
Wie betaalt de ‘dure pil’? 

Erwin Kok  
 

Op woensdag 31 mei organiseerden Healthwise (Rijksuniversiteit 
Groningen) en het Universitair Medisch Centrum Groningen een 

symposium rondom het thema ‘Dure medicijnen’.  
 

Onder anderen Wouter Bos, bestuursvoorzitter van het VUmc, Bart 
Benraad, programmamanager bij Zorgverzekeraars Nederland en Alfred 
Bein, algemeen directeur van farmaceutisch bedrijf Novartis, gaven daar  

hun visie op de prijs van geneesmiddelen. 
 

 
Met de toenemende kennis op het gebied van gezondheid en ziektebestrijding wordt in 

de wereld van geneesmiddelen grote vooruitgang geboekt.  

Er komen steeds meer nieuwe én betere medicijnen op de markt die perspectief bieden 

voor patiënten met ernstige aandoeningen. Tegelijkertijd stijgen de medicijnuitgaven in 

ons land aanzienlijk, door de stevige prijskaartjes die aan bepaalde groepen 

geneesmiddelen hangen.  

 

De maatschappelijke vraag ‘hoe houden we de uitgaven aan medicijnen binnen het 

budget?’ is daarmee een zeer actuele kwestie. 

Tijdens dit symposium schetsten diverse vooraanstaande sprekers uit de zorgsector een 

beeld van de vraagstukken waar onze maatschappij mee te maken krijgt.  

De sprekers droegen vanuit hun eigen expertise verschillende oplossingen aan, waarbij 

ook de invloed die de politiek kan uitoefenen op de gezondheidssector aan de orde 

kwam.  

Hamvraag; wie betaalt de ‘dure pil’? Klik hier voor een impressie van een bewogen 

middag!  

 

 

  



Welkom;  

Ate van der Zee, 

Vice-voorzitter Raad van Bestuur, Hoogleraar Gynaecologische Oncologie, UMCG/RUG 

Het beschikbare budget voor medicijnen in Nederland is 1.2 miljard euro per jaar. 600 

miljoen euro is beschikbaar voor academische ziekenhuizen.  

Momenteel zijn behandelingen bekend die meer dan 50.000 euro per maand kosten.  

 

Er is behoefte aan duidelijkheid, besluitvorming en leiderschap in de discussie rond de 

kosten van medicijnen, deze (financiële) beslissingen horen niet in de spreekkamer van 

de arts.  

 

Wat meespeelt is de opbrengst na de uitgifte van ‘dure’ medicijnen. De ‘overall survival’ 

is maar een deel van de factoren, ook bijvoorbeeld de kwaliteit en de toxiciteit 

(bijwerkingen-complicaties) van het medicijn weegt mee in de kosten baten analyse.  

 

Om dit meetbaar te maken is er ene instrument beschikbaar; de clinical benifit scale 

(EMBO, zie ook http://www.esmo.org/Policy/Magnitude-of-Clinical-Benefit-Scale).  

 

 

  



Marja Pronk, 

CEO & Founder, MH PRONK Health Care Consultancy Foundation 

 

Dure medicijnen in vogelvlucht 

 

Marja verhaalt over de levenscyclus van het geneesmiddel, aan het eind hiervan komt 

geneesmiddel in het verzekerde pakket.  

Waarom is een ‘duur’ geneesmiddel duur, heeft ook te maken met de kosten vanaf de 

marketing.  

Prijzen geneesmiddel lopen sterk op. Wat mag gezondheidswinst kosten? Een ‘gewoon’ 

middel rond 10.000 euro per qali, een ‘duur’ middel tot 80.000 euro per qali.  

 

In de toekomst is de vraag; wat is een betekenisvolle (te verwachten) vooruitgang, 

waarna te onderhandelen over de kosten.  

 

 

 

*  

https://www.rtlz.nl/life/qaly-wanneer-een-behandeling-zinvol 

 

Qaly - quality-adjusted life year - staat voor één extra levensjaar in goede gezondheid. 

Het is een economische manier om te kijken naar de effectiviteit van een behandeling of 

medicijn. Volgens het RIVM worden Qaly's berekend als een schatting van de gewonnen 

levensjaren, waarbij elk jaar vermenigvuldigd wordt met een gewicht dat de kwaliteit 

weergeeft van de persoon van dat jaar. Bij volledige gezondheid heeft de qaly een factor 

1, bij verminderde levenskwaliteit is dat lager. Een QALY van 0 staat voor dood. Mensen 

die door een ziekte ondragelijk lijden, kunnen zelfs een negatieve factor krijgen. Dat 
wordt dan gezien als 'erger dan dood'. 

Als een 'quality-adjusted life year' enkele tienduizenden euro kost, dan is dat in de 

gezondheidszorg meestal een reden om kritisch naar het aanbieden of voortzetten van 

een behandeling te kijken. In 2006 stelde de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) 

dat een behandeling niet meer dan 80.000 euro per qaly zou mogen kosten.  

De Nederlandse ontwikkelingseconoom Marc Pomp heeft een qaly gewaardeerd 

op 50.000 euro. Dat stelde hij vast na een onderzoek in opdracht van het ministerie van 

Volksgezondheid. In Nederland wordt een bedrag tot 20.000 euro per qaly gezien als 

kosteneffectief voor preventieve interventie. In de praktijk kunnen uiteraard andere 

afwegingen worden gemaakt. Soms gaat het bijvoorbeeld over een ingreep voor een zeer 

kleine groep, zoals bij mensen die lijden aan de ziekte van Pompe; de behandeling van 
een Pompe-patiënt kost 400.000 tot 700.000 euro per jaar. 

 

 

  

  

https://www.rtlz.nl/life/qaly-wanneer-een-behandeling-zinvol
http://www.nationaalkompas.nl/preventie/kosten-van-preventie-nieuw/


Bart Benraad, 

Programmamanager Dure Geneesmiddelen, Zorgverzekeraars Nederland 

 

Perspectief van de verzekeraar 

 

Bart gaat in op de inkoop van Dure Geneesmiddelen in het ziekenhuis, dit is een ‘spel’ 

tussen ziekenhuizen en farmacie (goedkoop mogelijke medicatie met een hoge 

vergoedingenprijs).  

Vanaf 2012 is er een verplichting geweest om de netto prijs bekend te maken, dit is nu 

weer afgeschaft, waardoor marktwerking, winst maken, gebrek aan transpirantie en 

wantrouwen.  

 

De rol van de zorgverzekeraars Nederland is  

- gezamenlijk voorwaarden scheppen en  

- gezamenlijke inkoop 

 

Nederland koopt scherp in, maar de marktkracht van ziekenhuizen en verzekeraars kan 

misschien nog beter!  

 

 
 

 

  



Wouter Bos, 

Bestuursvoorzitter, VUmc 

 

Perspectief van de bestuurder 

 

Wouter schetst het huidige probleem van dure medicatie, waaronder de toegankelijkheid. 

Hoge winsten wijzen op falende markten en kan morren betreft ethiek en moraal 

betekenen.  

 

Er is sprake van knellende keuzes; de groei van de zorg- (en geneesmiddelen-) uitgaven 

zijn in de toekomst niet meer op te brengen.  

Wouter noemt; ‘innovaties hebben nog nooit geleid tot verlaging van de zorgkosten’.  

 

Voorbeeld actualiteit; geneesmiddel Orkambi (levenslang te gebruiken, kosten 170.000 

euro per jaar) wordt in Nederland niet meer vergoed.  

 

  



 

 

De vraag is wederom; wie besluit tot wel of niet voorschrijven van (te) dure 

geneesmiddelen?  

 

Mogelijke weg naar een oplossing; een winstplafond voor de farmacie. Er is nu sprake 

van een winstmarge van 20%, soms oplopend tot 40 tot 50%.  

 

 
 

 

  



Maarten Postma, 

Hoogleraar Farmaco-economie, UMCG/RUG 

 

De rol van farmaco-economie in gezondheidsbeleid 

Maarten houdt zijn verhaal over kosten effectiviteit, eerst in relatie tot vaccins. 

Daarnaast geeft hij de verschillende soorten kosten weer voor de verschillende qali’s 

(preventie, cure en ‘end of life’). 

 

 
 

Maarten informeert over het instrument eq5d om de qali te meten. Zie ook 

https://euroqol.org/ 

De vraag is dan, in relatie met de wees-geneesmiddelen; zijn er argumenten om over de 

kosten passend bij de qali heen te gaan?  

 

 

  

https://euroqol.org/


 

Alfred Bein, 

Algemeen Directeur, Novartis Nederland 

Perspectief van de farmaceut 

 

 
 

Alfred beschrijft de kosten die hangen aan de geneesmiddelen ontwikkeling. Hoge 

risico’s, als voorbeeld noemt hij stopzetten na 10 tot 12 jaar van de ontwikkeling van een 

medicijn. Dit gebeurt soms enkele keren per jaar. De schade is dan meer dan 1 biljoen 

dollar.  

 

Genoemd wordt ook de toekomst van het ge individualiseerde toegepaste medicijn.  

 

Alfred geeft aan; betrek ons bij de overleggen. Wij missen het vertrouwen, en willen best 

praten over kostenbeheer.  

 



 

 



Jos Kosterink, 

Hoogleraar Ziekenhuisfarmacie UMCG/RUG 

Perspectief van de ziekenhuisapotheker 

 

Jos geeft een overzicht uitgaven zorgkosten en geneesmiddelen, ook in perspectief met 

andere landen.  

 

Eigenlijk geeft Nederland weinig uit, veroorzaakt door doelmatigheid, zinnig gebruik en 

ons goed werkende voorschrijfsysteem.  

 

Echter de kosten voor het Umcg zijn mede door het verschijnen van dure 

geneesmiddelen opgelopen van 40 miljoen euro naar 100 miljoen euro.  

 

Minder dan 50 geneesmiddelen zijn voor meer dan 80% de oorzaak van de 

geneesmiddelenkosten in het UMCG, daarbij bevinden zich nu nog veel nieuwe dure 

geneesmiddelen in de pijplijn.  

 

De toekomst brengt ons personolised medicine, veroorzaakt dit kostenstijging, als 

iedereen zijn of haar eigen behandeling krijgt?  

Nu werkt 90% van de medicatie maar bij 40% van de ontvangers.  

 

Belangrijk is volgens Jos het beschikbaar hebben en stellen van data. Zijn punt is; waar 

is nu de transparantie?  

De minister maakt prijsafspraken, maar de ziekenhuizen kennen deze niet.  

 

 
  

 

 



Debat 

 

In hoeverre is er een samenwerking en transpirantie in de care, daar wisselen de 

gedachten over.  

 

Er wordt gepleit voor een winstplafond, daarboven zou het geneesmiddel gratis kunnen 

worden verstrekt of tegen een aangepaste prijs kunnen worden aangeboden.  

Alfred Bein ziet dit liever niet, maar staat open voor overleg.  

 

Gesteld wordt dat de farmacie zich in elk geval afzijdig dient te houden van de 

behandeling van de patiënt.       

 

Samenvattend  

 

Er zijn veel oplossingsrichtingen, en ook veel voorstellen voor samenwerking. Hierbij lijkt 

behoefte en wordt gepleit voor een landelijke sturing en/ of coördinatie. Deze kan een 

belangrijke rol spelen, mogelijk is dit proces al gaande en mag dan aan de oppervlakte 

komen!  

 

 


