn niet of weinig toegesneden 

op nieuwe ontwikkelingen en innovaties 

X X X 

4. Noodzaak tot opstellen financieel arrangement leidt 

tot vertraging 
X X  

5. Onduidelijkheid over waarde en bruikbaarheid 

aanvullend onderzoek voor herbeoordeling  
 X  

6. Hardcopy en in veelvoud digitaal aanleveren van 

dossiers niet van deze tijd 
 X  

Deze knelpunten zijn op basis van de impact (ervaren regeldruk) en de inzichten uit de gesprekken 
over de realiseerbaarheid van mogelijke oplossingen grafisch weergegeven Aan de hand van deze 
figuur zijn de knelpunten onder te verdelen in vier kwadranten, te weten: 

• Kwadrant I: in dit kwadrant zijn de knelpunten opgenomen met een beperkt effect op de 
ervaren regeldruk en waar het nemen van maatregelen relatief eenvoudig is. Het verdient 
prioriteit om voor deze knelpunten de reductiemogelijkheden zo spoedig mogelijk door te 
voeren. 

• Kwadrant II: in dit kwadrant zijn de knelpunten opgenomen met een groot effect op de ervaren 
regeldruk en waar het nemen van maatregelen relatief eenvoudig is. Het verdient hoge 
prioriteit om op relatief korte termijn de reductiemogelijkheden voor deze knelpunten door te 
voeren.  

• Kwadrant III: in dit kwadrant zijn de knelpunten opgenomen met een groot effect op de 
ervaren regeldruk en waar het nemen van maatregelen relatief moeilijk is. Het doorvoeren van 
de reductiemogelijkheden voor deze knelpunten kent prioriteit voor de middellange termijn.  

• Kwadrant IV: in dit kwadrant zijn de knelpunten opgenomen met een beperkt effect op de 
ervaren regeldruk en waar het nemen van maatregelen relatief moeilijk is. Het doorvoeren van 
de reductiemogelijkheden voor deze knelpunten vindt plaats op de lange termijn en kent 
daardoor lage prioriteit.  
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 Figuur 3. Overzicht algemene knelpunten afgezet naar impact en realiseerbaarheid. 

3.1.3 Reductiemogelijkheden algemene regeldruk 
Het doorvoeren van onderstaande reductiemogelijkheden zal, door het wegnemen van onnodige 
belemmeringen, de innovatie bevorderen en waar mogelijk kosten en de time to market reduceren: 

1 Onderzoek mogelijkheden verdere uniformering vergoedingensysteem; 

2 Ontwerp van één portal voor communicatie tussen ondernemer en instanties; 

3 Blijf capaciteitsbehoefte van het Zorginstituut monitoren. 

Ad1) Onderzoek mogelijkheden verdere uniformering vergoedingensysteem 

Het huidige regelgevend kader maakt nadrukkelijk onderscheid tussen de procedures voor 
toelating van intramurale en van extramurale geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel. Beide 
procedures hebben voor- en nadelen. In praktijk zien we dat beleidswijzigingen op beide 
onderdelen en met name de invulling aan de regelgeving voor belemmeringen zorgt. 
Tegelijkertijd valt op dat door de introductie van bijvoorbeeld de pakketsluis voor intramurale 
geneesmiddelen de procedure voor intramurale en extramurale geneesmiddelen naar elkaar toe 
groeien. Om deze reden is het van belang dat het ministerie van VWS, samen met het veld, 
mogelijkheden voor verdere uniformering van beide vergoedingssystemen gaat onderzoeken (met 
instandhouding van het duale systeem). Aandachtspunten hierbij zijn het hebben van objectieve 
criteria, transparantie over de te ondernemen processtappen (inclusief mogelijke afspraken 
rondom financieel arrangement) en bijbehorende termijnen en verantwoordelijkheden van 
betrokken partijen (zowel ondernemers als overheidsorganisaties). Binnen deze kaders dient dit 
systeem ruimte te bieden voor maatwerk oplossingen, bijvoorbeeld wanneer die noodzakelijk 
mochten zijn om (gewenste) nieuwe, innovatieve (wees)geneesmiddelen in Nederland 
beschikbaar te krijgen. Dit maakt het voor ondernemers duidelijk wat, wanneer van hen wordt 
verwacht ten aanzien van aanlevering van dossiers. Het invoeren van het ‘lex silencio positivo’-
principe kan onderdeel uitmaken van dit systeem. Dit houdt in dat als niet binnen de vastgestelde 
tijdslijn een besluit plaatsvindt, automatisch toelating tot het vergoedingenstelsel volgt. 
Kanttekening hierbij is dat dit mogelijk strategisch gedrag in de hand werkt en ook de ruimte voor 
de dialoog tussen ondernemer en betrokken overheidsinstantie beperkt (aangezien dit vaak de 
complexe dossiers betreft). Voorgaande kan ertoe bijdragen dat onnodig aanvullend onderzoek, 
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waarvoor ondernemers een register op moeten zetten (à EUR 400.000 tot EUR 800.000), wordt 
vermeden. Het verder uniformeren van het vergoedingensysteem draagt bij aan het verkorten van 
de ‘time to market’ en het verlagen van de kosten.  

Ad 2) Ontwerp van één portal voor communicatie tussen ondernemer en instanties 

Dit onderzoek laat zien dat rondom de toelating tot het vergoedingenstelsel ondernemers te maken 
kunnen krijgen met verschillende loketten. Het aanleveren van informatie voor deze loketten 
geschiedt in veel gevallen zowel in hardcopy als digitaal, beide in veelvoud. Specifiek voor 
nieuwe toetreders tot de Nederlandse markt helpt het hebben van één portal waarmee de 
ondernemer kan communiceren met betrokken instanties. Functionaliteiten van een dergelijk 
portal zijn: 

• Aanvragen, voor zowel intramurale als extramurale geneesmiddelen, indienen. Via de portal 
komen de aanvragen en dossiers bij de juiste instantie terechtkomen;  

• Uploaden van het dossier, waarbij het mogelijk moet zijn voor de Nederlandse overheid om 
informatie vanuit de EMA procedure automatisch op te halen. Dit voorkomt dubbele 
aanlevering voor de ondernemer. Dit neemt de regeldruk van het fysiek en digitaal aanleveren 
van de dossiers grotendeels weg; 

• Beantwoorden van vragen. Op de portal is een overzicht met veel gestelde vragen en 
antwoorden te vinden, waar criteria per aanvraag zijn aangegeven en waar de ondernemer 
wordt geholpen de juiste procedure te selecteren. Dit ontlast Farmatec en het Zorginstituut en 
reduceert het tijdsverlies dat wordt opgelopen tussen vraag en antwoord omtrent deze 
vraagstukken; 

• Koppelen van dossierinformatie van geneesmiddelen voor verschillende indicaties en/of 
koppeling van zowel intramuraal als extramuraal gebruik. Dit vergemakkelijkt de aanvraag 
van toelating tot het vergoedingenstelsel en voorkomt dubbel werk voor zowel ondernemer 
als betrokken overheidsinstantie.  

Ad 3) Blijf capaciteitsbehoefte van het Zorginstituut monitoren 

Het beoordelen van de verschillende dossiers vergt capaciteit van het Zorginstituut. Dit onderzoek 
heeft niet tot doel gehad om het functioneren en de capaciteit van het Zorginstituut te evalueren. 
Echter, aangezien deze zorg unaniem is uitgesproken door ondernemers en binnen de huidige 
prioritering werd herkend door betrokkenen vanuit het Zorginstituut is het van belang om nu en 
in de toekomst de capaciteitsbehoefte en werkwijze te blijven monitoren. Uit gesprekken met het 
Zorginstituut blijkt dat het huidige signaal al eerder naar voren is gekomen en dat het Zorginstituut 
op basis hiervan reeds stappen aan het zetten is. 

3.2 Regeldruk intramurale geneesmiddelen 
Deze paragraaf geeft een overzicht van de regeldruk die farmaceutische bedrijven ervaren bij de 
toelating van intramurale geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel. Eerst volgt een 
beschrijving van de ervaren regeldruk, vervolgens vindt een duiding van de impact plaats, waarna 
tot slot reductiemogelijkheden worden beschreven.  
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3.2.1 Ervaren regeldruk toelating tot het vergoedingenstelsel 
Voor intramurale geneesmiddelen geldt een automatische toelating tot het verzekerde pakket 
(open instroom). Gevolg hiervan is dat intramurale geneesmiddelen direct na registratie zijn 
opgenomen in het verzekerde pakket en dus in het vergoedingenstelsel (uitzondering zijn 
geneesmiddelen die tijdelijk in de pakketsluis zijn opgenomen). Voorwaarde hierbij is wel dat de 
intramurale geneesmiddelen voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk. Het is in 
beginsel de verantwoordelijk van de zorgverzekeraars om de geneesmiddelen te toetsen aan de 
wettelijke pakketcriteria, die gelden binnen de Zorgverzekeringswet.  

Nederland kent sinds een aantal jaar prestatiebekostiging in de medisch specialistische zorg. Dit 
systeem maakt onderscheid tussen DBC-zorgproducten en overige zorgproducten, waaronder de 
add-on geneesmiddelen (verder add-on) vallen. Als hoofdregel geldt dat de kosten van een 
geneesmiddel integraal onderdeel zijn van een DBC-zorgproduct. Indien bekostiging van een 
geneesmiddel niet als integraal onderdeel van een DBC-zorgproduct kan verlopen, stelt de NZa 
voor deze combinaties van stofnamen (werkzame stof) en indicaties add-on prestaties vast. De 
procedure om een add-on aan te vragen staat beschreven in de beleidsregel ‘Prestaties en tarieven 
medisch specialistische zorg’ van de NZa.  

Open instroom impliceert dat door de automatische toelating tot het vergoedingenstelsel er geen 
regeldruk is. Echter uit dit onderzoek blijkt dat bij de toelating van intramurale geneesmiddelen 
tot het vergoedingenstelsel farmaceutische bedrijven in de volgende situaties regeldruk ervaren:  

1 Open instroom betekent niet dat een geneesmiddel direct bekostigd en gefinancierd wordt; 

2 De procedure voor intramurale geneesmiddelen is voor ondernemers onvoorspelbaar en zorgt 
voor onduidelijkheid; 

3 Introductie ‘pakketsluis’ zorgt op dit moment voor extra onduidelijkheid en stijging van 
kosten; 

4 Ondernemers bemerken onjuiste invulling van taken, rollen en verantwoordelijkheden bij 
aanvraag add-on volgens de nieuwe procedure. 

Hieronder volgt per aspect een overzicht van de (ervaren) regeldruk.  

Ad 1) Open instroom betekent niet dat een geneesmiddel direct bekostigd en gefinancierd wordt  

Voor intramurale geneesmiddelen geldt dat deze na registratie automatisch instromen in het 
verzekerde pakket. Hiermee is de aanspraak voor patiënten gewaarborgd. Naast de aanspraak is 
er separaat sprake van bekostiging en financiering van het geneesmiddel. Ondernemers geven aan 
het onderscheid tussen aanspraak via de open instroom, bekostiging en financiering te begrijpen. 
Deze knelpunten hebben niet altijd 1-op-1 betrekking op de regeldruk in de letterlijke zin van het 
woord, maar hebben soms betrekking op interpretaties van regels door partijen, die soms leiden 
tot onnodige vertraging. Ondernemers geven aan in praktijk bijvoorbeeld onnodig regeldruk te 
ervaren door de wijze waarop zorgverzekeraars invulling geven aan de diverse beleidsregels. 
Gevolg is dat bijvoorbeeld bij de bekostiging door de zorgverzekeraar ook een inhoudelijke 
beoordeling van het geneesmiddel plaatsvindt. Hierbij speelt:  

• De bekostiging van intramurale geneesmiddelen, welke in principe plaatsvindt via DBC’s. 
Een DBC-zorgproduct bestaat uit alle activiteiten van een ziekenhuis en medisch specialist 
die het gevolg zijn van een bepaalde zorgvraag. In specifieke gevallen is een aanvullende 
declaratietitel wenselijk, een zogenaamde add-on (zie verderop). Het beeld onder 
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ondernemers bestaat dat wanneer voor een geneesmiddel nog geen declaratietitel bestaat deze 
de patiënt minder snel bereikt;  

• De financiering van medisch specialistische zorg, inclusief het gebruik van intramurale 
geneesmiddelen, welke het gevolg is van afspraken tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars. 
Om een geneesmiddel bij de patiënt te krijgen is in praktijk van belang dat hier ook 
financiering, in de vorm van ziekenhuisbudget, voor is;  

• Voorschrijven van intramurale geneesmiddelen door specialisten. Van belang hierbij is dat 
het intramurale geneesmiddel voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk en bekend 
is bij medisch specialisten, bijvoorbeeld doordat het in de richtlijn van de beroepsgroep is 
voorgeschreven.  

Ad 2) De procedure voor intramurale geneesmiddelen is voor ondernemers onvoorspelbaar en 
zorgt voor onduidelijkheid 

Voor intramurale geneesmiddelen geldt de ‘open instroom’, waarbij nieuwe geneesmiddelen na 
registratie automatisch tot het verzekerde pakket behoren. Primair zijn zorgverzekeraars 
verantwoordelijk voor het beoordelen of intramurale geneesmiddelen tot het verzekerde pakket 
behoren. Vanuit het uitgangspunt van risicogericht pakketbeheer kan aanvullend een beoordeling 
van het Zorginstituut plaatsvinden. Deze procedures zijn door het Zorginstituut onder meer 
beschreven in ‘Pakketbeheer specialistische geneesmiddelen’ en ‘Beoordelingskader 
Doelmatigheid Intramurale Geneesmiddelen’.  

Voor ondernemers die een intramuraal geneesmiddel willen laten opnemen in het 
vergoedingenstelsel is op voorhand niet duidelijk hoe de procedures formeel verlopen. Dit in 
tegenstelling tot extramurale geneesmiddelen, waarvan bekend is dat deze voor opname in het 
GVS altijd getoetst worden. Voor intramurale geneesmiddelen is sprake van risicogericht 
pakketbeheer. In praktijk betekent dit dat het Zorginstituut op basis 
van risicocriteria, zoals budgetimpact en effectiviteit, bepaalt of 
een uitgebreide dossierreview plaatsvindt. Een overschrijding van 
de budgetimpact van EUR 2,5 miljoen betekent echter niet dat het 
Zorginstituut per definitie het dossier gaat toetsen. Om te bepalen 
of een volledige toetsing plaatsvindt baseert het Zorginstituut zich 
onder meer op informatie uit gesprekken met ondernemers, 
beroepsgroep en informatie vanuit ontvangen notificatie (een beknopt overzicht met de 
kenmerken van het geneesmiddel). Het ontbreken van duidelijke afwegingskaders en termijnen 
zorgt bij ondernemers voor onduidelijkheid en leidt tot extra kosten. Voorbeelden hiervan zijn: 

• Het sturen van een notificatie (waarvan een standaardformulier beschikbaar is) is geen 
wettelijke verplichting. Het Zorginstituut geeft aan deze wel graag binnen twee maanden na 
registratie te ontvangen (zie ‘pakketbeheer specialistische geneesmiddelen’). Het gevolg 
hiervan is dat de meeste ondernemers ervoor kiezen om altijd een notificatie naar het 
Zorginstituut te sturen, waar sommige ervoor kiezen dit niet te doen. De notificatie bevat 
informatie over of er sprake is van meerwaarde, indicatiegebied, aantal patiënten, de prijs van 
het geneesmiddel, kosten van het geneesmiddel per patiënt per jaar en informatie over de 
budgettaire impact. Voor de budgettaire impact gaat het om de maximale verwachte impact. 
Deze maximaal verwachte impact wordt in praktijk vaak niet gerealiseerd. Het Zorginstituut 
geeft aan in praktijk rekening te houden met het aantal patiënten dat in Nederland in 
aanmerking komt voor behandeling. Veel van deze informatie is afkomstig uit het dossier dat 
voor registratie is ingediend. Ondernemers die een notificatie sturen geven aan dit doen omdat 

“Ook al sta je niet op 
de jaarplanning van 

het Zorginstituut 
moet je toch een 

dossier aanleveren.” 
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ze bang zijn dat het niet inleveren van een notificatie sowieso leidt tot het moeten aanleveren 
van een volledig dossier. Het opstellen van een notificatie van ongeveer 10 pagina’s vergt 
voor het vaststellen van het aantal patiënten in Nederland afstemming met de beroepsgroep 
van specialisten. De doorlooptijd van het opstellen van een notificatie is één tot drie maanden.  

• Na het indienen van een notificatie kan vanuit het Zorginstituut de reactie komen dat 1) geen 
verder dossier nodig is, 2) voorlopig geen verder dossier nodig is, maar mogelijk een volledig 
dossier later moet worden aangeleverd (onduidelijk wanneer dit is) of 3) het noodzakelijk is 
direct een volledig dossier aan te leveren. Met name in situatie 2 ‘nu geen dossier, mogelijk 
later alsnog’ zorgt bij ondernemers voor onduidelijkheid over het al dan niet moeten 
aanleveren van een volledig dossier. Ondernemers verwachten bij het introduceren van een 
nieuw intramuraal geneesmiddel met meerwaarde en een budgetimpact van meer dan EUR 
2,5 miljoen een volledig dossier te moeten aanleveren (zie omschrijving ‘pakketbeheer 
specialistische geneesmiddelen’ van het Zorginstituut). Sommige geneesmiddelen zijn tevens 
opgenomen op de ‘jaaragenda’ van het Zorginstituut.  

Op basis van deze inzichten stellen farmaceutische bedrijven proactief een dossier samen voor 
de geneesmiddelen die het budgetcriteria overschrijden en meerwaarde hebben, zodat hier op 
een later moment niet onnodig tijd verloren gaat. Indien alsnog verzoek komt van het 
Zorginstituut dient een ondernemer binnen twee maanden een volledig dossier aan te leveren. 
Het opstellen van een dossier, inclusief farma-economisch model, vergt meer tijd. In praktijk 
blijkt echter dat - om voor het Zorginstituut moverende redenen - deze dossiers uiteindelijk 
niet allemaal worden getoetst. Gevolg is dat de ondernemer onnodig kosten maakt voor het 
samenstellen van de dossiers. Bij het bouwen van een dossier zijn gedurende enkele maanden 
verschillende disciplines betrokken. De kosten voor het bouwen van een dossier variëren van 
EUR 70.000 tot EUR 200.000 per dossier. Ondernemers geven aan dat slechts een beperkt 
aantal dossiers (maximaal 20%) dat aan de door het Zorginstituut gestelde criteria voldoet 
daadwerkelijk wordt opgevraagd, waardoor de overige 80% van de dossiers achteraf gezien 
niet opgesteld had hoeven worden.  

Daarnaast blijkt dat zowel kleine als grote ondernemers last hebben van deze onduidelijkheid. 
Kleine ondernemingen hebben hoge kosten wanneer zij een dossier moeten maken, omdat ze 
hiervoor externe expertise dienen in te huren. Bij grote organisaties zorgt de onduidelijkheid 
over het aanleveren van een dossier voor moeilijkheden bij het maken van de planning en het 
indelen van de beschikbare capaciteiten.  

• Op het moment dat een dossier is ingediend voor (her)beoordeling, dan is voor ondernemers 
niet duidelijk binnen welke termijn zij reactie kunnen verwachten (aangezien er geen formele 
termijn bestaat). Dit speelt met name rondom dure en/of weesgeneesmiddelen. Informatie van 
het Zorginstituut over lopende dossiers laat zien dat zeven nog lopende dossiers (betreft 
voornamelijk oncologische producten) voor herbeoordeling van een geneesmiddel reeds in 
2011 of 2012 gestart zijn3. Uit het gesprek met een van de betrokken ondernemers blijkt dat 
op dit moment ook nog niet duidelijk is wanneer afronding van het dossier wordt verwacht. 
Echter, zolang het geneesmiddel in behandeling is door het Zorginstituut roept dit ook vragen 
op bij specialisten, ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Het beeld bestaat dat hierdoor 
terughoudend wordt omgegaan met het gebruik van het betreffende geneesmiddel. Het 
Zorginstituut heeft aangegeven dat op korte termijn een beleidsregel komt die meer 
duidelijkheid geeft over de status van (de herbeoordeling van) deze geneesmiddelen.  

                                                      
3 https://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/lopende+dossiers/geneesmiddelen, d.d. 20 oktober 2015.  

https://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/lopende+dossiers/geneesmiddelen
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• Algemeen punt bij het aanleveren van de dossiers is dat de notificatie en het therapeutisch 
deel van het dossier in het Nederlands, terwijl het budget impact en economisch deel van het 
dossier nu nog in het Engels gaat. Beleid is dat vanaf 2016 alle aan te leveren informatie in 
het Nederlands moet. Dit zorgt bij ondernemers in verband met het vertalen voor extra 
regeldruk, omdat veel van de informatie vanuit de (Engelstalige) hoofdkantoren komt.  

Ad 3) Introductie ‘pakketsluis’ zorgt op dit moment voor extra onduidelijkheid en stijging van 
kosten 

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. Deze juridische basis heeft minister 
Schippers op 9 juli 20154 gebruikt om het geneesmiddel Nivolumab voor de indicatie longkanker, 
vanwege het potentieel uitzonderlijk hoge kostenbeslag, niet automatisch in het verzekerde pakket 
te laten instromen. Dit betreft de introductie van de zogenaamde ‘pakketsluis’. Een geneesmiddel 
dat in de sluis is geplaatst wordt beoordeeld door het Zorginstituut. Pas na een succesvolle 
beoordeling, de introductie van waarborgen voor gepast gebruik, en het afspreken van een 

financieel arrangement vindt besluitvorming plaats over het 
toelaten van het geneesmiddel tot het verzekerde pakket. In de 
tussentijd behoort het geneesmiddel formeel niet tot het 
verzekerde pakket en is het geneesmiddel officieel niet 
beschikbaar voor patiënten. In de huidige situatie voor het 
geneesmiddel Nivolumab stelt de leverancier het geneesmiddel 

voor eigen rekening beschikbaar. Voorgaande zorgt dat ondernemers extra regeldruk ervaren: 
rondom het aanleveren van een dossier ter beoordeling, de afstemming rondom het financieel 
arrangement, het door de ondernemer vergoeden van het geneesmiddel en de vertraging die 
voorgaande tot gevolg heeft. Met de introductie van de ‘pakketsluis’ zet de minister een 
extramuraal instrument nu ook in voor intramurale geneesmiddelen. Dit resulteert in meer 
regeldruk aangezien de pakketsluis een uitzondering is op de open instroom.  

Uit de gesprekken blijkt dat farmaceutische bedrijven begrijpen dat de minister zoekt naar 
mogelijkheden om de impact op het macrobudget onder controle te houden. Gelet op de recente 
introductie van de pakketsluis bestaat onder ondernemers ook nog veel onduidelijkheid over de 
exacte werking van dit instrument, onder meer: 

• Wat zijn de criteria op basis waarvan wordt bepaald of een nieuw geneesmiddel een plek 
krijgt in de pakketsluis?  

• Welke tijdslijnen gelden er voor de duur dat het geneesmiddel in de pakketsluis wordt 
opgenomen?  

Het ministerie van VWS geeft aan zich bewust te zijn van de onduidelijkheid over de toepassing, 
het gebruik en de werking van de pakketsluis. Om deze reden wordt momenteel gewerkt aan een 
verdere uitwerking van het instrument.  

                                                      
4 Kamerbrief ‘Sluis voor intramurale geneesmiddelen’, d.d. 9 juli 2015. Kenmerk. 794299-139107-GMT. 

“Introductie van de 
pakketsluis vertraagt 
de toegang tot nieuwe 

geneesmiddelen.” 
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Ad 4) Ondernemers bemerken onjuiste invulling van taken, rollen en verantwoordelijkheden bij 
aanvraag add-on volgens de nieuwe procedure 

Nederland kent sinds een aantal jaar prestatiebekostiging in de medisch specialistische zorg. Dit 
systeem maakt onderscheid tussen DBC-zorgproducten en overige zorgproducten, waaronder de 
add-on geneesmiddelen (verder add-on) vallen. Als hoofdregel geldt dat de kosten van een 
geneesmiddel integraal onderdeel zijn van een DBC-zorgproduct. Indien bekostiging van een 
geneesmiddel niet als integraal onderdeel van een DBC-zorgproduct kan verlopen, stelt de NZa 
voor deze combinaties van stofnamen (werkzame stof) en indicaties add-on prestaties vast. Een 
add-on geneesmiddel is een declaratietitel die het mogelijk maakt 
voor instellingen voor medisch specialistische zorg om bij 
kosteninhomogene zorgproducten de kosten van de 
geneesmiddelen te kunnen declareren middels een add-on. 
Kosteninhomogeniteit in de DBC-zorgproducten kan ontstaan 
doordat de kosten voor het gebruik van een geneesmiddel verschilt 
per patiënt. Deze verschillen kunnen ontstaan door individuele doseringsaanpassingen bij 
patiënten, door selectie van patiënten op basis van de ernst of complexiteit van de aandoening of 
doordat er voor een geneesmiddel meerdere indicaties zijn met verschillende doseringen.  

Indien sprake is van een kosteninhomogeen zorgproduct kan het dus wenselijk zijn om een add-
on declaratietitel aan te vragen. De - sinds 1 januari 2015 gewijzigde - aanvraagprocedure staat 
beschreven in de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg (BR/CU-2136) 
van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De beleidsregels van de NZa hebben, conform de Wet 
marktordening gezondheidszorg (WMG), betrekking op de zorgaanbieders en de 
zorgverzekeraars. De add-on procedure kent vastgestelde termijnen van in totaal 12 weken 
doorlooptijd. Deze termijnen worden in praktijk gerealiseerd. De periode vóór formele indiening 
van de aanvraag kan tot vijf maanden duren (zie ook hieronder). 

Artikel 13.2.3 van deze beleidsregel geeft aan dat sprake moet zijn van een tweezijdige aanvraag, 
door minstens één zorgaanbieder en minstens één zorgverzekeraar, al dan niet door tussenkomst 
van de branchepartij. Formeel speelt de ondernemer hier geen rol in, maar uit de gesprekken komt 
naar voren dat farmaceutische bedrijven in veel gevallen tracht de zorgaanbieder en de 
zorgverzekeraar bij elkaar te brengen. Ondernemers geven aan dat het hebben van een add-on van 
belang is, omdat dit volgens hen de kans vergroot dat een kosteninhomogeen geneesmiddel wordt 
voorgeschreven. Farmaceutische bedrijven merken hierbij op dat vanuit hun ervaring: 

• Zorgaanbieders weinig ruimte hebben om een add-on aanvraag in te dienen, aangezien dit 
zorgt voor een extra belasting boven op het bestaande werk van de zorgaanbieder. 
Tegelijkertijd bemerken zij een terughoudende reactie vanuit zorgaanbieders, omdat 
zorgaanbieders aangeven dat het in hun ogen eerder een taak is voor een beroepsvereniging;  

• Zorgverzekeraars - na bemiddeling van Zorgverzekeraars Nederland - participeren in een 
dergelijke aanvraag. De ervaring van ondernemers is dat zorgverzekeraars een inhoudelijke 
beoordeling (ten aanzien van stand wetenschap en praktijk) uitvoeren vooraleer zij besluiten 
om de add-on aanvraag in te dienen. De inhoudelijke beoordeling door een zorgverzekeraar 
heeft echter geen relatie met het aanvragen van een add-on (dit ziet namelijk toe op 
kosteninhomogeniteit van de bijbehorende DBC). Hiervoor vindt onder meer afstemming 
plaats met de beroepsvereniging. De ervaring met de duur van deze inhoudelijke beoordeling 
door zorgverzekeraars varieert van één tot vijf maanden. Op het moment dat het Zorginstituut 
reeds naar het dossier heeft gekeken, dan is de ervaring dat de zorgverzekeraar dit advies 
overneemt. De wijze waarop zorgverzekeraars inhoudelijk het verzoek voor een add-on 

“Het systeem zou eens 
goed uitgelegd moeten 

worden aan alle 
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declaratietitel lijken te beoordelen en de tijd die daarvoor nodig is ervaren ondernemers als 
grootste belemmering in deze procedure;  

• Ondernemers zelf, omdat ze formeel geen partij zijn in de procedure conform de WMG, geen 
mogelijkheden hebben om de NZa te benaderen en inhoudelijk af te stemmen over de status 
van de aanvraagprocedure. Ondernemers geven aan wat wanneer zij de NZa hierover 
benaderen aan hen geen mededelingen worden gedaan over de status van de aanvraag. Tevens 
komt dit, het feit dat ondernemers formeel geen rol hebben in de aanvraagprocedure, tot uiting 
op het moment dat de NZa een ondernemer vraagt een zienswijze in te dienen. Ter illustratie 
hierbij, het verzoek om een zienswijze komt binnen op het algemene informatie adres van de 
ondernemer en niet direct bij de verantwoordelijke afdeling of personen die reeds als 
contactpersoon fungeert voor de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder.  

3.2.2 Impact 
Deze paragraaf beschrijft de impact van de knelpunten die farmaceutische bedrijven ervaren 
rondom de toelating van intramurale geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel. Onderstaande 
tabel laat zien wat de impact is van deze knelpunten op ‘time to market’, kosten van een nieuw 
geneesmiddel en de innovatie.  

Knelpunt Time to market Kosten Innovatie 

1. Open instroom betekent niet dat een geneesmiddel 

direct bekostigd en gefinancierd wordt 
X   

2. De procedure voor intramurale geneesmiddelen is 

voor ondernemers onvoorspelbaar en zorgt voor 

onduidelijkheid 

 X  

3. Introductie ‘pakketsluis’ zorgt op dit moment voor 

onduidelijkheid en stijging van de kosten 
X X  

4. Ondernemers bemerken onjuiste invulling van 

taken, rollen en verantwoordelijkheden bij 

aanvraag add-on volgens de nieuwe procedure  

X X  

Deze knelpunten zijn op basis van de impact (ervaren regeldruk) en de inzichten uit de gesprekken 
over de realiseerbaarheid van mogelijke oplossingen grafisch weergegeven. Aan de hand van deze 
figuur zijn de knelpunten onderverdeeld in de vier kwadranten zoals eerder beschreven. 
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Figuur 4. Overzicht knelpunten toelating intramurale geneesmiddelen afgezet naar impact en realiseerbaarheid. 

3.2.3 Reductiemogelijkheden regeldruk intramurale geneesmiddelen 
Het doorvoeren van onderstaande verbetervoorstellen heeft de potentie om de doorlooptijd van 
de toelating van nieuwe intramurale geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel met gemiddeld 
één maand te verkorten. De verbetervoorstellen zijn: 

1 Stel duidelijke criteria en termijnen op voor verplichtingen bij de intramurale 
geneesmiddelen;  

2 Verbeter communicatie over taken, rollen, verantwoordelijkheden bij add-on procedure; 

3 Zorg snel voor een nadere uitwerking van ‘pakketsluis’ en bijbehorende verplichtingen.  

Ad 1) Stel duidelijke criteria en termijnen op voor verplichtingen bij de intramurale 
geneesmiddelen  

Bij de toelating van intramurale geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel zijn de 
verplichtingen voor ondernemers nihil. Dit gebrek aan verplichtingen en de onzekerheid die dit 
met zich meebrengt wordt door ondernemers als lastig ervaren, omdat ondernemers niet goed 
weten waar ze aan toe zijn. Om deze reden is het van belang dat voor de toelating van intramurale 
geneesmiddelen, net als bij extramurale geneesmiddelen, door het Zorginstituut de procedures 
eenduidig worden vastgesteld. Dit ziet vooral toe op het aanscherpen van verplichtingen rondom 
het aanleveren van een notificatie door ondernemers, alsmede de termijn waarbinnen een 
beoordeling van het Zorginstituut plaatsvindt. Tevens dient het Zorginstituut na beoordeling 
duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheid of al dan niet een integraal dossier wordt 
opgevraagd. De mogelijkheid ‘we vragen nu geen dossier op, maar mogelijk later wel’ dient zo 
min mogelijk gebruikt te worden. Voorgaande geeft zowel duidelijkheid aan ondernemers als aan 
het Zorginstituut. Dit voorkomt dat ondernemers onnodig kosten maken voor het ‘preventief’ 
opstellen van een dossier.  

Ad 2) Verbeter communicatie over taken, rollen, verantwoordelijkheden bij add-on procedure 

De regeldruk die ondernemers ervaren rondom de add-on procedure is te herleiden tot 
onduidelijkheid die er bestaat over eenieders rol in deze procedure. Dit geldt met name voor de 
rol van de zorgverzekeraar die in het voortraject een inhoudelijke beoordeling van het 
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geneesmiddel uitvoert, terwijl het bij de add-on procedure gaat om de aanvraag van een 
administratieve declaratietitel voor de bekostiging. Het is aan de NZa om samen met de betrokken 
brancheverenigingen (farmaceutische bedrijven, Zorgverzekeraars Nederland en 
beroepsverenigingen van specialisten) ervoor te zorgen dat taken, rollen en 
verantwoordelijkheden bij de aanvraag van een add-on duidelijk worden gecommuniceerd. 
Belangrijk hierbij is dat de inhoudelijke beoordeling door de zorgverzekeraars niet langer tijdens 
het aanvragen van een add-on plaatsvindt. Dit verkort het voortraject met ongeveer vier maanden.  

In het verlengde hiervan moet het binnen de huidige add-on procedure mogelijk zijn om 
ondernemers te informeren over de status van een aanvraag.  

Ad 3) Zorg snel voor een nadere uitwerking van ‘pakketsluis’ en bijbehorende verplichtingen 

Op dit moment is het ministerie van VWS bezig met het nader uitwerken van de criteria, 
procedurestappen en termijnen behorend bij de pakketsluis. Om onduidelijkheid en ongerustheid 
in het veld weg te nemen is van belang dat op korte termijn de nadere uitwerking van de 
pakketsluis volgt, zodat voor belanghebbenden duidelijk wordt welke criteria het ministerie 
hanteert bij opname in de pakketsluis en hoe de procedure er formeel uit komt te zien (o.a. qua 
proces en termijn).  

3.3 Regeldruk extramurale geneesmiddelen 
Deze paragraaf geeft een overzicht van de (ervaren) regeldruk van farmaceutische bedrijven 
rondom de toelating van extramurale geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel. Eerst volgt een 
beschrijving van de ervaren regeldruk, vervolgens vindt een duiding van de impact plaats, waarna 
tot slot reductiemogelijkheden worden beschreven.  

3.3.1 Ervaren regeldruk toelating tot het vergoedingenstelsel 
De toelating van extramurale geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel kan via vier 
verschillende procedures, zie hiervoor ook ‘Procedure beoordeling extramurale geneesmiddelen’ 
van het Zorginstituut:  

1. De verkorte procedure waarbij de ondernemer via het aanvraagformulier een verzoek indient 
bij Farmatec. Farmatec beoordeelt het geneesmiddel en na goedkeuring is deze toegelaten tot 
het vergoedingenstelsel. Een verkorte procedure is mogelijk bij aanvragen voor nieuwe en 
gelijke sterktes van producten die identiek zijn aan, een gelijk indicatiegebied hebben als, en 
bestemd zijn voor dezelfde leeftijdsgroep als een geneesmiddel dat geplaatst is op een van de 
bijlagen van de Regeling zorgverzekering. Na goedkeuring volgt opname van het 
geneesmiddel in het farmacotherapeutisch kompas. 

2. De marginale toetsing lijkt veel op de verkorte procedure, maar extra is hierbij dat Farmatec 
voor de beoordeling advies vraagt aan het secretariaat van het Zorginstituut. 
Randvoorwaarden voor marginale toetsing is dat in een cluster minimaal drie producten zijn 
opgenomen of indien bij een cluster van twee producten deze bestaande producten en het 
nieuwe product structuuranalogen van elkaar zijn. Op basis van het advies van het 
Zorginstituut stelt de Minister, al dan niet onder voorwaarden, de toelating tot het 
vergoedingenstelsel vast en voegt het geneesmiddel toe aan het GVS. Na goedkeuring volgt 
opname van het geneesmiddel in het farmacotherapeutisch kompas.  
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3. De volledige procedure die op hoofdlijnen zes stappen kent kenmerkt zich door het advies dat 
de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) uitbrengt. Deze procedure start formeel vanaf het 
moment dat een ondernemer het aanvraagformulier met bijbehorende dossierstukken 
aanlevert. In veel gevallen heeft hiervoor al een vooroverleg tussen het Zorginstituut en de 
ondernemer plaatsgevonden. Beoordelaars vanuit het Zorginstituut beoordelen het dossier en 
stellen hiervoor een conceptrapport op ten behoeve van bespreking in de WAR. Na bespreking 
in de WAR krijgen belanghebbenden de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. 
Eventueel commentaar wordt besproken tijdens een tweede WAR vergadering, waarna de 
Raad van Bestuur van het Zorginstituut het advies al dan niet overneemt en uitbrengt richting 
VWS. Op basis van het advies van het Zorginstituut stelt de Minister, al dan niet onder 
voorwaarden, de toelating tot het vergoedingenstelsel vast en voegt het geneesmiddel toe aan 
het GVS. Na goedkeuring volgt opname van het geneesmiddel in het farmacotherapeutisch 
kompas.  

4. De voorwaardelijke procedure kent vijf fases. Ondernemers kunnen zelf een dossier 
voordragen of dit op advies van het Zorginstituut doen. Deze ingediende dossiers worden 
beoordeeld door het Zorginstituut, waarna de minister van VWS op advies van het 
Zorginstituut een selectie maakt van potentiële kandidaten voor voorwaardelijke toelating. 
Deze potentiële kandidaten worden na uitwerking van de randvoorwaarden, onder andere 
opstellen convenant, voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket. Na aanpassing van de 
betreffende regelgeving (Zorgverzekeringswet) start het onderzoek om extra data te 
verkrijgen. Dit onderzoek duurt ongeveer 3,5 jaar. Na afloop van het onderzoek vindt een 
herbeoordeling van het dossier plaats door het Zorginstituut.  

Uit de gesprekken blijkt dat er nauwelijks regeldruk wordt ervaren bij de eerste twee procedures. 
Ondernemers hebben unaniem de ervaring dat de wettelijke tijdslijnen van 90 dagen ruimschoots 
worden gehaald, zoals beschreven in de Regeling Zorgverzekering.  

Echter, farmaceutische bedrijven ervaren bij de reguliere procedure en de procedure van 
voorwaardelijke toelating in de volgende situaties regeldruk:  

1 Doorlooptijd reguliere procedure toelating GVS duurt langer dan wettelijke 90 dagen; 

2 Binnen reactietermijn van 5 werkdagen reageren is geen garantie voor voortgang; 

3 Afstemming vóór traject van voorwaardelijke toelating kan 2 jaar duren; 

4 Te gebruiken formats zijn niet gebruiksvriendelijk. 

Hieronder volgt per aspect een overzicht van de (ervaren) regeldruk.  

Ad 1) Doorlooptijd reguliere procedure toelating GVS duurt langer dan wettelijke 90 dagen 

Artikel 2.50, vijfde lid van de regeling zorgverzekering stelt de wettelijke termijnen voor het 
doorlopen van een toelatingsprocedure op 90 dagen. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de 
ervaring van ondernemers is dat een beoordeling via de reguliere procedure aanzienlijk langer 
duurt. Bij de beoordeling van geneesmiddelen wordt onderscheid gemaakt tussen 1A en 1B 
middelen. 1A middelen doorlopen doorgaans de verkorte procedure of de marginale toetsing. Uit 
het onderzoek ‘Doorlooptijden van vergoedingsdossiers (extramuraal) in 2014’ van het 
Farmahuis komt naar voren dat in 2014 de beoordeling van een 1A middel gemiddeld 48 dagen 
duurt waarbij de lengte varieerde van 6 tot maximaal 109 dagen. Voor 1B geneesmiddelen, deze 
doorlopen doorgaans de reguliere procedure, was de gemiddelde doorlooptijd 102 dagen met 
uitschieters van 22 tot 199 dagen, exclusief ‘klok stops’ en eventueel af te sluiten financieel 
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arrangement. 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.  

Het Zorginstituut geeft aan dat er bij een beoordeling de afweging 
wordt gemaakt tussen het behalen van de tijdslijnen en het bieden 
van maatwerk, waarbij het mogelijk is om met de ondernemer in 
gesprek te gaan. Het Zorginstituut wil de ruimte bieden om het 
gesprek aan te gaan met de ondernemer zodat het traject van de 
beoordeling aansluit bij de karakteristieken van het 
geneesmiddel. In praktijk zorgen de volgende ontwikkelingen 

voor vertraging in het proces:  

• Bij het Zorginstituut wordt voorrang gegeven aan beoordelingen van extramurale middelen 
ten opzichte van intramurale middelen. Vertragingen in de wettelijk vastgelegde 
doorlooptijden komen voornamelijk voor in het geval dat een farma-economisch dossier 
ingediend moet worden. Het indienen van een farma-economisch dossier is steeds vaker 
nodig, en vaak ook nog voor verschillende subgroepen. Dit maakt het beoordelen complexer. 
Deze vertraging zit voornamelijk in de beoordeling van de kosteneffectiviteit die wordt 
gedaan aan de hand van vastgestelde criteria uitgelegd in het rapport van het Zorginstituut 
‘Kosteneffectiviteit in de praktijk’. De complexiteit van de te beoordelen dossiers maakt dat 
het beoordelen van de dossiers meer tijd in beslag neemt dan voorzien.  

• De toenemende complexiteit van de aanvragen. Nieuwe geneesmiddelen zijn steeds 
vernieuwender en complexer, waardoor de tijd en kennis benodigd voor de beoordeling van 
het dossier door het Zorginstituut toeneemt. Ondernemers hebben het beeld dat hierdoor de 
druk op de beoordelaars bij het Zorginstituut toeneemt. Bij een beoordeling van innovatieve 
middelen is het doel van het Zorginstituut om ondernemers vroegtijdig te betrekken. Dit speelt 
vooral bij intramurale middelen, maar kost het Zorginstituut veel tijd en capaciteit.  

• Bij de beoordeling van een dossier stelt het Zorginstituut aanvullende vragen aan de 
ondernemer met betrekking tot de (kosten)effectiviteit van een geneesmiddel. Bij de 
registratie van het geneesmiddel heeft de EMA reeds (deels) naar deze aspecten gekeken, 
maar dan voor een brede indicatie. De aanvraag voor vergoeding is vaak voor een specifieke 
subgroep, waar de data vanuit de EMA niet altijd op aansluit. De aanvullende vragen van het 
Zorginstituut richten zich op de effectiviteit en in het verlengde daarvan de doelmatigheid van 
een geneesmiddel. In de praktijk is er nog geen product afgewezen op onvoldoende 
kosteneffectiviteit, maar wel gebrek aan voldoende onderbouwing van de kosteneffectiviteit. 
Hier heeft de Adviescommissie Pakket een adviserende rol richting het bestuur van het 
Zorginstituut.  

• In Nederland moet de meerwaarde of gelijkwaardige status worden aangetoond door een 
vergelijking van het nieuwe geneesmiddel met de standaard behandeling. Doordat de 
standaardbehandeling in Nederland anders kan zijn dan die in andere landen komt het voor 
dat de ondernemer niet over de juiste data beschikt om de meerwaarde of gelijkwaardige status 
te bewijzen. Om dit op te lossen is aanvullend onderzoek nodig voorafgaand aan de aanvraag, 
waardoor een geneesmiddel in Nederland in vergelijking met andere landen later wordt 
toegelaten tot het vergoedingenstelsel.  

• Tevens is het zo dat in de periode tussen het uitvoeren van klinisch onderzoek en de toelating 
tot het vergoedingenstelsel de standaardbehandeling kan veranderen. Om deze reden voldoet 
de initiële vergelijking, op basis waarvan aanvullende informatie werd verzameld, in sommige 
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gevallen niet meer en moet opnieuw als gevolg hiervan een aangepast dossier worden 
aangeleverd om de kosteneffectiviteit aan te tonen.  

• Sommige geneesmiddelen worden pas tot het vergoedingenstelsel toegelaten nadat hiervoor 
een prijsonderhandeling (financieel arrangement) heeft plaatsgevonden. De duur van het 
opstellen van een financieel arrangement varieert van twee tot in een enkel geval negen 
maanden (meest gehoorde periode is drie tot vier maanden) en maakt geen onderdeel uit van 
de opgestelde wettelijke termijnen van 90 dagen tussen het in behandeling nemen van een 
aanvraag en de beslissing van de minister.  

• In sommige gevallen moeten er door ondernemers aangespannen juridische procedures 
worden doorlopen. Deze procedures resulteren in een vertraging waardoor de doorlooptijd 
van 90 dagen overschreden kan worden.  

Ad 2) Binnen reactietermijn van 5 werkdagen reageren is geen garantie voor voortgang  

Na bespreking van een dossier in de eerste WAR vergadering wordt het opgestelde conceptadvies 
ter consultatie voorgelegd aan belanghebbenden. Belanghebbenden zijn onder meer 
wetenschappelijke verenigingen, beroepsgroepen, 
Zorgverzekeraars Nederland, patiëntorganisaties en het betrokken 
farmaceutisch bedrijf. In praktijk ontvangen belanghebbenden het 
conceptadvies ongeveer een week nadat de WAR vergadering 
heeft plaatsgevonden. Om het dossier voor tweede bespreking op 
de volgende WAR vergadering te krijgen hebben de 
belanghebbenden ongeveer vijf werkdagen om te reageren (zie 
ook ‘Procedure beoordeling extramurale geneesmiddelen’). Vervolgens heeft het Zorginstituut 
een week de tijd om de reactie van de ondernemers te verwerken voor de volgende vergadering. 
Een reactie vanuit een ondernemer is in veel gevallen een dossier opzich. Vervolgens dienen de 
agendastukken voor de WAR vergadering een week voor de datum van de vergadering te worden 
aangeleverd. Ondernemers geven aan dat deze termijnen niet altijd toereikend zijn, omdat 
ondernemers intern moeten schakelen met de (internationale) specialist en afstemming met het 
hoofdkantoor plaats moet vinden. Ondernemers geven aan dat een reactietijd van 10 werkdagen 
wel haalbaar is.  

Het niet tijdig aanleveren van de reactie op het conceptadvies en de bijbehorende vragen resulteert 
in een klokstop, waardoor een verlenging van het beoordelingstraject optreedt van minimaal 30 
dagen. Deze klokstop eindigt op het moment dat de reactie op het conceptadvies en de vragen is 
aangeleverd. Het einde van de klokstop betekent echter niet dat het dossier direct op de agenda 
van de volgende WAR vergadering komt. Dit heeft enerzijds te maken met het een week voor de 
vergadering moeten aanleveren van de stukken, anderzijds met de bestaande drukke agenda van 
de WAR en de beschikbaarheid van de WAR (bijvoorbeeld in vakantieperioden). De ervaring van 
ondernemers is dat hierdoor de afhandeling van het dossier één of twee vergaderingen extra 
opschuift, wat resulteert in een vertraging van minimaal één tot twee maanden.  

Daarnaast wordt aangegeven dat het van groot belang is dat deze reactietijden tijdig en duidelijk 
worden gecommuniceerd, wat de voorspelbaarheid van de procedures kan vergroten. In sommige 
gevallen blijkt de gegeven reactietijd haalbaar te zijn, maar komt het middel vervolgens alsnog 
niet op de agenda van de volgende WAR vergadering. Dit kan veroorzaakt worden doordat de 
reactie van de ondernemer voor discussies zorgt bij het Zorginstituut of de verantwoordelijk 
beoordelaar op vakantie is, waardoor het Zorginstituut niet tijdig kan reageren.. Om deze reden 
wordt het dossier vervolgens niet op de agenda van de volgende WAR vergadering geplaatst, 
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waardoor er onnodig één tot twee maanden vertraging optreedt. Ook werd in de gesprekken 
gerefereerd aan vergaderingen die niet doorgaan, omdat er te weinig dossiers zijn ter bespreking  

Ad 3) Afstemming vóór traject van voorwaardelijke toelating kan 2 jaar duren 

De procedure van voorwaardelijke toelating bevindt zich op dit moment nog in een pilotfase. Na 
afloop van deze pilot zal in 2017 een formele evaluatie van het traject plaatsvinden. Op basis van 
de huidige beperkte ervaringen met toepassing van dit instrument voor geneesmiddelen valt op 
dat met name het voortraject veel tijd in beslag neemt, bij de twee cases voor geneesmiddelen 
duurde dit 1,5 tot 2 jaar.  

Het voortraject voor voorwaardelijke toelating start op twee mogelijke manieren, namelijk top-
down of bottom-up. De procedure start na afwijzing van het Zorginstituut voor opname in het 
pakket met advies voor voorwaardelijke toelating (top-down) of via een aanvraag van de 
ondernemer (bottom-up). In het eerste geval dient de ondernemer de aanvraag binnen drie 
maanden na het advies van het Zorginstituut in te dienen, dit kan 
gedurende het hele jaar. Tijdens het voortraject dient de 
ondernemer een formele aanvraag in via een portal van ZonMw. 
Indienen van een bottom-up aanvraag is alleen mogelijk in een 
vastgestelde periode. Zo stond in de brief van 25 juni 2014 
betreffende ‘Procedure voorwaardelijke toelating geneeskundige 
zorg 2016’ dat het alleen tussen 25 juni en 16 september 2014 
mogelijk was om dossiers via Projectnet (het portal van ZonMw) 
aan te leveren. Via dit portal levert de ondernemer een dossier aan waarin informatie is 
opgenomen over het geneesmiddel, publicaties over de werking, kostprijs en 
onderzoeksvoorstellen voor het vervolgonderzoek. Als de procedure goed verloopt, dan vindt na 
toetsing (duur ongeveer half jaar tot een jaar) van het dossier afstemming plaats over de 
voorwaarden van voorwaardelijke toelating. Het resultaat wordt vastgelegd in een convenant 
(duur ongeveer een half jaar tot een jaar). Na afronding van de convenanten neemt de Minister de 
definitieve beslissing of het geneesmiddel voorwaardelijk wordt opgenomen in het pakket en 
vindt de benodigde aanpassing aan de Regeling zorgverzekering plaats (duur ongeveer twee 
maanden). Ondertussen wordt er wel gewerkt aan het beschikbaar stellen van model documenten 
(convenant, onderzoeksprotocol etc.), opdat in het vervolg het opstellen van bijvoorbeeld een 
convenant minder tijd in beslag neemt. Het voortraject heeft hierdoor bij in de twee situaties voor 
geneesmiddelen minimaal anderhalf tot twee jaar in beslag genomen.  

Specifieke regeldruk die wordt ervaren rondom het voortraject heeft betrekking op:  

• Onder ondernemers maken, ondanks de mogelijkheid hiertoe, geen gebruik van de 
mogelijkheid om zelf een aanvraag in te dienen tot voorwaardelijke toelating zonder eerst de 
reguliere procedure te doorlopen. Zo bestaat het beeld dat eerst de reguliere procedure 
doorlopen moet worden. Bij weesgeneesmiddelen staat vaak op voorhand al vast dat de 
beschikbare data in het dossier om de therapeutische waarde te bewijzen mogelijk niet 
afdoende is. Hiervoor geldt dan wel de doorlooptijd van de reguliere procedure, die in praktijk 
drie tot zes maanden in beslag neemt. De procedure sluit in dit geval niet goed aan bij de 
karakteristieken van dit type geneesmiddel, Dit valt formeel nog voor de start van het 
voortraject.  

• Bij een aanvraag voor een voorwaardelijke toelating is er veel druk op de beroepsgroep van 
medisch specialisten. De beroepsgroep is nauw betrokken bij het formuleren van het 
onderzoeksvoorstel, en daarnaast mede verantwoordelijk voor het daadwerkelijk uitvoeren 
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van het onderzoek. Deze belasting komt bovenop hun dagelijkse werk, waardoor de aanvraag 
voor een voorwaardelijke toelating mogelijk vertraagd wordt.  

• De huidige procedure van voorwaardelijke toelating is oorspronkelijk gericht op medische 
zorg, waaronder intramurale geneesmiddelen pas in een later stadium is het ook mogelijk om 
extramurale geneesmiddelen voorwaardelijk toe te laten. In de praktijk wordt het als zeer 
lastig ervaren om een goed onderzoeksvoorstel te schrijven voor een voorwaardelijke 
toelating voor extramurale geneesmiddelen dat aan de criteria voldoet. Door het gebrek aan 
ervaring met deze procedure bestaan er geen blauwdrukken voor de verschillende 
documenten, convenanten en onderzoeksprotocollen. Dit maakt dat ondernemers in deze 
procedure zelf telkens ‘het wiel opnieuw moeten uitvinden’.  

• De inhoudelijke discussie die plaatsvindt gedurende het traject vergt (onnodig) veel tijd. Dit 
betreft niet alleen de discussie tussen ondernemer en het Zorginstituut, maar ook de 
afstemming tussen het Zorginstituut en ministerie van VWS. Een van de discussiepunten is 
de duur van de periode waarin aanvullende data wordt verzameld (ongeveer 3,5 jaar). Hierbij 
geldt dat ondernemers zich op voorhand afvragen of deze periode altijd toereikend is om 
voldoende nieuwe data te verzamelen (zie ook eerdere punt rondom voorwaardelijke 
financiering).  

• De start van de voorwaardelijke toelating is, dus wanneer een aanvraag is voltooid, viermaal 
per jaar mogelijk. Dit was voorheen één keer per jaar.  

Tot slot is in de gesprekken opgemerkt dat in praktijk het verschil tussen de voorwaardelijke 
toelating en voorwaardelijke financiering beperkt is. Beide procedures beogen namelijk hetzelfde. 
Bij de voorwaardelijke toelating is het noodzakelijk om de effectiviteit van een nieuwe 
geneesmiddel aan te tonen, terwijl bij voorwaardelijke financiering een ondernemer de 
doelmatigheid van een nieuwe geneesmiddel moet aantonen. Echter, om de doelmatigheid van 
een geneesmiddel aan te tonen is het ‘effectief’ zijn van een geneesmiddel een randvoorwaarde.  

Ad 4) Te gebruiken formats zijn niet gebruiksvriendelijk  

Het indienen van een aanvraag voor toelating tot het GVS dient te gebeuren via een daarvoor 
speciaal beschikbaar aanvraagformulier. Ondernemers hadden een systeem ingericht om dit 
formulier automatisch te vullen, echter door eenmalige wijzigingen in het aanvraagformulier is 
dit niet meer mogelijk. Hiervoor hebben ondernemers hun systeem moeten aanpassen wat extra 
kosten met zich meebrengt. Ondernemers ervaren als belemmering dat de ruimte om een reactie 
te plaatsen door het gebruikte format beperkt is. Hierdoor kunnen ondernemers niet altijd al de 
informatie overdragen die ze zouden willen en die naar hun mening noodzakelijk is.  

Bij het indienen van een aanvraag moet een ondernemer diverse aanvraagdocumenten aanleveren. 
Voor veel van deze documenten zijn formats beschikbaar via de website van het Zorginstituut. 
Dit vraagt van ondernemers om de aan te leveren informatie, die vaak voor de ondernemer en 
voor de overheid (vanuit EMA procedure) al beschikbaar is, om te zitten in het gevraagde format 
(in sommige gevallen een format vanuit Wordversie 2003).  

3.3.2 Impact 
Deze paragraaf beschrijft de impact van de knelpunten die farmaceutische bedrijven ervaren 
rondom de toelating van extramurale geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel. Onderstaande 
tabel laat zien wat de impact is van deze knelpunten op ‘time to market’, kosten voor de toelating 
van een nieuw geneesmiddel en de innovatie.  
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Knelpunt Time to market Kosten Innovatie 

1. Doorlooptijd reguliere procedure toelating GVS 

duurt langer dan wettelijke 90 dagen 
X X  

2. Binnen reactietermijn van 5 werkdagen reageren is 

geen garantie voor voortgang 
X X  

3. Afstemming vóór traject van voorwaardelijke 

toelating kan 2 jaar duren 
X X  

4. Te gebruiken formats zijn niet gebruiksvriendelijk  X  

Deze knelpunten zijn op basis van de impact (ervaren regeldruk) en de inzichten uit de gesprekken 
over de realiseerbaarheid van mogelijke oplossingen grafisch weergegeven. Aan de hand van deze 
figuur zijn de knelpunten onderverdeeld in de vier kwadranten zoals eerder beschreven. 

 
Figuur 5. Overzicht knelpunten toelating extramurale geneesmiddelen afgezet naar impact en realiseerbaarheid. 

3.3.3 Reductiemogelijkheden toelating extramurale geneesmiddelen 
Hieronder volgt een beschrijving van reductiemogelijkheden om de hiervoor beschreven 
knelpunten rondom de toelating van extramurale geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel op 
te lossen. De reductiemogelijkheden zijn: 

1 Onderzoek mogelijkheden om vaker gebruik te maken van verkorte procedure en marginale 
toetsing; 

2 Optimaliseer afstemmingsprocedure met WAR; 

3 Zorg voor verdere standaardisering van het voortraject van de voorwaardelijke toelating. 

Ad 1) Onderzoek mogelijkheden om vaker gebruik te maken van verkorte procedure en marginale 
toetsing 

Dit onderzoek laat zien dat de het overschrijden van de wettelijke termijn van 90 dagen vooral 
speelt bij geneesmiddelen waarvoor een farma-economisch dossier wordt aangeleverd. Dit 
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middels de verkorte procedure of via de marginale toetsing te beoordelen, dan dient dat de 
voorkeur te hebben. Het Zorginstituut dient samen met het ministerie van VWS en ondernemers 
vast te onderzoeken of het mogelijk is om, mits dit geen effect heeft op de kwaliteit van de 
beoordeling, de criteria voor toepassing van de verkorte procedure of marginale toetsing te 
verruimen. Dit biedt de mogelijkheid om de gemiddelde doorlooptijd van 102 dagen terug te 
brengen tot binnen de wettelijke termijn van 90 dagen, en mogelijk richting de 48 dagen die op 
dit moment wordt gerealiseerd voor 1A geneesmiddelen.  

Ad 2) Optimaliseer afstemmingsprocedure met WAR  

De tussentijdse afstemming tussen het Zorginstituut en de ondernemers kan resulteren in een 
vertraging van één of twee maanden vooraleer een dossier definitief door de WAR is behandeld. 
Het verdient aanbeveling dat het Zorginstituut kijkt naar mogelijkheden om dit gedeelte van de 
procedure verder te stroomlijnen en om hier meer zekerheid richting de ondernemer te 
verschaffen. Dit kan door: 

• Op verzoek van de ondernemer de reactietermijn te verlengen naar 10 werkdagen, zonder dat 
hiervoor direct een klok stop nodig is.  

• De vergaderfrequentie van de WAR te verhogen (bijvoorbeeld tweewekelijks), waardoor het 
aantal WAR vergaderingen toeneemt (korter vergaderen in hogere frequentie) wordt en 
hiermee ook de mogelijkheden om onderwerpen tijdig op de agenda te rijgen. Hierbij dient 
opgemerkt dat in de huidige situatie WAR vergaderingen niet doorgaan vanwege het gebrek 
aan agendastukken.  

Hierdoor is geen klok stop meer nodig, en wordt de bijbehorende vertraging van één à twee 
maanden teruggebracht naar twee weken. Dit zorgt in deze gevallen voor een verkorting van de 
doorlooptijd met ongeveer een maand.  

Uit de afstemming met het Zorginstituut komt naar voren dat het Zorginstituut reeds bezig is met 
het verder optimaliseren van de processtappen en bijbehorende (interne) tijdslijnen.  

Ad 3) Zorg voor verdere standaardisering van het voortraject van de voorwaardelijke toelating 

Op dit moment is de procedure van voorwaardelijke toelating nog in een pilot fase. De eerste 
ervaringen met deze pilot laten zien dat de doorlooptijd voorafgaand aan de start van 
voorwaardelijke toelating ruim anderhalf tot twee jaar duurt. Het is mogelijk om deze doorlooptijd 
in te korten door te stimuleren dat direct wordt gestart met een procedure van voorwaardelijke 
toelating op moment dat reeds duidelijk is dat een reguliere procedure geen kans van slagen heeft. 
Maak het voor ondernemers mogelijk om gedurende het hele jaar een aanvraag tot 
voorwaardelijke toelating in te dienen, niet alleen in een vastgestelde periode. Standaardiseer het 
proces van de aanvraag voor een voorwaardelijke toelating zover mogelijk. De afweging moet 
gemaakt worden tussen standaardisatie voor een snellere procedure en de ruimte voor maatwerk 
voor de ondernemer. Aangegeven is dat er in sommige gevallen al gewerkt wordt met 
modelconvenanten, maar deze kunnen verder gestandaardiseerd worden. De betrokken 
overheidsinstanties (ministerie van VWS, Zorginstituut en ZonMW) moeten deze 
gestandaardiseerde convenanten en protocollen opstellen en beschikbaar stellen. De verwachting 
is dat het voortraject met minimaal zes maanden kan verkorten. In het meest gunstige geval 
verloopt een aanvraag binnen een half jaar (dit is reeds gerealiseerd rondom een hulpmiddel). 
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3.4 Tot slot 
Dit hoofdstuk laat zien dat farmaceutische bedrijven zich geconfronteerd zien met een veelheid 
aan wet- en regelgeving rondom de toelating van geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel. 
Hierbij wordt duidelijk dat het duale systeem, zoals we dat in Nederland kennen, en de 
bijbehorende procedures voor ondernemers onnodige regeldruk met zich meebrengen. Paradoxaal 
genoeg zorgt het gebrek aan verplichtingen bij de toelating van intramurale geneesmiddelen tot 
het vergoedingenstelsel voor belemmeringen. Met name de onvoorspelbaarheid van de procedure, 
waardoor ondernemers preventief dossiers opstellen zorgt hier voor een toename van de ervaren 
regeldruk. Anderzijds speelt rondom de toelating van extramurale geneesmiddelen tot het 
vergoedingenstelsel dat, mede door de steeds specifiekere nieuwe geneesmiddelen, het 
beoordelen van het (farma-economisch) dossier meer tijd vergt. Gevolg is dat hierdoor de 
reguliere procedure langer duurt dan op basis van de wettelijke termijnen gewenst is.  

Dit hoofdstuk laat zien dat het mogelijk is om veel van de knelpunten die ondernemers ervaren 
weg te nemen. Het doorvoeren van deze reductiemogelijkheden maakt het op de lange termijn 
mogelijk om de belemmeringen voor de toelating van intramurale geneesmiddelen tot het 
vergoedingenstelsel, na open instroom, met twee weken tot zes maanden terug te brengen en 
kosten besparen (variërend van EUR 70.000 tot EUR 1.000.000). De doorlooptijd voor 
extramurale geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel wordt hiermee met twee weken tot zes 
maanden verkort en kosten besparen (variërend van EUR 400.000 tot EUR 800.000).  

Bovenstaande bevindingen en hun effect zijn in onderstaande tabel samengevat.  

Ontwikkeling Intramuraal Extramuraal Effect 

Afstemming met Zorginstituut en departement X X 2 – 6 weken 
Onnodig opstellen register X X EUR 400.000 – EUR 800.000 
Onnodig opstellen beoordelingsdossier X  EUR 70.000 – EUR 200.000 
Inhoudelijke beoordeling zorgverzekeraar  X  4 maanden 
Toelating tot GVS  X 2 weken 
Aanvraag voorwaardelijke toelating  X 6 maanden 
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4 Conclusie en aanbevelingen 
In dit onderzoek is de regeldruk rondom de toelating van nieuwe geneesmiddelen tot het 
vergoedingenstelsel in kaart gebracht, teneinde te komen tot voorstellen om deze geïdentificeerde 
belemmeringen te verminderen.  

4.1 Conclusie: belemmeringen vertragen toelating tot vergoedingenstelsel 
Tijdens dit onderzoek kwam in alle gesprekken naar voren dat in Nederland de toelating tot het 
vergoedingenstelsel relatief goed is geregeld, maar dat ook de Nederlandse situatie veel ruimte 
voor verbetering biedt. Specifiek werd de constructieve houding van het ministerie van VWS, 
Zorginstituut Nederland (het Zorginstituut) en Farmatec geprezen. Echter, in het huidige duale 
stelsel (met verschillende procedures voor intramurale en extramurale geneesmiddelen) ervaren 
de ondernemers ook deels onnodige belemmeringen bij de toelating van zowel intramurale als 
extramurale geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel. De mate waarin deze belemmeringen 
voorkomen verschilt per geneesmiddel en de procedure die het betreffende geneesmiddel 
doorloopt. Dit heeft tot gevolg dat in Nederland de belemmeringen rondom de toelating van 
intramurale geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel, na de open instroom, met ongeveer twee 
weken tot zes maanden en in specifieke situaties met EUR 70.000 tot EUR 1.000.000 kan worden 
teruggebracht. Het is mogelijk om de toelating van extramurale geneesmiddelen tot het 
vergoedingenstelsel met ongeveer twee weken tot zes maanden te verkorten en in specifieke 
situaties EUR 400.000 tot EUR 800.000 te besparen.  

Farmaceutische bedrijven zien zich geconfronteerd met een veelheid aan wet- en regelgeving 
rondom de toelating van geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel. Binnen dit regelgevend 
kader is onderscheid gemaakt naar procedures voor de toelating van intramurale geneesmiddelen 
en van extramurale geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel. Bij deze procedures zijn 
verschillende overheidsinstanties betrokken, met ieder een eigen rol en verantwoordelijkheid. Bij 
beide procedures kunnen ondernemers te maken hebben met het Zorginstituut (inclusief 
afstemming met Wetenschappelijke Adviesraad) en het ministerie van VWS (inclusief 
afstemming met het financieel arrangementen bureau). De afstemming met deze organisaties kan 
twee tot zes weken langer duren dan noodzakelijk (door extra afstemming en onduidelijke 
communicatie). Soms dient een ondernemer nog aanvullende onderzoeksgegevens te verzamelen 
om de doelmatigheid of effectiviteit van een geneesmiddel aan te tonen (dit speelt bij voormalig 
T=4-beoordelingen, bij voorwaardelijke financiering en voorwaardelijke toelating). Deze 
aanvullend verzamelde gegevens blijken door veranderingen van de stand van de wetenschap en 
praktijk (zorgpaden / behandelopties kunnen veranderen) ten tijde van de herbeoordeling niet 
altijd (in ongeveer 20-30% van de situaties dat aanvullend gegevens zijn verzameld) even 
bruikbaar. Hierdoor kunnen ondernemers en het Zorginstituut de gegevens (met een investering 
variërend van EUR 400.000 tot EUR 800.000) niet gebruiken voor de herbeoordeling.  

Paradoxaal genoeg zorgt het gebrek aan concreet geformuleerde eisen en criteria bij de toelating 
van intramurale geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel voor belemmeringen. Met name de 
onvoorspelbaarheid van de procedure, waardoor ondernemers preventief dossiers opstellen voor 
intramurale geneesmiddelen met een budgetimpact boven de EUR 2,5 miljoen (kosten variëren 
van EUR 70.000 tot EUR 200.000 per dossier) zorgt hier voor een toename van de ervaren 
regeldruk. Ondernemers geven aan dat slechts een beperkt aantal dossiers (zo’n 20%) dat aan de 
door het Zorginstituut gestelde criteria voldoet wordt opgevraagd, waardoor de overige 80% van 
de dossiers achteraf gezien niet opgesteld had hoeven worden. Tevens duurt het voortraject voor 
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het aanvragen van een add-on declaratietitel tot vier maanden langer dan noodzakelijk, omdat 
betrokken zorgverzekeraars onnodig een inhoudelijke beoordeling uitvoeren.  

Rondom de toelating van extramurale geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel speelt dat, 
mede door de steeds complexere nieuwe geneesmiddelen, het beoordelen van het (farma-
economisch) dossier meer tijd vergt (gemiddeld twee weken, met uitschieters naar drie maanden). 
Deze extra tijd wordt gebruikt om nadere informatie uit te wisselen tussen de ondernemer en het 
Zorginstituut en om verhelderende vragen van het Zorginstituut te beantwoorden. De huidige, 
beperkte ervaring, met de pilot voor voorwaardelijke toelating voor geneesmiddelen laat zien dat 
het voortraject 1,5 tot 2 jaar kan duren. De verwachting is ook dat, zodra er meer ervaring met 
deze procedure is, dit een half jaar sneller kan. 

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de knelpunten in de verschillende onderzoeksfasen.  

 

 

 
Figuur 6. Overzicht knelpunten afgezet naar impact en realiseerbaarheid 
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4.2 Aanbevelingen 
Uit het onderzoek zijn diverse aanbevelingen naar voren gekomen om de in de huidige situatie 
ervaren regeldruk bij de toelating van nieuwe geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel terug 
te dringen. Het verdient aanbeveling om op korte termijn de knelpunten aan te pakken met een 
groot effect op de ervaren regeldruk. Onderstaande figuur geeft het resultaat hiervan weer. 

 
Op korte termijn kan het doorvoeren van onderstaande reductiemogelijkheden de totale 
doorlooptijd voor toelating van intramurale en extramurale geneesmiddelen tot het 
vergoedingenstelsel met twee weken tot zes maanden terugbrengen en kosten besparen.  

I. Onderzoek mogelijkheden verdere uniformering vergoedingensysteem 

Het huidige regelgevend kader maakt nadrukkelijk onderscheid tussen de procedures voor 
toelating van intramurale en van extramurale geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel. In 
praktijk zien we dat beleidswijzigingen op beide onderdelen en dan met name de invulling hiervan 
voor belemmeringen zorgt. Tegelijkertijd valt op dat de procedure voor intramurale en 
extramurale geneesmiddelen naar elkaar toe groeien. Om deze reden is het van belang dat het 
ministerie van VWS, samen met het veld, mogelijkheden voor verdere uniformering van beide 
vergoedingssystemen gaat onderzoeken en uitwerkt. Aandachtspunten hierbij zijn het hebben van 
objectieve criteria, transparantie over de te ondernemen processtappen en bijbehorende termijnen 
en verantwoordelijkheden van betrokken partijen. Binnen deze kaders dient dit systeem ruimte te 
bieden voor maatwerkoplossingen. Het verder uniformeren van het vergoedingensysteem (met 
het in stand houden van de duale systematiek) draagt bij aan het verkorten van de ‘time to market’ 
en het verlagen van de kosten. Zo kan dit voorkomen dat ondernemers, na overleg tussen 
ondernemer en het Zorginstituut, een register opzetten om aanvullende gegevens te verzamelen 
(kosten EUR 400.000 tot EUR 800.000), die vervolgens niet geschikt zijn om de initiële 
hypothese te beantwoorden.  

II. Ontwerp van één portal voor communicatie tussen ondernemer en instanties 

Dit onderzoek laat zien dat rondom de toelating tot het vergoedingenstelsel ondernemers te maken 
kunnen hebben met verschillende loketten. Specifiek voor nieuwe toetreders tot de Nederlandse 
markt helpt het hebben van één portal waarmee de ondernemer kan communiceren met betrokken 
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instanties omtrent aanvragen van procedures, uploaden van dossiers en het stellen en 
beantwoorden van vragen. Dit voorkomt tevens het fysiek in zesvoud en digitaal in 26-voud door 
ondernemers moeten aanleveren van de informatie.  

III.  Stel duidelijke criteria en termijnen op voor verplichtingen bij de intramurale 
geneesmiddelen  

Bij de toelating van intramurale geneesmiddelen tot het vergoedingenstelsel zijn de 
verplichtingen voor ondernemers, vanwege de open instroom, nihil. Het gebrek aan concrete en 
objectieve criteria en de onzekerheid die dit met zich meebrengt wordt door ondernemers als een 
last ervaren, omdat ondernemers niet weten waar ze aan toe zijn. Om deze reden is het van belang 
dat voor de toelating van intramurale geneesmiddelen, net als bij extramurale geneesmiddelen, 
door het Zorginstituut de procedures eenduidig worden vastgesteld. Dit ziet vooral toe op het 
aanscherpen van verplichtingen rondom het aanleveren van een notificatie door ondernemers, 
alsmede de termijn waarbinnen een beoordeling hiervan door het Zorginstituut plaatsvindt. 
Tevens dient het Zorginstituut na beoordeling duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheid 
of al dan niet een integraal dossier wordt opgevraagd. Voorgaande geeft zowel duidelijkheid aan 
ondernemers als aan het Zorginstituut, wat voorkomt dat ondernemers onnodig EUR 70.000 tot 
EUR 200.000 aan kosten maken voor het ‘preventief’ opstellen van een dossier.  

IV. Verbeter communicatie over taken, rollen, verantwoordelijkheden bij add-on 
procedure 

De regeldruk die ondernemers ervaren rondom de add-on procedure is te herleiden tot 
onduidelijkheid die er bestaat over de rollen van betrokkenen in deze procedure. Uit de 
gesprekken komt naar voren dat dit met name geldt voor de rol van de zorgverzekeraar die in het 
voortraject een inhoudelijke beoordeling van het geneesmiddel uitvoert, terwijl het bij de add-on 
procedure gaat om de aanvraag van een declaratietitel voor de bekostiging. Het is aan de NZa om 
samen met de betrokken brancheverenigingen ervoor te zorgen dat taken, rollen en 
verantwoordelijkheden bij de aanvraag van een add-on duidelijk worden gecommuniceerd. In het 
verlengde hiervan zou het voor ondernemers mogelijk moeten zijn om binnen de huidige add-on 
procedure informatie over de status van een aanvraag te verkrijgen. Als zorgverzekeraars rondom 
het voortraject voor de aanvraag van een add-on declaratietitel geen inhoudelijke beoordeling 
meer uitvoeren kan dit het voortraject ongeveer vier maanden sneller.  

V. Onderzoek mogelijkheden om vaker gebruik te maken van verkorte procedure en 
marginale toetsing 

Dit onderzoek laat zien dat het overschrijden van de wettelijke termijn van 90 dagen vooral speelt 
bij geneesmiddelen waarvoor een farma-economisch dossier wordt aangeleverd. Dit betekent dat 
het Zorginstituut, samen met de ondernemers, op voorhand gezamenlijk met een kritische blik 
moeten bepalen of het aanleveren van een farma-economisch dossier altijd toegevoegde waarde 
heeft. Het Zorginstituut dient samen met het ministerie van VWS en ondernemers te onderzoeken 
of het mogelijk is om, mits dit geen effect heeft op de kwaliteit van de beoordeling, de criteria 
voor toepassing van de verkorte procedure of marginale toetsing te verruimen. Dit biedt de 
mogelijkheid om de gemiddelde doorlooptijd terug te brengen tot binnen de wettelijke termijn 
van 90 dagen, en mogelijk richting de 48 dagen die op dit moment wordt gerealiseerd voor 1A 
geneesmiddelen. Deze mogelijkheden zijn eerder onderzocht door het Zorginstituut en hebben 
destijds onder meer geleid tot het verhogen van de grens voor budgetimpact naar EUR 2,5 
miljoen.  
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VI. Zorg voor verdere standaardisering van het voortraject van de voorwaardelijke 
toelating 

De eerste ervaringen met de pilot van de procedure voor voorwaardelijke toelating laten zien dat 
de doorlooptijd voorafgaand aan de start van voorwaardelijke toelating anderhalf tot twee jaar 
duurt. Het is mogelijk om deze doorlooptijd in te korten door te stimuleren dat direct wordt gestart 
met een procedure van voorwaardelijke toelating op moment dat reeds duidelijk is dat een 
reguliere procedure geen kans van slagen heeft en het wel gaat om veelbelovende innovatieve 
zorg. Het aanvullend mogelijk maken voor ondernemers om gedurende het hele jaar een aanvraag 
tot voorwaardelijke toelating in te dienen en niet alleen in een vastgestelde periode draagt ook bij 
aan het verkorten van het voortraject. Standaardiseer het proces van de aanvraag voor een 
voorwaardelijke toelating zover mogelijk. De afweging moet gemaakt worden tussen 
standaardisatie voor een snellere procedure en de ruimte voor maatwerk voor de ondernemer. De 
betrokken overheidsinstanties (ministerie van VWS, het Zorginstituut en ZonMw) moeten 
gestandaardiseerde convenanten en protocollen, voor zover nog niet aanwezig, opstellen en 
beschikbaar stellen. De verwachting is dat dit het voortraject met minimaal zes maanden kan 
verkorten.  
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Wet- en regelgeving: 
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B Deelnemers interviews en klankbordgroep 

Omwille van de privacy van de geïnterviewden en om te voorkomen dat bedrijfsspecifieke 
gegevens te koppelen zijn aan een specifieke organisatie is geen overzicht van deelnemers aan de 
interviews en de klankbordgroep opgenomen. Actal beschikt over een overzicht van de 
geïnterviewden en de deelnemers aan de klankbordgroep.
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