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Samenvatting 

 

Het preferentiebeleid van een aantal zorgverzekeraars heeft de marktverhoudingen in de 

farmacieketen ingrijpend veranderd. Maar niet alleen de invloed van zorgverzekeraars 

neemt op de geneesmiddelenmarkt toe. Ook de invloed van ziekenhuizen, die in 

toenemende mate samenwerken en inkoopcombinaties vormen, stijgt. Tevens wint de 

positie van de patiënten(verenigingen) aan gewicht in de meer concurrerende zorgmarkt.  

De veranderingen in de markt noodzaken partijen in de farmacieketen tot handelen en 

veranderen. Ze kunnen niet langer koersen op de zekerheden uit het verleden. De nieuwe 

spelregels maken een andere strategie noodzakelijk. Een andere strategie met nieuwe 

samenwerkingsmodellen. BS Health Consultancy heeft onderzoek gedaan naar de transitie in 

de farmacieketen en welke mogelijke modellen kunnen worden gevormd tussen de spelers, 

waarbij het bieden van oplossingen vanuit de patiënt centraal staan. 

 

Farmaceutische industrie zoekt richting in een veranderende zorgmarkt 

Farmaceutische ondernemingen worden geconfronteerd met twee grote uitdagingen. 

Allereerst dienen zij ervoor zorg te dragen dat hun productportfolio in balans blijft. Bij veel 

grote fabrikanten van innovatieve geneesmiddelen loopt een groot deel van hun 

geneesmiddelen de komende jaren uit patent. Hierdoor zullen de acht grootste farmaceuten 

in de wereld tussen 2008 en 2012 gezamenlijk bijna $ 80 miljard aan omzet verliezen, ofwel 

gemiddeld 33% van hun totale omzet. Ook de ‘pijplijn’ met nieuwe geneesmiddelen is, in 

tegenstelling tot eerdere jaren, minder gevuld. Tussen 1995 en 1999 werden jaarlijks nog 

gemiddeld 40 nieuwe geneesmiddelen op de markt gebracht. Van 2000 tot 2007 bedroeg dit 

gemiddelde slechts 27. Het aantal klassieke blockbusters is ook afgenomen. Meer 

farmaceutische bedrijven richten zich op biotechmedicijnen. Medicijnen, die veelal geschikt 

zijn voor kleinere patiëntengroepen met specifieke ziekten.  
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De tweede uitdaging betreft het aangaan van nieuwe relaties met stakeholders als gevolg 

van de hervormingen van het Nederlandse zorgstelsel. Het verkrijgen en handhaven van 

markttoegang maakt dat de farmaceutische industrie in toenemende mate strijdt om de 

gunst van de zorgverzekeraar, het ziekenhuis en de patiënt.  Deze stakeholders zijn niet 

meer alleen te overtuigen met informatie over werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit. 

Farmaceutische ondernemingen zullen ook de kosteneffectiviteit van hun producten dienen 

aan te tonen. 

 

Zorgverzekeraars pakken meer de regierol 

Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 hebben zorgverzekeraars een 

leidende rol gekregen in het Nederlandse zorgstelsel. Zorgverzekeraars hebben niet alleen 

meer een administratieve rol, maar hebben nu ook de rol van zorginkoper en zorgadviseur. 

In de eerste jaren van de stelselwijziging hebben de zorgverzekeraars met name de focus 

gelegd op de omvang van de verzekerdenportefeuille. Anno 2009 zijn er relatief weinig 

verschillen in prijs en klanttevredenheid tussen de zorgverzekeraars. Ook de mobiliteit van 

verzekerden is beperkt. In toenemende mate leggen zorgverzekeraars, vanuit de sterk 

gereorganiseerde organisaties, de focus op zorginkoop. Zorgverzekeraars proberen meer 

onderscheidend vermogen te creëren door goede en innovatieve zorginkoop. Daarbij wordt 

steeds meer gedacht in doelgroepen, diseasemanagement en ketenzorg. Zorgaanbieders 

worden in toenemende mate beloond naar prestatie, ofwel ‘pay-for-performance’. Dit doen 

ze op verschillende gebieden, zoals medische kwaliteit, klantgerichte dienstverlening en 

prijs. Behalve dat zorgverzekeraars actiever worden met hun zorginkooprol richting 

zorgaanbieders, ontwikkelen zij zich in toenemende mate als zorgadviseur richting hun 

verzekerden. Bijvoorbeeld door het bieden van vergelijkende internetsites, zorgbemiddeling 

of het kwijtschelden van het verplicht eigen risico wanneer de verzekerde gebruikt maakt 

van de door hen gecontracteerde zorgaanbieders. 
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Ziekenhuizen op weg naar specialisatie  

Ziekenhuizen hebben voldoende volume nodig om aan de gestelde kwaliteitseisen te kunnen 

voldoen en tegemoet te kunnen komen aan de ingezette veranderende beloningsstructuur 

door zorgverzekeraars naar meer prestatiebeloning (pay-for-performance). Ook de 

financiële risico’s voor ziekenhuizen zijn, door de uitbreiding van het B-segment met vrij 

onderhandelbare prijzen, toegenomen. Ziekenhuizen zijn niet langer verzekerd van hun 

inkomsten. Dit leidt tot een herordening van het ziekenhuisaanbod. Er is meer sprake van 

specialisatie en samenwerking. Op landelijk en regionaal niveau, onder andere resulterend in 

inkoopcombinaties voor ondermeer de inkoop van geneesmiddelen. De specialisatie van 

ziekenhuizen zal ook effect hebben op de farmaceutische zorg. Als gevolg van de 

specialisatie van ziekenhuizen zullen in de toekomt niet alle innovatieve geneesmiddelen 

door elk ziekenhuis meer worden gebruikt. Het ontstaan van volumes van specifieke 

patiëntengroepen bij bepaalde ziekenhuizen biedt voor de ziekenhuizen en de 

farmaceutische ondernemingen innovatieve samenwerkingsmogelijkheden. Zo kunnen 

gezamenlijk de effecten van de reeds op de markt zijnde geneesmiddelen worden 

onderzocht en de toegevoegde waarde van de behandeling worden aangetoond. Het 

opzetten van poliklinische apotheken door ziekenhuizen past in de diseasemanagement 

benadering en het streven naar integrale (keten)zorg voor de patiënt. Daarmee ontwikkelt 

het ziekenhuis ook een lokale regierol in de farmacieketen. Het ziekenhuis zoekt daarbij 

samenwerking met lokale belangrijke ketenpartners, zoals gezondheidscentra die steeds 

vaker de contractpartij worden van zorgverzekeraars bij diverse ketenprogramma’s. 

 

Apotheken dienen hun toegevoegde waarde zichtbaar te maken 

De positie van de openbare apotheek is de afgelopen jaren onder druk komen te staan. De 

opbrengsten uit inkoopvoordelen zijn als gevolg van het preferentiebeleid sterk gedaald. Ten 

aanzien van de andere belangrijke opbrengstenpost voor apotheken, het tarief per 

receptregel, zal in toenemende mate moeten worden onderhandeld met de 
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zorgverzekeraar. In die onderhandelingen zullen de apotheken hun toegevoegde waarde 

dienen aan te tonen. Apotheken worden momenteel veelal gezien als kostenpost voor de 

logistieke verstrekking van geneesmiddelen. Echter, door meer aanvullende zorgprestaties 

aan te bieden, met als doel het reduceren van verkeerd medicatiebeleid en het bevorderen 

van therapietrouw, kunnen de apotheken hun toegevoegde waarde meer tonen. Uit 

onderzoek blijkt dat de kosten van vermijdbare ziekenhuisopnamen door verkeerd 

medicijngebruik ruim € 85 miljoen per jaar bedragen. Hierbij komen jaarlijks nogeens ruim 

1.200 patiënten met een vermijdbare geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopname te 

overlijden. Voorts blijven bijna 1.800 mensen last houden, ook na ontslag uit het ziekenhuis. 

Bovendien kunnen apotheken zich ook specialiseren ten aanzien van een bepaalde 

klantengroep en inspelen op hun specifieke behoeften. Door deze specialisatie zijn steeds 

meer aparte kanalen voor zogenoemde directe of unieke leveringen ontstaan. Dit betreft 

dan veelal de levering van dure geneesmiddelen. Geneesmiddelen die bestemd zijn voor een 

relatief kleine patiëntengroep en waarvan een groot deel via injecties moet worden 

toegediend. Behalve het specifiek richten op een klantengroep kunnen apotheken ook 

toegevoegde waarde bieden door extra service te bieden ten aanzien van de distributie. 

Hierdoor positioneert de apotheker zich van logistieke dienstverlener naar zorgverlener. 

Patiënten willen een geïntegreerde oplossing 

Het aantal patiënten zal in Nederland de komende jaren als gevolg van de vergrijzing en de 

toename van het aantal chronische aandoeningen sterk toenemen. In het huidige zorgstelsel 

staat de keuze van de consument centraal. Vraagsturing moet leiden tot een kwalitatief 

goed en betaalbaar zorgstelsel dat is toegesneden  op de wensen van de consument. Om de 

positie van de individuele patiënt te beteren en te verstevigen spelen patiënten- en 

consumentenorganisaties een belangrijke rol. Vooral als het gaat om de belangen van de 

groeiende groep chronisch zieken. Dit kunnen zij doen door zorgstandaards te ontwikkelen 

en samen te werken met zorgverzekeraars om goede zorgaanbieders te contracteren, die 
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werken conform de ontwikkelde zorgstandaard. De zorgstandaard kan vervolgens een basis 

vormen voor het ontwikkelen van een keten-DBC. Bij een keten-DBC staat de patiënt 

centraal en volgt de zorg de patiënt. Op deze wijze krijgen patiënten geïntegreerde 

zorgservices, waar de focus disease- in plaats van product-georiënteerd is. 

 

Nieuwe modellen in de farmacieketen 

Het belang van strategische partnerships tussen partijen in de farmacieketen neemt voor het 

verkrijgen van onderscheidend vermogen toe. Vrijwel alle spelers in de farmacieketen zijn op 

zoek naar onderscheidend vermogen  door meer toegevoegde waarde te bieden aan hun 

klant. De spelers in de farmacieketen hebben een gezamenlijk doel, namelijk het verbeteren 

van de kwaliteit van de gezondheidszorg voor de eindklant: de patiënt. Dit gezamenlijke doel 

kan worden gerealiseerd met nieuwe samenwerkingsmodellen, waarbij het gaat om 

gezamenlijkheid, elkaar toegevoegde waarde bieden en expliciet kunnen laten zien wat de 

partijen in de keten met de relatie kunnen winnen. De incentives komen in de toekomst 

meer te liggen op innovatie, profileren en bovenal het boeken van gezondheidswinst. Bij 

deze (nieuwe) benadering kan het SIVA-model ondersteuning bieden. Dit model gaat in op 

vier aspecten: oplossingen (solutions), informatie (information), waarde (value) en toegang 

(access). Deze vier aspecten vormen aangrijpingspunten voor nieuwe 

samenwerkingsmodellen in de farmacieketen waarbij de patiënt centraal staat: 

Oplossingen 

� Ontwikkelen van een keten-DBC voor een chronische aandoening waarvoor relatief veel 

farmaceutische hulp noodzakelijk is. 

� Een farmaceutische organisatie en een ziekenhuis sluiten samen een ‘pay-for-

performance contract’ met een zorgverzekeraar. 

 

 



9 

 

Informatie 

� Business case om doelgroepen te informeren en de toegevoegde waarde van het 

geneesmiddel aan te tonen. 

� Samenwerking met elkaar aangaan om de patiënt beter te informeren en te 

ondersteunen bij het goed gebruik van het geneesmiddel (therapietrouw, compliance). 

Toegang 

� Anders inrichten van het distributiekanaal om extra service te bieden (bijvoorbeeld 

geneesmiddelen bij patiënten thuis brengen door apotheker of gekwalificeerd personeel) 

of kosten te besparen (bijvoorbeeld direct inkopen van geneesmiddelen door 

zorgverzekeraar bij de farmaceutische industrie). 

Waarde 

� Afzetafspraken tegen een lagere prijs (bijvoorbeeld voor medicijnen die uit patent gaan) 

en het prijsverschil gebruiken voor het opzetten van een innovatiefonds ten behoeve van 

het ontwikkelen van nieuwe en verbeterde medicijnen en/of het stimuleren van goed 

geneesmiddelengebruik. 

 

TRANSITIE IN FARMACIEKETEN

� Farmaceutische industrie geconfronteerd met 2 uitdagingen: 

� Handhaven balans in productenportfolio

� Aangaan relaties met nieuwe stakeholders: zorgverzekeraars en (samenwerkende) ziekenhuizen

� Zorgverzekeraar legt meer accent op zorginkoop door te denken in doelgroepen, diseasemanagement en ketenzorg.

� Herordening ziekenhuisaanbod door specialisatie en samenwerking.

� Apothekers worden uitgedaagd hun toegevoegde waarde meer aan te tonen; ontwikkeling van logistieke 

dienstverlener naar zorgverlener.

� Patiëntenorganisaties pleiten voor gebruik zorgstandaarden en daarmee een verschuiving van product- naar disease-

georiënteerde zorgservices.

� Partijen kunnen elkaar toegevoegde waarde bieden door samen te werken en expliciet te maken wat met de relatie 

‘gewonnen’ kan worden. 
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Context 

 

Aanleiding 

De Nederlandse zorgmarkt verkeert in een 

transitieproces naar een meer 

marktgeoriënteerd zorgstelsel. Dit leidt 

onder andere tot veel dynamiek op de 

geneesmiddelenmarkt. Zo heeft het 

preferentiebeleid1 van een aantal 

zorgverzekeraars de marktverhoudingen 

ingrijpend veranderd. Maar niet alleen de 

invloed van zorgverzekeraars neemt in de 

geneesmiddelenmarkt toe, ook de invloed 

van ziekenhuizen, die in toenemende 

mate samenwerken en inkoopcombinaties 

vormen, stijgt. Voor farmaceutische 

ondernemingen is het een uitdaging om 

hun productportfolio in balans te houden 

en het beperkende aantal nieuwe 

                                                           
1
 Preferentiebeleid, betekent dat voor een aantal 

groepen geneesmiddelen leveranciers worden 

aangewezen van wie zorgverzekeraars voor een 

periode van 6 maanden deze middelen vergoeden. 

Deze zgn. ‘preferente’ leveranciers worden 

geselecteerd op de prijs die zij vragen voor het 

desbetreffende geneesmiddel. 

medicijnen succesvol op de markt te 

brengen. Openbare apothekers, welke 

voor een groot deel in eigendom zijn van 

de groothandels, zien hun inkomsten uit 

inkoopvoordelen als gevolg van het 

preferentiebeleid sterk dalen. Ook ten 

aanzien van de andere belangrijke 

inkomstenpost, het tarief per receptregel, 

zal de apotheker in toenemende mate  

moeten onderhandelen met de 

zorgverzekeraar. De positie en omzet van 

apotheken komt verder onder druk door 

de toename van het aantal internet-

apotheken, poliklinische apotheken en 

apotheken die gericht zijn op directe 

leveringen. Huisartsen participeren vaker 

met andere zorgverleners in gezondheids-

centra. Deze gezondheidscentra worden 

steeds vaker de contractpartij van 

zorgverzekeraars bij diverse nieuwe 

ketenprogramma’s. Deze programma’s 

spelen in op de behoeften van patiënten 

aan geïntegreerde zorgservices, 



11 

 

waarbinnen de focus disease-georiënteerd 

in plaats van product-georiënteerd is. 

De veranderingen in de markt noodzaken 

partijen in de farmacieketen tot handelen 

en veranderen. Ze kunnen niet langer 

koersen op de zekerheden uit het 

verleden. De nieuwe spelregels maken een 

andere strategie noodzakelijk. Een andere 

strategie met nieuwe samenwerkings-

modellen, met ook andere dan alleen de 

klassieke samenwerkingspartners in de 

keten. Zo zullen bijvoorbeeld in 

toenemende mate directe relaties 

ontstaan tussen de farmaceutische 

industrie en zorgverzekeraars, zie figuur 1. 

Het preferentiebeleid is daar een 

illustratie van.  

 

Zorgverzekeraar
Farmaceutische 

industrie

Groothandel

Groothandel
Ziekenhuis
(apotheek)

Medisch 
specialist

Patiënt

Patiënt

Huisarts

Apotheek

Klassieke relatie

Voorbeeld nieuwe relatie

 

Figuur 1: Spelers en de relaties in de farmacieketen
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0%

1%
2%

2%
Ziekenhuiszorg 

Farmaceutische hulp (extramuraal)

GGZ

Huisartsenhulp

Hulpmiddelen

Tandheelkundige hulp

Paramedische hulp

Ziekenvervoer

Kraamhulp en verloskundige hulp

Overig
53%

17%

12%

7%

2%

50%

3%

Ziekenhuiszorg

Geneesmiddelen 
(intramuraal)

Ziekenhuis-
kosten excl. 

geneesmiddelen

4%

Farmacie geen kostenpost maar 

toegevoegde waarde  

Geneesmiddelen worden veelal gezien als 

kostenpost. De extramurale en 

intramurale geneesmiddelen vormen 

samen bijna 20% van de totale kosten van 

de cure-sector, die wordt gefinancierd 

vanuit de Zorgverzekeringswet, zie figuur 

2.  Ongeveer 17% van de macroschadelast 

van de zorgverzekeraar betreffen 

extramurale geneesmiddelen. Extramurale 

geneesmiddelen worden buiten het 

ziekenhuis gebruikt en maken geen deel 

(meer) uit van een medisch-specialistische 

behandeling. Daarnaast bedragen de 

intramurale geneesmiddelen circa 3% van 

de schadelast. Deze intramurale 

geneesmiddelen, die voorgeschreven 

worden als onderdeel van een medisch 

specialistische behandeling, worden door 

de zorgverzekeraars gefinancierd door de 

‘verstrekking ziekenhuiszorg’. 

 

Figuur 2: Raming macroschadelast zorgverzekeraars in 2008 (Bron: Vektis; CVZ; SFK; analyse BS Health Consultancy) 
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De farmaceutische zorg vormt een 

essentieel onderdeel van de 

zorgverlening/behandeling. Voor veel 

patiënten betekenen medicijnen 

gezondheidswinst en/of een 

patiëntvriendelijke oplossing van een 

gezondheidsprobleem. Veelal zorgt een 

geneesmiddel ook voor vermindering van 

de kosten van andere zorgaanspraken, 

zoals de reductie van operaties en 

ziekenhuisopnamen. Ook leidt het 

inzetten van innovatieve geneesmiddelen 

tot grote arbeidsbesparende effecten. De 

spelers in de farmacieketen zullen in de 

toekomst deze toegevoegde waarden 

meer voor het voetlicht dienen te 

brengen. 

 

Onderzoeksaanpak 

Dit rapport is tot stand gekomen op basis 

van onze praktijkervaringen als adviseurs 

in de gezondheidszorgmarkt. Daarnaast 

hebben wij diverse interviews gehouden 

met onder andere ziekenhuisapothekers. 

Voorts zijn aan de hand van deskstudies 

verschillende onderzoeken en rapporten 

geanalyseerd. Deze geraadpleegde 

bronnen en de namen van de 

geïnterviewde personen zijn neergelegd in 

de bijlage. 

 

Opbouw rapport 

Na dit inleidende gedeelte gaat hoofdstuk 

1 in op de ontwikkelingen rond de eerste 

speler in de farmacieketen, de 

farmaceutische industrie. Vervolgens 

wordt in hoofdstuk 2 en 3 de dynamiek 

rond de zorgverzekeraars en ziekenhuizen 

besproken. Hierbij wordt tevens kort  

ingegaan op de samenwerking van 

poliklinische apotheken met huisartsen. 

Deze laatste groep concentreert zich in 

toenemende mate in gezondheidscentra. 

Hoofdstuk 4 bespreekt de rol van de 

openbare apothekers, die voor een groot 

deel in eigendom zijn van de 

groothandels. In hoofdstuk 5 wordt 

ingegaan op de positie van de 

eindgebruiker, de patiënt die een 

geïntegreerde oplossing wenst in plaats 

van een product. In hoofdstuk 6 wordt tot 

slot een aantal mogelijke invalshoeken 
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aangegeven die aangrijpingspunten 

vormen voor het aangaan van nieuwe 

samenwerkingsvormen tussen de spelers 

in de farmacieketen. 

Samenwerkingsvormen waarbij het bieden 

van oplossingen vanuit de optiek van de 

patiënt centraal staan. 

 

 

 

 

UITDAGINGEN IN DE FARMACIEKETEN

� Farmaceutische bedrijven: managen productenportfolio en 

garanderen markttoegang

� Zorgverzekeraars: creëren van onderscheidend vermogen met 

zorginkoop

� Ziekenhuizen: genereren van voldoende volume om te blijven 

voldoen aan kwaliteitseisen

� Apotheken: opschuiven van logistieke dienstverlener naar 

zorgverlener

� Patiënten(organisaties): ‘afdwingen’ van geïntegreerde zorgservices 

door gebruik zorgstandaarden te promoten
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Farmaceutische industrie zoekt richting in een veranderende zorgmarkt 

 

Farmaceutische ondernemingen staan 

voor een grote uitdaging. Naast dat zij er 

voor dienen zorg te dragen dat hun 

productportfolio in balans blijft, hebben zij 

in Nederland te maken met de hervorming 

van het zorgstelsel. Farmaceutische 

organisaties zullen andere relaties aan 

gaan met nieuwe stakeholders, zoals 

zorgverzekeraars en gebundelde 

inkoopafdelingen van ziekenhuizen. Ook 

wint de positie van de 

patiënten(verenigingen) aan gewicht in de 

toenemend concurrerende zorgmarkt. 

Deze stakeholders zijn niet meer alleen te 

overtuigen met informatie over 

werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit. 

Farmaceutische ondernemingen zullen 

ook de kosteneffectiviteit van hun 

producten dienen aan te tonen.  

 

Managen van productportfolio  

De farmaceutische sector is door research 

& development (R&D) gedreven. 

Ongeveer een kwart van de totale kosten 

wordt besteed aan R&D.  Aan de 

aanbodzijde zijn twee soorten 

farmaceutische ondernemingen te 

onderscheiden: fabrikanten van 

innovatieve geneesmiddelen en 

fabrikanten van generieke 

geneesmiddelen. De fabrikanten van 

innovatieve geneesmiddelen zijn actief in 

research, ontwikkeling, fabricage, 

marketing en distributie. De innovatieve 

geneesmiddelen worden beschermd door 

een patent zodat de fabrikanten een 

vergoeding krijgen voor innovatie en er 

een stimulans is voor verdere research. 

Wanneer het patent afloopt, verliest de 

fabrikant van het innovatieve 

geneesmiddel haar exclusieve rechten 

voor de productie en markt voor dit 

geneesmiddel. Fabrikanten van generieke 

geneesmiddelen kunnen dan de markt 

betreden met medicijnen die een 

equivalent zijn van het oorspronkelijke 

medicijn, maar met een significant lagere 

prijs.  
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Bij veel grote fabrikanten van innovatieve 

geneesmiddelen loopt een groot deel van 

hun geneesmiddelen de komende jaren 

uit patent. De acht grootste farmaceuten 

in de wereld zullen tussen 2008 en 2012 

gezamenlijk bijna $ 80 miljard aan omzet 

verliezen, ofwel gemiddeld 33% van hun 

totale omzet, doordat veel patenten op 

geneesmiddelen in die periode aflopen, 

zie figuur 3. 

 

Aan de andere kant is de ‘pijplijn’ met 

nieuwe geneesmiddelen minder  gevuld 

dan in eerdere jaren. Zoals figuur 4 

aangeeft neemt het aantal nieuwe 

medicijnen die op de markt worden 

gebracht af. Tussen 1995 en 1999 werden 

nog gemiddeld 40 nieuwe geneesmid-

delen op de markt gebracht. Van 2000 tot 

2007 was het gemiddelde slechts 27. Het 

aantal ‘klassieke’ blockbusters, ofwel 

geneesmiddelen met grote omzetten door 

een groot volume en een relatief lage 

prijs, neemt af. Daarentegen neemt het 

aantal middelen met een laag volume en 

een hoge prijs toe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Farmaceutische ondernemingen die patenten verliezen in $ mrd en als % farma-omzet (Bron: Financieel 

Dagblad; analyse BS Health Consultancy) 
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In toenemende mate richten 

farmaceutische bedrijven zich op 

biotechmedicijnen. Dit zijn medicijnen die 

vaak geschikt zijn voor kleinere patiënten-

groepen met specifieke ziekten, zoals 

vormen van kanker. Biotechmedicijnen 

richten zich veeleer op de oorzaak van de 

ziekte, in plaats van alleen symptoom-

bestrijding. Voor veel innovatieve 

farmaceutische bedrijven is het de 

komende jaren een uitdaging om hun 

productportfolio in balans te houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: Aantal nieuwe moleculaire entiteiten voor het eerst geïntroduceerd wereldwijd (1990-2007) (Bron: Europese 

Commissie; analyse BS Health Consultancy) 
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OMZET FARMACEUTISCHE INDUSTRIE ONDER DRUK

� Tussen 2008 – 2012 als gevolg van aflopen patenten 

wereldwijd circa € 80 miljard omzetvermindering bij de 

8 grootste farmaceutische bedrijven 

� Omzet nog eens extra onder druk als gevolg van minder 

gevulde ‘pijplijn’: gemiddeld 40 nieuwe 

geneesmiddelen in de jaren ’90 tegenover gemiddeld 

27 in de laatste 7 jaar.

� Wel toename aantal geneesmiddelen met laag volume 

en hoge prijs; meer aandacht voor biotechmedicijnen
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Aantonen van kosteneffectiviteit om het 

geneesmiddel succesvol op de markt te 

brengen  

Farmaceutische ondernemingen hebben 

relatief minder nieuwe geneesmiddelen 

om op de markt te brengen. Het is dan 

ook nog belangrijker geworden voor de 

farmaceutische industrie, dat de nieuwe 

geneesmiddelen succesvol op de markt 

worden gezet. Voordat een fabrikant een 

nieuw geneesmiddel op de markt 

aanbiedt, moet het eerst worden 

geregistreerd. In Nederland gebeurt de 

registratie door het College ter 

Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). 

Als dat college tot de conclusie komt dat 

een middel werkzaam, veilig en van goede 

kwaliteit is, krijgt de fabrikant een 

handelsvergunning.  

 

Wanneer het nieuwe geneesmiddel 

extramuraal gebruikt zal gaan worden, zal 

de fabrikant vervolgens een aanvraag voor 

opname in het geneesmiddelenver-

goedingssysteem (GVS) bij de Minister van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 

dienen te doen. Na registratie komt het 

geneesmiddel niet automatisch voor 

vergoeding door de basisverzekering in 

aanmerking. De Minister bepaalt of het 

geneesmiddel op basis van het advies van 

de Commissie Farmaceutische Hulp (CFH) 

wordt toegelaten tot het GVS. De CFH is 

ingesteld door het College voor Zorgverze-

keringen (CVZ).  De CFH beoordeelt het 

geneesmiddel ten aanzien van de 

therapeutische waarde en de onderlinge 

vervangbaarheid ten opzichte van andere 

geneesmiddelen. Behalve de raming van 

de kostenconsequenties kijkt, de CFH ook 

specifiek naar de onderbouwing van de 

kosteneffectiviteit van het geneesmiddel.  

 

De vergoeding van intramurale 

geneesmiddelen verloopt via het budget 

van ziekenhuizen en niet via het GVS. 

Indien dure (wees)geneesmiddelen2 in 

aanmerking willen komen voor opname en 

vergoeding van de ‘beleidsregel dure 

geneesmiddelen’ of ‘beleidsregel 

                                                           
2
 Weesgeneesmiddelen zijn geneesmiddelen die 

bestemd zijn voor patiënten met een zeldzame of 

weinig voorkomende aandoeningen 
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weesgeneesmiddelen in academische 

ziekenhuizen’ zal het intramurale genees-

middel ook dienen te worden beoordeeld 

door de CFH. Voor opname van het ge-

neesmiddel in de genoemde  beleidsregels 

dient de fabrikant daarentegen niet een 

verzoek in bij de Minister van VWS, maar 

bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

De NZa kan het CVZ vervolgens om advies 

vragen voor het voorlopig opnemen van 

het geneesmiddel in de beleidsregel. Het 

CVZ baseert haar advies op de beoordeling 

van het geneesmiddel door de CFH. De 

CFH beoordeelt intramurale 

geneesmiddelen ook specifiek op het 

aspect kosteneffectiviteit. 

 

In de praktijk kan het gebeuren dat het 

(intramurale en/of extramurale) 

geneesmiddel wel een handelsvergunning 

heeft verkregen door het CBG. Omdat het 

werkzaam, veilig en van goede kwaliteit is. 

Maar dat wanneer de kosteneffectiviteit 

niet kan worden aangetoond, het middel 

alsnog niet voor vergoeding in aanmerking 

komt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: Stappen introductie nieuw geneesmiddel in Nederland (Bron: CVZ; Ministerie van VWS; NZa; analyse BS Health 

Consultancy) 
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Aangaan van nieuwe relaties 

Wanneer het geneesmiddel is opgenomen 

in het GVS of in de beleidregel is de fabri-

kant nog niet verzekerd van afzet. Zoals 

figuur 5 aangeeft moet het intramurale 

geneesmiddel vervolgens nog worden 

opgenomen in het ziekenhuisassortiment. 

Het extramurale geneesmiddel zal ook 

door de individuele zorgverzekeraars 

moeten worden vergoed. Tegen de 

achtergrond van het individuele 

preferentiebeleid van zorgverzekeraars is 

dit geen vanzelfsprekendheid. 

 

Met het preferentiebeleid zijn 

zorgverzekeraars bevoegd om bij 

multisource geneesmiddelen een beperkt 

aantal specifieke middelen aan te wijzen. 

Multisource geneesmiddelen zijn medi-

cijnen die door verschillende fabrikanten 

worden gemaakt, maar wel dezelfde 

werkzame stof bevatten.  Alleen aflevering 

van de aangewezen geneesmiddelen komt 

dan voor vergoeding door  de 

zorgverzekeraar in aanmerking. Als gevolg 

van dit beleid zijn de prijzen van generieke 

geneesmiddelen extreem verlaagd en 

betekenen deze prijsverlagingen voor 

2008 een inverdieneffect van naar 

schatting bijna € 350 miljoen voor de 

zorgverzekeraars, zie figuur 6.  Zo zijn de 

prijzen van maagzuurremmer ‘omeprazol’ 

en cholesterolverlager ‘simvastatine’ met 

circa 80% gedaald. Ook worden in een 

aantal polissen van zorgverzekeraars 

alleen de medicijnen vergoed die via 

internet zijn besteld, zoals bijvoorbeeld bij 

de Zekur-polis van de zorgverzekeraar 

Univé/UVIT.  

 

In de toekomst kan een dergelijke aanpak, 

zoals het genoemde preferentiebeleid 

wellicht ook worden toegepast op GVS-

niveau. Op basis van de richtlijnen van de 

beroepsgroepen, waarbij ook naar de 

kosteneffectiviteit wordt gekeken, komen 

dan slechts een beperkt aantal 

therapievoorkeuren voor vergoeding in 

aanmerking. In de langetermijn visie van 

de geneesmiddelenvoorziening heeft de 

Minister van VWS aangegeven in 2010 

volgens een dergelijke aanpak een pilot op 

te gaan zetten voor maagzuurremmers en 

cholesterolverlagers. 
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Of een intramuraal geneesmiddel wordt 

opgenomen in het assortiment van het 

ziekenhuis wordt veelal (mede) bepaald 

door de geneesmiddelencommissie. 

Tussen de ziekenhuizen bestaat een 

diversiteit in het takenpakket en invloed 

van de geneesmiddelencommissie. Tot het 

takenpakket van de geneesmiddelencom-

missie hoort veelal het opstellen van het 

ziekenhuisformularium, substitutiebeleid 

en beleid ten aanzien van nieuwe en ‘me 

too’ geneesmiddelen. Indien de taak niet 

tot het werkgebied van de geneesmid-

delencommissie behoort, wordt de taak 

veelal door de ziekenhuisapotheker 

gedaan. Multisource geneesmiddelen wor-

den door ziekenhuizen veelal ingekocht 

via inkoopcombinaties met andere zieken-

huizen. Met als doel op basis van grotere 

volumes extra inkoopkorting te verkrijgen. 

 

Als laatste stap ‘voor-de-markttoegang’ 

dient het geneesmiddel ook daadwerkelijk 

voorgeschreven te worden. Hierbij speelt 

de inhoud van onder andere de 

Nederlandse Huisartsen Genootschap 

(NHG)-standaarden en de Centraal 

Begeleidings Orgaan (CBO)-richtlijnen een 

belangrijke rol, zie figuur 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6: Omzetmutatie per werkzame stof van geneesmiddelen binnen het preferentiebeleid op jaarbasis, per 1 juni 

2008 (Bron: SFK; analyse BS Health Consultancy) 
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De overheid en voorschrijvers zijn 

traditionele stakeholders voor de 

farmaceutische industrie. Door de 

veranderingen in de zorgmarkt zullen 

farmaceutische organisaties  ook relaties 

moeten aangaan met nieuwe 

stakeholders, zoals zorgverzekeraars en 

gebundelde inkoopafdelingen van 

ziekenhuizen. Relaties die nodig zijn om 

een geneesmiddelen succesvol in de markt 

te kunnen zetten en te houden. Om deze 

relaties op te kunnen bouwen, is 

vertrouwen en een positief imago 

noodzakelijk. Uit een onderzoek, 

uitgevoerd in opdracht van 

branchevereniging Nefarma, blijkt dat het 

imago van de (innoverende) 

farmaceutische industrie ten tijde van het 

schrijven van dit rapport nog niet 

onverdeeld positief is.   

 

De veranderingen in de Nederlandse 

zorgmarkt vragen een nieuw business 

model c.q. verdienmodel van de 

farmaceutische ondernemingen. 

Fabrikanten van generieke 

geneesmiddelen zullen zich meer gaan 

specialiseren. De flexibiliteit en efficiency 

van de bedrijfsvoering wordt steeds 

belangrijker. Immers het worden van de 

voorkeurleverancier (preferred supplier) 

van de zorgverzekeraar, voor een looptijd 

van 6 tot 12 maanden, vereist een lage 

taxe-prijs. Bovendien is er minder 

noodzaak tot het voeren van een volledig 

assortiment.  

 

Innovatieve farmaceutische 

ondernemingen zullen de toegevoegde 

waarde van hun geneesmiddelen dienen 

aan te tonen aan hun traditionele en 

nieuwe stakeholders. Ook de interne 

organisatie van de farmaceutische 

onderneming dient op het nieuwe 

business model te worden afgestemd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUW BUSINESS MODEL ALS BASIS

� Aantonen kosteneffectiviteit van primair belang

� Naast ‘clinical outcome’, ‘economical outcome’ van 

groot belang

� Relaties met zorgverzekeraars en ziekenhuizen 

opbouwen

� Realiseren van een flexibel en efficiënt intern 

organisatiemodel
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Zorgverzekeraars pakken meer de regierol 

 

Sinds de invoering van de 

Zorgverzekeringswet in 2006 hebben de 

zorgverzekeraars een regisserende rol 

gekregen in het Nederlandse zorgstelsel. 

Zorgverzekeraars hebben niet alleen meer 

een administratieve rol voor onder andere 

de polisadministratie, premie-inning en 

schadelastbeheer. Zij hebben nu ook de 

rol van zorgadviseur en zorginkoper. Een 

zorginkooprol die het stadium van rituele 

dans voorbij is: er wordt met zorgaan-

bieders onderhandeld over kwaliteit, 

volume en prijs. In het (nieuwe) 

zorgstelsel hebben zorgverzekeraars geen 

contracteerplicht, waardoor zij selectief 

contracten kunnen sluiten. In samenhang 

met deze rol van zorginkoper zullen de 

zorgverzekeraars de afgesproken 

prestaties monitoren, met name ten 

aanzien van de kwaliteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7: Rollenmatrix van zorgverzekeraars (Bron: Nyenrode Business Universiteit; analyse BS Health Consultancy) 
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Richting de verzekerden geven zorgver-

zekeraars advies over gezondheid en 

zorgaanbieders. Als zorgadviseur kunnen 

zorgverzekeraars informatie en advies 

geven over de kwaliteit, wachttijden en 

prijzen van de zorgaanbieders. De ambitie 

van de meeste zorgverzekeraars is om zich 

te ontwikkelen tot regisseur en actief op 

te treden naar zowel de zorginkoopmarkt 

als de zorgverzekeringsmarkt, zie figuur 7. 

Aandacht verschuift van zorgverzeke-

ringsmarkt naar de zorginkoopmarkt 

In de eerste jaren van de stelselwijziging 

hebben de zorgverzekeraars met name de 

focus  gelegd op de groei van de omvang 

van de verzekerdenportefeuille. Op basis 

van service, en vooral prijs, heeft een 

sterke concurrentie plaatsgevonden 

tussen de zorgverzekeraars. Ofschoon in 

het eerste jaar na de invoering van de 

Zorgverzekeringswet bijna een kwart van 

de verzekerden is overgestapt naar een 

andere zorgverzekeraar, is de mobiliteit de 

laatste drie jaar marginaal:  3 tot 5% 

verzekerden wisselt van zorgverzekeraar. 

Zoals figuur 8 aangeeft waren er in 2008 

relatief weinig verschillen in prijs en 

klanttevredenheid tussen de 

zorgverzekeraars. 

Zorgverzekeraars leggen in toenemende 

mate, vanuit de sterk gereorganiseerde 

organisaties, de focus op de zorginkoop-

markt. Zorgverzekeraars gaan geleidelijk 

proberen onderscheidend vermogen te 

creëren door goede en innovatie 

zorginkoop. Gaandeweg neemt de ruimte 

voor een eigen zorginkoopbeleid toe door 

de liberalisering van de zorgsector. Naast 

het feit dat zorgverzekeraars meer invloed 

krijgen, gaan zij ook meer financieel risico 

lopen over hun daadwerkelijk 

gerealiseerde zorgkosten, doordat het 

aantal ex-post (achteraf) correcties in de 

risicoverevening geleidelijk verminderen. 

Risicoverevening houdt in dat 

zorgverzekeraars financieel worden 

gecompenseerd voor verzekerden met 

een ongunstig risicoprofiel (met name 

ouderen en chronisch zieken) om 

zodoende risicoselectie tegen te gaan.
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Figuur 8: Gemiddelde prijs en waardering service dienstverlening per zorgverzekeraar in 2008 (Bron: Nivel; analyse BS 

Health Consultancy) 

 

Hierdoor wordt het voor de 

zorgverzekeraar aantrekkelijk om juist te 

investeren in zorgketens voor die 

doelgroepen die verantwoordelijk zijn 

voor een relatief groot deel van de 

zorgkosten. Wanneer de zorgverzekeraar 

immers doelmatigere zorg inkoopt ten 

opzichte van de gemiddelde 

zorgverzekeraar, kan de zorgverzekeraar 

geld overhouden op de ontvangen  

 

vereveningsbijdrage. Investeren in grote 

zorggebruikers is ook lonend door de 

huidige lage mobiliteit. De kans is slechts 

beperkt dat deze verzekerden zijn 

overgestapt naar een andere 

zorgverzekeraar wanneer de voordelen 

van de investeringen ‘vallen’. Het meer 

denken in doelgroepen, 

diseasemanagement en ketenzorg 

verandert de interne organisatie van 
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zorgverzekeraars. Bij de zorginkoopaf-

deling van de zorgverzekeraars verschuift 

de klassieke organisatie invalshoek van 

verstrekkingen naar die van doelgroepen, 

zoals ‘diabeteszorg’, ‘COPD-zorg’ of 

‘artrosezorg’. In het verlengde hiervan 

betrekken zorgverzekeraars vaker 

patiëntenverenigingen bij de zorginkoop. 

 

Zorgaanbieders worden in toenemende 

mate beloond op basis van P4P 

Zorgverzekeraars worden actiever richting 

zorgaanbieders met hun zorginkooprol. Zij 

gaan zorgaanbieders belonen naar 

prestatie, ofwel pay-for-performace (P4P). 

Zorgverzekeraars kijken meer gericht naar 

de wijze van financiering van 

zorgaanbieders en tot welke incentives 

deze beloningsvormen leiden. Dit doen ze 

op verschillende gebieden, zoals medische 

kwaliteit, service/klantgerichte 

dienstverlening en prijs, zie ook figuur 9. 

Ten aanzien van het aspect medische 

kwaliteit wordt als voorbeeld zorgverze-

keraar Menzis genoemd. Menzis beloont 

ziekenhuizen met prijsvoordelen wanneer 

zij voldoen aan alle ‘TopZorgcriteria’ 

aangaande medische kwaliteit, snelheid 

van diagnostiek en behandeling en 

informatievoorziening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9: Voorbeelden van verschillende sturingsgebieden van zorgverzekeraars ten aanzien van geleverde zorg (Bron: 

Tracey & Wiersema; analyse BS Health Consultancy) 
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Menzis is eind 2008 gestart met TopZorg 

voor de operatieve behandeling van vijf 

aandoeningen: borstkanker, staar, spat-

aderen, liesbreuk en meniscus. Met het 

TopZorg-predicaat genieten ziekenhuizen 

niet alleen prijsvoordelen, maar zijn zij ook 

‘voorkeurziekenhuis’ van Menzis.  

Zorgverzekeraar CZ beloont 

zorgaanbieders onder andere voor service 

en klantgerichte dienstverlening. Zo 

worden 88 apotheken in Zuid-Nederland 

financieel ondersteund bij de verbetering 

van de service en hun dienstverlening. CZ 

vergoedt een deel van de onderzoeks-

kosten van het verbetertraject wanneer 

het met succes is afgerond. Een ander 

voorbeeld van zorgverzekeraar CZ is het 

toewijzen van ‘smileys’ aan kindgerichte 

ziekenhuizen. Samen met Stichting Kind 

en Ziekenhuis bepaalt zorgverzekeraar CZ 

op basis van vastgestelde criteria welk 

ziekenhuis een keurmerk, een zogenoem-

de ‘smiley’, verdient. CZ publiceert 

vervolgens op websites welke zieken-

huizen aan de voorwaarden voldoen. 

Zorgverzekeraars selecteren zorgaanbie-

ders niet alleen op basis van de kwaliteit 

en klantgerichtheid. Bij een aantal 

verstrekkingen blijft de prijs een belangrijk 

selectiecriterium. Bijvoorbeeld ten aanzien 

van generieke geneesmiddelen. Sinds 1 

juli 2005 voeren een aantal zorgverzeke-

raars op gelijkvormige wijze het eerder 

genoemde preferentiebeleid met 

betrekking tot de orale toedienings-

vormen van de maagzuurremmer 

‘omeprazol’ en de cholesterolverlagers 

‘simvastatine’ en ‘pravastatine’.  Doel van 

het preferentiebeleid is door middel van 

prijsconcurrentie tot een meer doelmatige 

extramurale geneesmiddelenvoorziening 

te komen. Mede gezien de positieve 

ervaringen met het gezamenlijke 

preferentiebeleid en de beperkingen die 

het Transitieakkoord3 stelt ten aanzien van 

                                                           
3
 In dit akkoord hebben betrokken koepel- en 

brancheorganisaties, zoals Zorgverzekeraars 

Nederland en Nefarma, samen met het Ministerie 

van VWS afgesproken zich gezamenlijk in te zetten 

om te komen tot een transitie naar een normale 

marktsituatie bij de ordening van farmaceutische 

zorg 
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de uitbreiding hiervan hebben verschillen-

de zorgverzekeraars besloten om in 2008 

op het gebied van farmaceutische zorg 

ook een individueel preferentiebeleid te 

gaan voeren. Zoals eerder vermeld zijn als 

gevolg daarvan de prijzen van merkloze 

geneesmiddelen extreem verlaagd. Deze 

prijsverlagingen betekenden voor 2008 

een inverdieneffect voor de zorgverze-

keraars van naar schatting € 350 miljoen. 

 

Zorgverzekeraars bieden 

keuzeondersteuning aan verzekerden 

Behalve dat zorgverzekeraars actiever 

worden met hun zorginkooprol richting 

zorgaanbieders, ontwikkelen zij zich in 

toenemende mate als zorgadviseur 

richting hun verzekerden. Zowel door de 

inzet van passieve als actieve 

keuzeondersteuning. Verschillende 

zorgverzekeraars, zoals Univé/UVIT, 

Menzis en CZ, hanteren passieve 

keuzeondersteuning bij de keuze voor een 

zorgaanbieder door hun verzekerden 

diverse internetfunctionaliteiten aan te 

bieden. Aan de hand van internettools 

wordt informatie verstrekt over onder 

andere reisafstand, wachttijden, kwaliteit, 

prijs en het oordeel van andere patiënten 

over de behandeling in de verschillende 

ziekenhuizen en klinieken. Daarnaast 

zetten veel zorgverzekeraars 

bemiddelaars, in die zorg dragen voor 

wachtlijstbemiddeling en verzekerden 

adviseren en/of ondersteunen bij hun 

keuze voor een zorgaanbieder wanneer zij 

hiervoor contact opnemen met hun 

zorgverzekeraar. 

Behalve passieve keuzeondersteuning 

passen een aantal zorgverzekeraars ook 

vormen van actieve ondersteuning toe, zie 

figuur 10. Bijvoorbeeld door verzekerden 

financieel te belonen. Zo zijn CZ-

verzekerden met nierstenen die het advies 

volgen van hun zorgverzekeraar en zich in 

Rotterdam bij het Erasmus MC laten 

behandelen vanaf 2009 niet het verplichte 

eigen risico van € 155 voor deze 

verrichting verschuldigd. Ook Zilveren 

Kruis Achmea beloont verzekerden door 

het kwijtschelden van hun verplichte eigen 

risico als ze kiezen voor een door de 

verzekeraar gemaakte selectie van beste 
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ziekenhuizen. De beloning geldt voorlopig 

voor negen behandelingen. Actieve keuze-

ondersteuning kan ook via ‘gerichte 

contractering’ plaatsvinden, waarbij de 

zorgverzekeraar alleen een contract sluit 

met bepaalde voorkeuraanbieders. Indien 

de consument naar een niet-

gecontracteerde aanbieder gaat, kan hij 

worden verplicht een bedrag bij te 

betalen. De in het commerciële seizoen 

2007/2008 geïntroduceerde Zekur-polis 

van Univé, waarbij een goedkope basis-

verzekering wordt aangeboden met een 

beperkte keuze uit zorgaanbieders, kan 

beschouwd worden als de eerste concrete 

stap richting selectie van zorgaanbod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figuur 10: Voorbeelden van keuzeondersteuning door zorgverzekeraars (Analyse BS Health Consultancy) 

ZORGVERZEKERAAR ZOEKT ONDERSCHEID IN 

REGIEROL

� Op prijs en service/klanttevredenheid weinig 

verschillen

� Meer focus wordt gelegd op zorginkoopmarkt

� Door meer te denken in doelgroepen en 

diseasemanagement

� En contract- en beloningsdifferentiatie toe te 

passen richting zorgaanbieders o.b.v. medische 

kwaliteit, service en prijs

� Hanteren van passieve en actieve 

keuzeondersteuning t.a.v. het zorgaanbod

Mate van keuzeondersteuning door zorgverzekeraar
Passief Actief

Vergelijkingswebsite Zorgbemiddeling
Kwijtschelden 

verplicht eigen risico
Gericht

contracteren
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Ziekenhuizen op weg naar specialisatie 

 

Ziekenhuizen hebben voldoende volume 

nodig om aan de gestelde kwaliteitseisen 

te kunnen voldoen en tegemoet te kunnen 

komen aan de ingezette veranderende 

beloningsstructuur van zorgverzekeraars: 

meer prestatiebeloning (‘pay-for-

performance’). De financiële risico’s voor 

ziekenhuizen zijn  toegenomen door de 

uitbreiding van het B-segment met vrij 

onderhandelbare prijzen. Ziekenhuizen 

zijn niet langer verzekerd van hun 

inkomsten. Dit leidt tot een herordening 

van het ziekenhuisaanbod. Er is meer 

sprake van specialisatie en samenwerking. 

Op landelijk en regionaal niveau, onder 

andere resulterend in inkoopcombinaties 

voor ondermeer de inkoop van 

geneesmiddelen. De specialisatie van 

ziekenhuizen zal ook ten aanzien van 

farmacie gaan gelden. Als gevolg van de 

specialisatie van ziekenhuizen zullen in de 

toekomst niet alle innovatieve 

geneesmiddelen door elk ziekenhuis meer 

worden gebruikt. Het opzetten van 

poliklinische apotheken door vele 

ziekenhuizen past in de ‘diseasemanage-

mentbenadering’ en het streven naar 

integrale (keten)zorg voor de patiënt. Het 

ziekenhuis ontwikkelt daarmee ook een 

lokale regierol in de farmacieketen. 

 

Concentratie en specialisatie in de 

ziekenhuissector 

Door fusies is het aantal algemene 

ziekenhuizen in Nederland afgenomen. 

Anno 2009 zijn er in totaal 141 ziekenhuis-

locaties en 45 buitenpoliklinieken. Deze 

zijn georganiseerd in 85 algemene 

ziekenhuisorganisaties en 8 academische 

ziekenhuisinstellingen. De verwachting is 

dat er in de toekomst meer ziekenhuizen 

gaan fuseren of een verdergaande 

samenwerking aangaan. Dit als gevolg van 

de toenemende complexiteit van 

medische procedures en de noodzaak om 

voldoende volume te halen om aan de 

kwaliteitseisen van wetenschappelijke 
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verenigingen te kunnen voldoen. Maar 

ook om een ‘counter vailing power’ te 

kunnen vormen in de scherp wordende 

onderhandelingen met zorgverzekeraars. 

Op regionaal niveau ontstaan samenwer-

kingsverbanden, zoals de zogenoemde ‘A-

12 ziekenhuizen’4. Of op landelijk niveau 

tussen de Samenwerkende Topklinische 

opleidingsziekenhuizen (STZ). Deze 

samenwerkingsverbanden zullen functies 

gezamenlijk uitvoeren waaronder de  

inkoop. Ook zullen er steeds meer 

specifieke inkoopcombinaties ontstaan, 

zoals de Regionale Inkoop Noord-Holland 

(RIN). Eventueel in samenwerking met 

buitenlandse partijen, zoals het Elkerliek 

Ziekenhuis dat samenwerkt met Clinic 

Partner. Clinic Partner is een grote Duitse 

medische inkooporganisatie die de 

centrale inkoop verzorgt voor vele 

ziekenhuizen in Duitsland. 

                                                           
4
 De zogenoemde A-12 ziekenhuizen bestaan uit 

het Groene Hart ziekenhuis, Bronovo-Nebo, ‘t 

Lange Land ziekenhuis en het Medisch Centrum 

Haaglanden 

Het aantal Zelfstandige Behandelcentra 

(ZBC’s) is de afgelopen jaren sterk 

toegenomen van 35 afgegeven 

vergunningen/toelatingen in 2002 naar 

175 in 2007, zie figuur 11. ZBC’s zijn kleine 

klinieken die medisch specialistische zorg 

verlenen. Ze leggen zich veelal toe op 

eenvoudige en relatief gemakkelijk uit te 

voeren behandelingen. Het gaat hier 

vooral om planbare zorg waarvoor de 

patiënt niet hoeft te worden opgenomen. 

De totale omzet van ZBC’s is nog relatief 

klein in verhouding met de andere 

aanbieders, maar de contractprijzen van 

ZBC’s blijken aanzienlijk lager te zijn dan 

van ziekenhuizen. In het B-segment met 

vrij onderhandelbare prijzen van Diagnose 

Behandelcombinaties (DBC’s), liggen de 

contractprijzen van ZBC’s gemiddeld 22% 

lager dan die van ziekenhuizen. In het A-

segment gelden voor ziekenhuizen 

vastgestelde tarieven, voor ZBC’s 

maximumtarieven. De prijs voor een DBC 

in het A-segment ligt bij ZBC’s gemiddeld 

tussen de 10 en 20 procent lager dan de 

maximumtarieven.  
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Figuur 11: Ontwikkeling aantal afgegeven vergunningen/toelatingen ZBC-locaties, (officieel instelling voor medisch-

specialistische zorg (IMSZ) genoemd) (Bron: NZa; RIVM; analyse BS Health Consultancy) 

 

Ook ziekenhuizen gaan zich in 

toenemende mate specialiseren en zijn op 

zoek naar een eigen profiel. Als bestaand 

ziekenhuis bepalen wat wel en wat niet 

meer wordt gedaan en vervolgens keuzes 

maken is echter lastig. Nieuwe 

ziekenhuizen en klinieken hebben minder 

moeite met deze afweging. Zo lijkt de 

komende jaren door een groep private 

investeerders een nieuw, nog te bouwen, 

ziekenhuis in Boxmeer gerealiseerd te 

worden. Dit ziekenhuis gaat zich specifiek 

richten op kankerbehandelingen. Reeds 

gevestigde ‘centres of excellence’ trachten 

hun positie in Nederland uit te bouwen. Zo 

heeft het Oogziekenhuis Rotterdam het 

‘Oogzorgnetwerk’ opgezet en streeft 

daarmee naar landelijke dekking. De 

Nijmeegse Sint Maartsenkliniek, 

gespecialiseerd in houding en beweging, 

heeft ook een dependance in Woerden. 

Dit past in de strategie om haar 

gespecialiseerde zorg op het gebied van 

orthopedie en reumatologie ook elders in 

het land aan te bieden. 

 

Financiële risico’s nemen toe voor de 

ziekenhuissector 

De financiële risico’s voor ziekenhuizen 

nemen fors toe. Het B-segment is in 
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februari 2005 ingevoerd, een maand na de 

definitieve introductie van de DBC’s. Bij 

het B-segment geldt geen budgetzeker-

heid over de zorg, in tegenstelling tot het 

A-segment. Ziekenhuizen krijgen in het B-

segment betaald voor de daadwerkelijk 

geproduceerde DBC’s. Het volume van het 

B-segment is toegenomen en zal naar 

verwachting in de toekomst verder stijgen. 

Anno 2009 bedraagt het B-segment circa 

33% van de ziekenhuiszorg. De komende 

jaren zal het B-segment waarschijnlijk 

worden uitgebreid tot alle planbare 

ziekenhuiszorg waarmee het circa 70% van 

de ziekenhuiszorg zal omvatten, zie figuur 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 12: Ontwikkeling A- en B-segment als een % van het totaal aantal behandelingen (Bron: Ministerie van VWS; 

analyse BS Health Consultancy) 

10 10 10
20

33

70

90 90 90
80

67

30

0%

20%

40%

60%

80%

100%

A-segment

B-segment

2006 2007 2008 2009 2011?2005

HERORDENING VAN HET ZIEKENHUISLANDSCHAP

� Meer specialisatie op aandoeningen

� Nodig om te kunnen blijven voldoen aan 

kwaliteitseisen

� Gevolg is dat niet alle ziekenhuizen meer alle 

innovatieve geneesmiddelen zullen afnemen

� Toenamen van landelijke en regionale 

(inkoop)samenwerkingsverbanden, die o.a. de 

aanbesteding van geneesmiddelen verdelen over de 

partners

� Explosieve groei van ZBC’s
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Ziekenhuizen zijn niet langer verzekerd 

van hun inkomsten en ook de kapitaal-

lasten maken integraal onderdeel uit van 

de DBC-prijzen. Om de fluctuaties te 

kunnen opvangen trachten ziekenhuizen 

hun solvabiliteitspositie te versterken. De 

gemiddelde solvabiliteit van ziekenhuizen 

is tussen 2002 en 2007 gestegen van 7,3% 

naar 11,4%. Een mogelijkheid om de 

financiële positie verder te versterken is 

het aantrekken van privaat kapitaal. 

Wanneer de overheid beslist om in 2012 

het uitkeren van winst door ziekenhuizen 

toe te staan, zullen private investeringen 

in de Nederlandse ziekenhuismarkt naar 

verwachting verder toenemen.  

Geneesmiddelen bedragen circa 25% van 

de medische inkoopkosten 

In 2007 hebben de ziekenhuizen een 

gemiddeld rendement van 1,4% behaald. 

Zoals in figuur 13 aangegeven bedraagt de 

inkoop ongeveer een derde van de totale 

kosten van een ziekenhuis. Circa 60% van 

de inkoop heeft betrekking op medische 

inkopen, waarvan geneesmiddelen de 

grootste post bedraagt met circa 25%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 13: Opbouw W&V-rekening algemene ziekenhuis en aandeel kosten geneesmiddelen in totale inkoopkosten 

gemiddeld (Bron: Sneller Beter; Gupta; analyse BS Health Consultancy) 
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De kosten van geneesmiddelen voor 

ziekenhuizen zijn de laatste jaren sterk 

gestegen. Dit wordt met name 

veroorzaakt door de sterke stijging van de 

kosten voor dure geneesmiddelen. In 2002 

stonden er 11 geneesmiddelen op de lijst 

‘dure geneesmiddelen’. Anno januari 2009 

zijn dit er 30. De lijst dure geneesmiddelen 

is tot stand gekomen om ervoor te zorgen 

dat de behandeling met dure 

geneesmiddelen in ziekenhuizen om 

financiële redenen niet in het gedrang zou 

komen. Op dit moment wordt een zieken-

huis voor 80% van de netto-inkoopprijs 

gecompenseerd via de ‘beleidsregel dure 

geneesmiddelen’. De overige 20% van de 

netto-inkoopprijs moet het ziekenhuis 

compenseren vanuit het ziekenhuisbudget 

(A-segment) of de DBC-inkomsten (B-

segment). Naar verwachting zullen de 

dure geneesmiddelen binnenkort voor 

100% worden vergoed. De Nederlandse 

Zorgautoriteit (NZa) heeft de Minister van 

VWS geadviseerd om dure 

geneesmiddelen te bekostigen op basis 

van 100% van de landelijke netto-

inkoopprijs per stof in het jaar T-1. Vanaf 

2010 zullen ziekenhuizen de dure 

geneesmiddelen apart gaan declareren 

(zogenoemde add-ons) naast de DBC’s. De 

dure geneesmiddelen worden dan 

gedeclareerd op basis van geoormerkte 

opgave van werkelijke hoeveelheid 

toegepaste geneesmiddelen, gekoppeld 

aan specifieke DBC’s. De kosten van de 

overige intramurale geneesmiddelen zijn 

op dit moment nog niet specifiek aan 

DBC’s toegerekend, maar via algemene 

verdeelsleutels in de DBC’s opgenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSTEN INTRAMURALE FARMACIE STERK GESTEGEN

� Ten opzichte van het 2002 bevat de lijst dure 

geneesmiddelen 3 X meer geneesmiddelen 

� Ziekenhuis krijgt nu nog 80% vergoed en moet 20% 

uit eigen inkomsten betalen

� NZa pleit in haar advies aan de Minster voor een 

100% vergoeding dure geneesmiddelen
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Op lange termijn zal ook meer sturing 

gaan plaatsvinden op intramurale 

geneesmiddelen 

In de toekomst zullen zorgverzekeraars 

meer financieel risico gaan lopen op 

ziekenhuiskosten, doordat de huidige ex-

post mechanismen van de 

risicoverevening op ziekenhuiskosten 

zullen gaan afnemen. Zoals eerder 

vermeld zullen zorgverzekeraars in de 

toekomst meer gaan werken op basis van 

het ‘pay-for-performance-principe’. De 

toegevoegde waarde van de behandeling 

zal moeten worden aangetoond ten 

opzichte van alternatieve behandelingen. 

Daarbij zullen alle kosten van de 

behandeling mee moeten worden 

genomen, dus inclusief de 

geneesmiddelen. In de toekomst zullen de 

kosten voor (dure) geneesmiddelen naar 

verwachting wel specifiek worden 

opgenomen in DBC’s. Dit zal niet 

eenvoudig zijn. De complexiteit zit in de 

heterogeniteit die het gepersonaliseerde 

karakter van medicijngebruik met zich 

mee brengt. Vooral wat betreft dure 

geneesmiddelen: bij de ene patiënt werkt 

een middel van €10.000 wel, bij de andere 

niet. Hiervoor zouden specifieke afspraken 

met zorgverzekeraars kunnen worden 

gemaakt, mits de toegevoegde waarde 

kan worden aangetoond. 

Ook kan in de toekomst een monosysteem 

voor alle geneesmiddelen, zowel intra- als 

extramuraal, worden ontwikkeld om de 

zorgverzekeraars meer 

sturingsmogelijkheden te bieden ten 

aanzien van de intramurale 

geneesmiddelen. Door de huidige 

gescheiden systemen is het mogelijk om 

weggegeven kortingen en bonussen in het 

ene segment terug te verdienen door 

hogere prijzen in het andere segment 

(oneigenlijke substitutie). Verschillende 

zorgverzekeraars kijken op dit moment al 

meer naar de totale kosten van 

geneesmiddelen die door patiënten zowel 

intramuraal als extramuraal worden 

gebruikt. Ideeën daarbij zijn dat de 

zorgverzekeraar het ziekenhuis 

compenseert voor het prijsverschil tussen 

de soortgelijke medicijnen, zodat het 

ziekenhuis het medicijn voorschrijft dat in 
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totaliteit (het intramurale én het 

extramurale gebruik) het goedkoopste is. 

 

Specialisatie van ziekenhuizen zal ook ten 

aanzien van geneesmiddelen gaan gelden 

De noodzaak om als ziekenhuis te 

specialiseren en een eigen profiel te 

kiezen zal in de toekomst ook invloed 

hebben op het farmaciebeleid van 

ziekenhuizen. Als gevolg van de 

specialisatie van ziekenhuizen zullen in de 

toekomst niet alle innovatieve 

geneesmiddelen door elk ziekenhuis meer 

worden ingekocht. Op dit moment worden 

in vrijwel alle ziekenhuizen nog alle 

innovatieve geneesmiddelen gebruikt, 

ondanks het soms beperkte volume en/of 

de expertise van het desbetreffende 

ziekenhuis. Wanneer ziekenhuizen zich 

inderdaad meer gaan specialiseren en de 

volumes van specifieke patiëntengroepen 

gaan toenemen, ontstaan bij die 

ziekenhuizen voor de farmaceutische 

ondernemingen aantrekkelijke populaties 

voor onderzoek. Dat wil zeggen het 

ziekenhuis en de farmaceutisch 

onderneming kunnen als innovatieve 

samenwerkingspartners de effecten 

onderzoeken van het reeds op de markt 

zijnde geneesmiddel. Dit onderzoek kan 

dan weer input geven voor het aantonen 

van de toegevoegde waarde van de 

behandeling. 

 

Ziekenhuizen vormen in toenemende 

mate een eigen keten met een 

poliklinische apotheek 

Het aantal poliklinische apotheken neemt 

sterk toe in Nederland. Veelal zijn ze 

vormgegeven als aparte BV van het 

ziekenhuis of in samenwerking met 

openbare apotheken in de regio. In 2000 

werd de Wilhelmina Apotheek in Assen als 

eerste poliklinische apotheek geopend. 

Momenteel zijn er circa 30 poliklinische 

apotheken. Poliklinische apotheken zijn 

zelfstandige apotheken die gevestigd zijn 

in het ziekenhuis en extramurale 

farmaceutische zorg leveren. Naast het 

leveren van specialistische farmaceutische 

patiëntenzorg hebben poliklinische 

apotheken ook een rol voor een soepele 
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medicatieoverdracht bij opname in, en 

ontslag uit het ziekenhuis. De uitbreiding 

van het dienstenpakket van ziekenhuizen 

met poliklinische farmacie past volgens de 

Nederlandse Vereniging van 

Ziekenhuisapotheken (NVZA) en de 

Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) in het 

streven naar integrale (keten)zorg voor de 

patiënt. Door het opzetten van een 

poliklinische apotheek ontwikkelt het 

ziekenhuis een lokale regierol in de 

farmacieketen. Ziekenhuizen zoeken hun 

lokale belangrijke ketenpartners op en 

kiezen ervoor om in deze partners 

structureel te investeren. Voorbeelden 

van belangrijke ketenpartners voor 

ziekenhuizen zijn onder andere grotere 

huisartsenpraktijken en gezondheids-

centra. Huisartsen concentreren zich in 

toenemende mate in groepspraktijken. In 

2002 was 15% van de huisartsenpraktijken 

een groepspraktijk, in 2007 circa 25%. 

Praktijken met meerdere huisartsen 

werken ook vaak samen met andere 

zorgverleners, zoals fysiotherapeuten, 

apothekers of sociaal psychiatrische 

verpleegkundigen. Het merendeel daarvan 

is ook met andere zorgverleners op 

hetzelfde adres gevestigd in een 

gezondheidscentrum. Deze 

gezondheidscentra worden steeds vaker 

de contractpartij van zorgverzekeraars bij 

diverse nieuwe ketenprogramma’s.  

Tot slot merken wij op dat deze vorm van 

samenwerken, van een ziekenhuis met 

een poliklinische apotheek met haar lokale 

belangrijke partners, meer effect lijkt te 

hebben op de verbetering van de integrale 

ketenzorg voor de patiënt dan de 

oorspronkelijke Farmacotherapeutische 

Transmurale Overleggen (FTTO’s) tussen 

beroepsbeoefenaren uit de 1e en 2e lijn. 

 

 

 

 

 

 

 

POLIKLINISCHE APOTHEEK IN OPKOMST

� Anno 2009 circa 30 poliklinische apotheken, veelal in 

de vorm van een BV, als 100% dochter van het 

ziekenhuis

� Deze apotheken dragen mede zorg voor een soepele 

medicatieoverdracht van intramurale patiënten

� Dit sluit aan bij integrale (keten)zorg voor de patiënt

� Met de vestiging van een poliklinische apotheek pakt 

het ziekenhuis de lokale regierol in de farmacie
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Apotheken dienen hun toegevoegde waarde zichtbaar te maken 

 

Door de veranderingen in de Nederlandse 

zorgmarkt en specifiek ten aanzien van 

geneesmiddelenmarkt, is de rol van de 

openbare apotheek onder druk komen te 

staan. In de onderhandelingen met zorg-

verzekeraars zullen de apotheken ook hun 

toegevoegde waarde vaker dienen aan te 

tonen. Apotheken worden momenteel 

veelal gezien als kostenpost voor de logi-

stieke verstrekking van geneesmiddelen. 

Door aanvullende zorgprestaties aan te 

bieden, bijvoorbeeld aangaande het 

reduceren van verkeerd medicatiebeleid 

en/of het bevorderen van therapietrouw, 

kunnen de apotheken hun toegevoegde 

waarde meer tonen. En zich vervolgens 

beter positioneren als volwaardige 

zorgverlener. Ook kunnen apotheken zich 

specialiseren in een bepaalde klanten-

groep en inspelen op hun specifieke 

behoeften. 

 

Opbrengsten apotheken onder druk 

De invoering van het individuele preferen-

tiebeleid van verschillende zorgverzeke-

raars sinds 1 juli 2008 heeft veel impact op 

de inkoopmarge en daarmee het 

financiële resultaat van de apothekers.  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 14: Ontwikkeling geschatte inkoopvoordelen apothekers volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (Bron: NZa; 

analyse BS Health Consultancy) 
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De NZa verwacht dat de inkoopvoordelen 

in 2008 als gevolg van het preferentie-

beleid zijn gedaald naar € 570 miljoen, zie 

figuur 14. In 2007 bedroegen de inkoop-

voordelen voor apotheken nog € 780 

miljoen. Ook in 2009 zullen de inkoop-

voordelen naar verwachting verder dalen 

naar circa € 500 miljoen.   

Het tarief per receptregel, dat de 

apotheker bij de zorgverzekeraar 

declareert, is de andere belangrijke 

opbrengstenpost voor apotheken. 

Doordat de inkoopvoordelen voor 

apotheken sterk zijn gedaald, is het 

gemiddeld maximum declaratiebedrag per 

receptregel verhoogd van € 6,10 in 2008 

naar € 7,28 in 2009. Als de apotheek en 

zorgverzekeraar samen een contract 

hebben afgesloten, mag van de maximale 

vergoeding per recept worden afgeweken 

tot een maximum van € 7,94. Het is voor 

het eerst dat in de tarieven voor 

farmaceutische zorg een vrij 

onderhandelbare bandbreedte wordt 

geboden. Volgens de NZa geeft een 

flexibel apothekerstarief apothekers en 

zorgverzekeraars de mogelijkheid binnen 

bepaalde grenzen te onderhandelen over 

de prijs en kwaliteit van farmaceutische 

zorg. Het werken met deze 

onderhandelingsruimte is door veel 

zorgverzekeraars nog niet toegepast, 

omdat zij de contractering met apotheken 

voor 2009 al hadden afgerond, voordat de 

NZa het nieuwe apothekerstarief voor 

2009 in december 2008 bekend maakte. 

Zorgverzekeraar Agis maakt als eerste 

zorgverzekeraar vanaf 1 maart 2009 

gebruik van de ruimte die door de NZa is 

geboden in de nieuwe tariefstructuur. 

Apothekers die aantoonbare betere 

kwaliteit leveren aan de klant worden 

beloond met een hoger tarief. In het 

advies van de NZa om de tarieven voor de 

farmaceutische zorg in 2011 geheel vrij te 

geven, wordt echter het geringe 

wederzijdse vertrouwen tussen 

zorgverzekeraars en apothekers aangeven 

als een groot risico.  
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Bevorderen van juist geneesmiddelen-

beleid als toegevoegde waarde 

Zoals het initiatief van zorgverzekeraar 

Agis aangeeft, kan de vrijheid in de 

tarieven mogelijkheden bieden voor 

apotheken en zorgverzekeraars om 

afspraken te maken over aanvullende 

zorgprestaties en de vergoeding daarvan. 

Bijvoorbeeld ten aanzien van het 

reduceren van verkeerd medicatiebeleid 

en het bevorderen van therapietrouw. Of 

zoals in Engeland ten aanzien van de 

begeleiding bij ‘stoppen-met-roken’, of 

het verzorgen van griepvaccinaties. 

Hierdoor kan de rol van de apotheek 

worden verschoven van logistiek 

dienstverlener naar zorgverlener. 

Apotheken worden momenteel veelal 

beschouwd als kostenpost voor de 

logistieke verstrekking van 

geneesmiddelen. Door echter dergelijke 

aanvullende zorgprestaties te leveren, 

kunnen de apotheken hun toegevoegde 

waarde tonen en zich ontwikkelen als 

volwaardige zorgverlener en bewaker van 

juist geneesmiddelengebruik. Voorbeeld 

van zorgverzekeraars die dergelijke 

aanvullende zorgprestaties ook belonen, 

zijn CZ en De Friesland Zorgverzekeraar. 

Zo worden apothekers door 

zorgverzekeraar CZ beloond voor 

periodieke gesprekken met patiënten. In 

deze gesprekken wordt onder andere het 

medicijngebruik en de therapietrouw van 

de patiënt kritisch tegen het licht 

gehouden. De Friesland Zorgverzekeraar 

sluit met apotheken aanvullende 

overeenkomsten die specifieke voordelen 

bieden ten aanzien van de zorgverlening 

aan patiënten. Deze zorgdienst richt zich 

op het verlenen van zorg rondom een 

aantal ziektebeelden, zoals geriatrie, 

diabetes, astma/COPD, CVA, chronisch 

hartfalen, reuma en MS/Parkinson. 

Het HARM-onderzoek van het Utrecht 

Institute for Pharmaceutical Sciences 

toonde eind 2006 aan dat er jaarlijks circa 

41.000 geneesmiddelgerelateerde 

ziekenhuisopnames zijn in Nederland. 

Waarvan ongeveer 19.000 hadden kunnen 

worden voorkomen. De kosten van deze 

vermijdbare ziekenhuisopnamen bedragen 

ruim € 85 miljoen per jaar. Daarnaast 
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komen ruim 1.200 patiënten met een 

vermijdbare geneesmiddelgerelateerde 

ziekenhuisopname te overlijden. Voorts 

houden bijna 1.800 mensen nog last, ook 

na ontslag uit het ziekenhuis, zie figuur 15. 

De apotheek bevindt zich in een 

uitgelezen positie om niet alleen patiënten 

medicijnen te vertrekken, maar hen ook te 

adviseren bij het medicijngebruik. Op deze 

wijze kunnen apotheken de kwaliteit van 

de Nederlandse zorg verhogen en kosten 

besparen door het voorkomen van 

verkeerd geneesmiddelengebruik en 

therapietrouw te bevorderen. Hierbij 

ondersteund door geavanceerde  

 

automatiserings- en informatiesystemen 

waarin de afleverhistorie per patiënt 

wordt bijgehouden. 
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Figuur 15: Afloop vermijdbare geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnamen (Bron: Utrecht Institute for Pharmaceutical 

Sciences; analyse BS Health Consultancy) 

FINANCIELE POSITIE APOTHEKEN ONDER DRUK

� Aanzienlijke daling inkoopvoordelen als gevolg van 

preferentiebeleid van zorgverzekeraars

� Hiertegenover staat een verhoging van de vergoeding 

per receptregel, met een vrij onderhandelbare 

bandbreedte

� Deze tariefdifferentiatie maakt dat apotheken nog 

beter hun toegevoegde waarde moeten aantonen om 

omzet te garanderen
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Differentiatie apotheken naar 

geneesmiddelensegment 

Van oudsher wordt de Nederlandse 

bevolking voor de distributie van genees-

middelen bediend door openbare 

apotheken en apotheekhoudende 

huisartsen. Op 1 januari 2009 telde 

Nederland 1.948 openbare apotheken, 55 

meer dan een jaar daarvoor. Ongeveer 

35% van de openbare apotheken behoort 

tot een zogenoemde ketenapotheek. Sinds 

1999 heeft de liberalisering van de 

apotheekmarkt ertoe geleid dat sommige 

groothandels hun marktpositie uitbreid-

den c.q. verstevigden door apotheken op 

te kopen en apotheekketens op te zetten. 

Zo heeft Mediq Apotheek (onderdeel van 

OPG) bijvoorbeeld 229 openbare 

apotheken in eigendom en heeft 

groothandel Brocacef de apotheken 

ondergebracht in de formule ‘Escuara 

Apotheek’ met 97 eigen apotheken. 

Ondanks de forse groei ambities van 

diverse apotheekketens is het percentage 

ketenapotheken in 2007 en 2008 niet 

toegenomen. 

De veranderende portfolio van te leveren 

geneesmiddelen leidt tot meer diversiteit 

ten opzichte van de klassieke openbare 

apotheek. Het aantal dure 

geneesmiddelen dat bestemd is voor een 

relatief kleine patiëntengroep neemt toe. 

Een groot deel van deze relatief dure 

geneesmiddelen moet via injecties 

worden toegediend. Daarom wordt de 

levering van deze middelen ook wel 

directe of unieke leveringen genoemd. 

Deze geneesmiddelen kunnen niet 

zondermeer door iedere openbare 

apotheek worden geleverd, zij worden dan 

ook vaak via aparte kanalen 

gedistribueerd. Dit kan bijvoorbeeld via 

het ziekenhuis, maar ook via bedrijven die 

specialistische medicatie in combinatie 

met verpleegkundige ondersteuning 

rechtstreeks aanbieden aan patiënten 

thuis. Voorbeelden van deze bedrijven zijn 

Red Swan, Apotheekzorg, Klinerva, 

Medizorg en Alloga. De kosten van de 

directe leveringen betroffen in 2007 circa 

€ 518 miljoen. Dit was ten opzichte van 

2006 een toename van 25%.  Deze sterke 

toename komt vrijwel geheel op conto van 
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de bedrijven die zich specifiek richten op 

directe leveringen. De uitgaven via de 

reguliere openbare apotheken bleven in 

de periode 2004 tot en met 2007 vrijwel 

gelijk, zie figuur 16.  

Behalve de toename van het aantal 

kanalen ten behoeve van directe 

leveringen, en de al eerder genoemde 

stijging van het aantal poliklinische 

apotheken voor onder andere 

specialistische farmaceutische patiënten-

zorg, ontstaan ook openbare apotheken 

met een breder assortiment. Zo heeft 

Alliance Boots samen met de Kring-

apotheek begin 2009 een pilotapotheek 

geopend waarin een nieuwe 

apotheekformule wordt getest in de 

Nederlandse markt. Het opvallende van 

het concept is de combinatie van een 

volwaardige apotheek en een uitgebreid 

assortiment van zelfzorggeneesmiddelen, 

gezondheids- en verzorgingsproducten. 

Alliance Boots is de grootste farmaceu-

tische groep in ‘health en beauty’ in meer 

dan 20 landen. De core business van 

Alliance Boots bestaat uit de ontwikkeling 

en verkoop van gezondheids- en 

verzorgingsproducten en het exploiteren 

van een farmaceutische groothandel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 16: Uitgaven directe leveringen via apotheken gericht op directe leveringen en reguliere openbare apotheken 

(Bron: SFK; analyse BS Health Consultancy) 
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Mede door de groei van het aantal 

generieke middelen en maatregelen om 

prijzen van deze generieke middelen te 

verlagen, is ook een segment 

geneesmiddelen van lage kosten en een 

groot volume ontstaan. De vraag is of voor 

dit segment ook aparte distributiekanalen 

worden ingezet. De internetapotheek is 

een voorbeeld van een kanaal dat geschikt 

is voor dit segment geneesmiddelen. Dit 

geldt dan met name voor de 

herhaalrecepten, die circa 70% van de 

medicijnen in Nederland omvatten. Het 

internet als distributiekanaal is minder 

geschikt voor de 30% spoedmedicatie. 

Internetfarmacie heeft in Nederland nog 

een beperkt marktaandeel, maar het 

gebruik daarvan wordt steeds meer 

gestimuleerd door zorgverzekeraars. Zo 

worden er relatief goedkope polissen 

aangeboden met als voorwaarde dat 

medicijnen alleen via internet kunnen 

worden besteld. Voorbeelden zijn 

zorgverzekeraar Univé met de ‘Zekur-

polis’ en zorgverzekeraar CZ met de 

‘CZdirect-polis’. Ook kunnen 

herhaalrecepten via de huisarts worden 

gedistribueerd. Zo gaat zorgverzekeraar 

Univé/UVIT huisartsen hiervoor belonen 

door middel van een nieuw ontwikkelde 

Modernisering & Innovatie-module (M&I). 

De Centrale Apotheek (DCA) faciliteert de 

afgifte van de herhaalmedicatie via de 

huisartsenpraktijken en ondersteunt hen 

bij de optimalisatie van de 

medicatiebewaking.  

Naast het specifiek richten op een 

klantengroep kunnen apotheken ook 

toegevoegde waarde bieden door extra 

service te bieden ten aanzien van de 

distributie. Zo heeft De Friesland 

Zorgverzekeraar aanvullende 

overeenkomsten afgesloten met een 

aantal apotheken met een 

distributiefocus. Dit houdt in dat er meer 

nadruk wordt gelegd op de efficiënte 

distributie van geneesmiddelen door de 

apotheker naar de patiënt. Het afhalen 

van medicijnen en ruime openingstijden 

spelen bij dit concept een belangrijke rol.  
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Een voorbeeld van extra service ten 

aanzien van de distributie en 

openingstijden is een apotheker in Tholen. 

Hij biedt zijn klanten de mogelijkheid om 

met een pinpas 24 uur per dag medicijnen 

uit een ’pillenautomaat’ te trekken  

 

 

 

 

 

AANBOD APOTHEEKZORG DIFFERENTIEERT

� Ruim 1.900 openbare apotheken, waarvan 35% 

behoort tot een ketenapotheek

� Meer specialisatie van apotheekzorg voor dure 

geneesmiddelen

� Gebruik internetapotheek neemt toe voor 

herhaalrecepten, mede door stimulatie door 

zorgverzekeraars

� Naast het richten op een specifieke klantengroep kan 

ook extra service worden geboden t.a.v. de distributie
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Patiënten willen een geïntegreerde oplossing 

 

In het huidige zorgstelsel staat de keuze 

van de consument centraal. Door bewust 

te letten op de prijs en de kwaliteit van de 

geleverde zorg(verzekering) en te kiezen 

voor die verzekeraar of aanbieder die de 

beste prijs/kwaliteitsverhouding levert, 

stimuleert de consument zorgverzekeraars 

en zorgaanbieders tot het leveren van 

kwalitatief goede en betaalbare zorg. Op 

die manier moet vraagsturing leiden tot 

een kwalitatief goed en betaalbaar 

zorgstelsel, dat toegesneden is op de 

wensen van de consument. Het aantal 

patiënten zal in Nederland de komende 

jaren sterk toenemen als gevolg van de 

vergrijzing en de toename van het aantal 

aandoeningen. Om de positie van de 

individuele patiënt te verbeteren spelen 

patiënten- en consumentenorganisaties 

een belangrijke rol. Vooral als het gaat om 

de belangen van de groeiende groep 

chronisch zieken. Dit kunnen zij doen door 

zorgstandaards te ontwikkelen en samen 

te werken met zorgverzekeraars om goede 

zorgaanbieders te contracteren die 

werken conform de ontwikkelde 

zorgstandaard. De zorgstandaard kan 

vervolgens een basis vormen voor het 

ontwikkelen van een keten-DBC. Bij een 

keten-DBC staat de patiënt centraal en 

wordt de zorg ‘om-hem-heen’ 

georganiseerd. In feite volgt de zorg de 

patiënt. Op deze wijze krijgen patiënten 

geïntegreerde zorgservices, waarbinnen 

de focus disease- in plaats van 

productgeoriënteerd is.  

 

Toename aantal patiënten als gevolg van 

vergrijzing en toename aantal 

aandoeningen 

De komende jaren zal de Nederlandse 

bevolking naar verwachting in omvang 

maar in beperkte mate toenemen. Van 

16,5 miljoen anno 2009 naar circa 17,2 

miljoen in 2025. Daarentegen zal als 

gevolg van de vergrijzing en de 

ontgroening het aantal patiënten en het 

aantal medicijngebruikers sterk 
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toenemen.  Zoals in figuur 17 is 

weergegeven stijgt het aantal inwoners 

van 65 jaar en ouder met meer dan de 

helft tot 2025. Nederlanders van 65 tot 74 

jaar gebruiken tweemaal zoveel 

geneesmiddelen dan de gemiddelde 

Nederlander. Bij personen van 75 jaar of 

ouder is het geneesmiddelengebruik zelfs 

tot vier keer boven het niveau van de 

gemiddelde Nederlander. Ook worden in 

deze leeftijdscategorie de geneesmiddelen 

overwegend chronisch gebruikt. De 

doorsnee 65-plusser gebruikt dagelijks 

drie verschillende geneesmiddelen naast 

elkaar.  
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Figuur 17: Geneesmiddelengebruik naar leeftijd en groei leeftijdscategorieën tot 2025 (Bron: CBS; SFK; analyse BS Health 

Consultancy) 
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Niet alleen door de vergrijzing zal het 

geneesmiddelengebruik in de toekomst 

toenemen, maar ook als gevolg van de 

toename van het aantal chronische 

ziekten en aandoeningen. In figuur 18 zijn 

de snelst stijgende ziekten/aandoeningen 

tot 2025, het huidig aantal mensen met de 

aandoening en de kosten op jaarbasis per 

patiënt weergegeven. De 12 afgebeelde 

aandoeningen/ziekten stijgen de komende 

twintig jaar met gemiddelde ongeveer 

40%. Prostaatkanker zal naar verwachting 

tot bijna 70% gaan toenemen. Artrose, 

coronaire hartziekten en diabetes komen 

relatief veel voor ten opzichte van 

longkanker en hartfalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 18: Snelst stijgende ziekte/aandoeningen tot 2025 en kosten op jaarbasis (Bron: RIVM; Ministerie van VSW; 

analyse BS Health Consultancy) 
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Patiëntenverenigingen als 

belangenbehartiger 

In de toenemend concurrerende 

zorgmarkt wint de positie van de 

individuele patiënt aan gewicht. Om deze 

positie verder te verbeteren en te 

verstevigen spelen patiënten- en 

consumentenorganisaties een belangrijke 

rol. Vooral als het gaat om het behartigen 

van de belangen van de groeiende groep 

chronisch zieken.  

De patiënten- en consumentenbeweging is 

in Nederland zeer divers georganiseerd. Zij 

behartigt belangen van patiënten, 

gehandicapten, consumenten en ouderen 

op verschillende terreinen. De organisaties 

ontplooien vele activiteiten op het terrein 

van de gezondheidszorg, maar ook wat 

betreft welzijn, vervoer, huisvesting, werk 

en financiën. De meeste van de 

organisaties richten zich op een specifieke 

ziekte of aandoening. Nederland telt circa 

180 van deze zogenoemde categoriale 

organisaties.  

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties 

zijn op meerdere niveaus actief: op lokaal, 

regionaal, landelijk en internationaal 

niveau. Patiënten- en gehandicapten-

organisaties in Nederland bundelen hun 

krachten steeds meer. Bekende landelijke 

koepels zijn de Nederlandse Patiënten 

Consumenten Federatie (NPCF) en de 

Chronisch zieken en Gehandicapten Raad 

(CG-raad). De NPCF fungeert als platform 

voor gemeenschappelijke beleidsontwik-

keling en belangenbehartiging. De CG-raad 

zet zich in voor de maatschappelijke 

positie van mensen met een chronische 

ziekte of handicap. Daarnaast bestaat 

Zorgbelang Nederland, die de belangen 

behartigt van de regionale zorgbelang-

organisaties. Op regionaal niveau zijn 

patiënten- en gehandicaptenorganisaties 

meestal aangesloten bij Zorgbelang-

organisaties of soortgelijke provinciale 

samenwerkings-verbanden. Op plaatselijk 

niveau zijn platforms van gehandicapten, 

ouderen en chronisch zieken al enige jaren 

actief. Daarnaast zijn sinds de invoering 

van de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (Wmo) in 2007,  vele 

Wmo-platforms en Wmo-adviesraden aan 

het belangenpalet toegevoegd. 
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Voorlichting, lotgenotencontact en belan-

genbehartiging behoren tot de kerntaken 

van de zogenoemde categoriale organi-

saties. Ten aanzien van de taak belangen-

behartiging zijn de werkdoelen van de 

categoriale organisaties vooral, het verbe-

teren van diagnosen en behandelmetho-

den, het bevorderen van wetenschappelijk 

onderzoek, kwaliteitsverbetering en 

vernieuwing van de zorg, zie figuur 19.   

De belangenbehartiging van de categoriale 

organisaties is met name gericht op 

zorgaanbieders, overheid en 

zorgverzekeraars. Deze laatste partij is 

voor de patiëntenorganisaties de laatste 

jaren veel belangrijker geworden. 

Patiëntenorganisaties worden in 

toenemende mate betrokken bij de 

zorginkoop van zorgverzekeraars.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 19: Werkdoelen van belangenbehartiging van categoriale organisaties (Bron: NPCF; analyse BS Health 

Consultancy) 
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Voorbeelden zijn de zorgverzekeraars 

Menzis en Agis. Zij hebben samengewerkt 

met de NPCF, vijf patiëntenorganisaties, 

vier ziekenhuizen en één revalidatie-

centrum om het patiëntenperspectief een 

plaats te geven in het zorginkoopproces. 

De ziekenhuizen hebben samen met de 

patiëntenorganisaties projecten 

ontwikkeld, die (zichtbare) verbeteringen 

voor de betrokken partijen opleverden. 

Een ander initiatief is het opzetten van 

een Masterclass Zorginkoop voor 

patiënten, door Diabetesvereniging 

Nederland (DVN) en de zorgverzekeraars 

CZ en Menzis. Deze masterclass leert 

vrijwilligers van de patiëntenorganisaties 

om samen met zorgverzekeraars de beste 

zorg in te kopen bij zorgverleners. Ook 

zorgverzekeraar Azivo (onderdeel van 

zorgverzekeraar Menzis) betrekt klanten 

bij de zorginkoop. Azivo en het patiënten- 

en consumenten platform Zorgbelang 

Zuid-Holland hebben daartoe een  

overeenkomst gesloten. Zorgbelang Zuid-

Holland brengt de wensen en behoeften 

van zorgvragers in kaart . Azivo betrekt 

deze informatie bij het contracteren van 

zorgaanbieders. Beide organisaties werken 

ook samen aan goede 

informatievoorziening over de 

verschillende mogelijkheden van zorg en 

peilen regelmatig de mening van de klant 

over de geboden zorg. 

Ook door de ontwikkeling van 

zogenoemde ‘zorgstandaards’ kan meer 

met de behoeften en wensen van de 

patiënten rekening worden gehouden. De 

eerder genoemde ‘zorgstandaards’ zijn 

normen die, bezien vanuit het 

patiëntenperspectief, aangeven waar 

goede zorg voor een specifieke 

aandoening aan moet voldoen. In de 

zorgstandaard staat de mens die zorg 

vraagt centraal. Door gebruik te maken 

van zorgstandaards houden de 

zorgverzekeraars en de zorgaanbieders 

niet alleen rekening met de eisen die de 

medische wetenschap stelt aan de 

zorgverlening. Maar ook met de eisen die 

de zorggebruikers stellen aan de 

organisatie van de zorg, alsook de 

zelfzorgaspecten van het zorgproces. Een 

goed voorbeeld is de Nederlandse 
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Diabetes Federatie, die de NDF-

Zorgstandaard heeft ontwikkeld. De NDF 

Zorgstandaard schetst het raamwerk voor 

goede, multidisciplinaire zorg van mensen 

met diabetes type 2. Diabetesvereniging 

Nederland (DVN) heeft vervolgens met 

een aantal zorgverzekeraars (CZ, Agis, 

Univé, Ohra, Zorg en Zekerheid en De 

Friesland Zorgverzekeraar) een collectief 

contract afgesloten voor haar leden. De 

door deze zorgverzekeraars 

gecontracteerde diabeteszorg is 

afgestemd op de NDF-Zorgstandaard. 

 

Klantgerichte oplossingen, services in 

plaats van ‘slechts’ een product 

Patiënten(verenigingen) wensen meer 

klantgerichte oplossingen, services voor 

hun probleem in plaats van ‘slechts’ een 

product. Het gaat om het krijgen van 

geïntegreerde zorgservices, waarbinnen 

de focus disease-  in plaats van product-

georiënteerd is. De ontwikkeling van 

zogenoemde keten-DBC’s werkt in deze 

stimulerend, omdat dit dwingt tot het 

nadenken in zorgpaden. Een 

zorgstandaard vormt veelal de basis voor 

het opstellen van een keten-DBC. De 

patiënt staat daarbij centraal en om hem 

heen wordt de zorg georganiseerd. De 

keten-DBC is een (beoogde) nieuwe finan-

cieringsvorm van de multidisciplinaire 

aanpak van een chronische aandoening.  

Op 1 januari 2007 is een experiment 

gestart met tien zorggroepen die 

zorgverlening bieden volgens een concept 

keten-DBC Diabetes. Voor de patiënt 

betekent het experiment dat hij/zij 

diabeteszorg krijgt aangeboden op basis 

van de zorgstandaard van de Nederlandse 

Diabetes Federatie, uitgevoerd door 

multifunctionele zorgteams. Deze teams 

bestaan onder andere uit een huisarts, 

diabetesverpleegkundige, praktijkonder-

steuner en diëtist. Deze 'ketenzorg 

diabetes' wordt als één product, ‘de 

keten-DBC Diabetes’, door de 

zorgverzekeraar ingekocht tegen een vrij 

te onderhandelen tarief. Alle 

zorgverleners samen zijn verenigd in een 

zorggroep. Voorbeelden van zorggroepen 

zijn gezondheidscentra. De zorggroep 

treedt als één contractant op naar de 
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verzekeraar en verdeelt onderling de 

inkomsten naar rato, zie  figuur 20.  

Op basis van de resultaten van dit 

experiment besluit het kabinet in 2009 

over uitbreiding van keten-DBC's naar 

andere chronische ziekten, zoals COPD en 

hart- en vaatziekten. Hoewel er op dit 

moment dus nog geen officiële 

financieringsgrondslag bestaat voor de 

ketenzorg in de vorm van keten-DBC’s, is 

een aantal zorgverzekeraars al actief in 

het contracteren van een zorgketen 

rondom een ziektebeeld tegen een vaste 

prijs. Het gaat vooral om zorg voor 

chronisch zieken die zich volgens 

zorgverzekeraars voor een groot deel in de 

eerste lijn moet afspelen en voor een 

kleiner deel in de tweede lijn.  

 

Farmaceutische zorg maakt nu nog géén 

onderdeel uit van de concept keten-DBC 

Diabetes. Naar verwachting zal de 

farmaceutische zorg in de toekomst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 20: Concept keten-dbc Diabetes op hoofdlijnen (Bron: RIVM; analyse BS Health Consultancy) 
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wel een vast onderdeel gaan uitmaken van 

keten-DBC’s. Farmaceutische zorg is een 

belangrijk onderdeel van het zorgtraject.  

De farmacie beslaat veelal een groot deel 

van de zorgkosten van de chronische 

aandoening. Zo bedraagt de totale 

farmaceutische hulp voor diabetes 

(gemiddeld € 1.300,- per patiënt per jaar) 

een kwart van de totale jaarlijkse 

zorgkosten van diabetes. Zorgverzekeraar 

CZ heeft dan ook in het najaar van 2008 

een samenwerkingsovereenkomst 

getekend met Diabetesvereniging 

Nederland, drie ‘Diabetes Zorggroepen’ en 

drie apothekersorganisaties, met als doel 

de diabetesketenzorg te verbeteren. Op 

basis van de samenwerkingsovereenkomst 

is een pilotproject gestart, dat de 

relevante aspecten van 

informatieoverdracht, polyfarmacie, 

therapietrouw en organisatie van 

farmaceutische zorg moet verbeteren. 

Door de apothekers op te nemen in de 

moderne ketenzorgstructuur is de 

verwachting van zorgverzekeraar CZ, dat 

het farmaceutische deel van de totale 

diabeteszorg beter wordt afgestemd op 

andere onderdelen van diabeteszorg, 

zoals bewegingsinterventies en 

dieetprotocollen. Afhankelijk van het 

succes van de samenwerking en 

doelrealisatie zullen meerdere chronische 

aandoeningen volgen. 

 

PATIENTEN(ORGANISATIES PLEITEN VOOR VERSCHUIVING NAAR DISEASE-GERORIENTEERDE ZORGSERVICES

� Toename aantal patiënten door vergrijzing en toename aantal chronische aandoeningen

� Patiënten- en consumentenbeweging is zeer divers georganiseerd; in totaal circa 180 categoriale belangenorganisaties

� Patiëntenorganisaties worden in toenemende mate door zorgverzekeraars betrokken bij zorginkoop

� Door ontwikkeling van zorgstandaard kan meer met de behoeften van patiënten rekening worden gehouden

� Een zorgstandaard vormt veelal de basis voor het opstellen van een keten-DBC
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Nieuwe modellen in de farmacieketen 

 

Het belang van strategische partnerships 

tussen partijen in de farmacieketen neemt 

toe voor het verkrijgen van 

onderscheidend vermogen. Zoals uit 

voorgaande hoofdstukken blijkt, zijn alle 

spelers in de farmacieketen op zoek naar 

onderscheidend vermogen ten opzichte 

van hun concurrenten door meer 

toegevoegde waarde te bieden aan de 

klant.  De spelers in de farmacieketen 

hebben een gezamenlijk doel, namelijk het 

verbeteren van de kwaliteit van de 

gezondheidszorg voor de eindklant: de 

patiënt. Dit gezamenlijke doel kan worden 

gerealiseerd door het aangaan van nieuwe 

samenwerkingsmodellen. In deze 

modellen gaat het om gezamenlijkheid, 

elkaar toegevoegde waarde bieden en 

expliciet kunnen laten zien wat de partijen 

in de keten met de relatie kunnen winnen. 

De incentives komen in de toekomst 

steeds meer te liggen op innovatie, 

profileren en bovenal het boeken van 

gezondheidswinst. Het SIVA-model kan 

ondersteuning bieden bij deze nieuwe 

opstelling. 

In het SIVA-model, ontworpen door 

Chekitan Dev en Don Schultz, is 

klantgerichtheid het kernbegrip. Alles 

draait om het toevoegen van waarde voor 

en bij klanten. Om dit mogelijk te maken 

staat niet de klant zelf centraal, maar is 

vooral de ‘klant-van-de-klant’ het 

uitgangs- en oriëntatiepunt van SIVA. De 

focus ligt dan niet meer op het product of 

de dienst, maar op wat deze bieden of 

oplossen vanuit de optiek van de klant. De 

vier aspecten van het SIVA-model 

betreffen: Solutions, Information, Value en 

Access: ofwel oplossingen, informatie, 

waarde en toegang. 

Deze vier aspecten vormen 

aangrijpingspunten voor nieuwe modellen 

in de farmacieketen waarbij de patiënt, 

centraal staat, zie figuur 21. 
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Oplossingen Informatie

Toegang Waarde

Patiëntenfocus

� Een farmaceutische organisatie 
en een ziekenhuis sluiten samen 
een pay-for-performance contract 
met een zorgverzekeraar

� Afzetafspraken tegen een� Anders inrichten van het distribu-

tiekanaal om extra service te bieden 
(bijv. geneesmiddelen bij patiënten thuis 
brengen door apotheker of 
gekwalificeerd personeel) of kosten te 
besparen (bijv. direct inkopen door 
zorgverzekeraar bij de farmaceutische 
industrie)

� Ontwikkelen van een keten-DBC voor een 

chronische aandoening waarvoor relatief 
veel farmaceutisch hulp noodzakelijk is

� Samenwerking met elkaar aangaan 
om de patiënt beter te informeren 
en te ondersteunen bij het goed 
gebruik van het geneesmiddel

� Business case om doelgroepen te informeren 

en toegevoegde waarde van het 
geneesmiddel aan te tonen

lagere prijs (bijv. voor medicijnen die 

uit patent gaan) en het prijsverschil gebruiken 
voor het opzetten van een innovatiefonds t.a.v. 
het ontwikkelen van nieuwe en verbeterde 
medicijnen  en/of het stimuleren van goed 
geneesmiddelengebruik

Figuur 21: Mogelijke nieuwe modellen op basis van het SIVA-model 

 

Oplossingen 

Spelers in de farmacieketen kunnen een 

keten-DBC ontwikkelen voor een 

chronische aandoening waarvoor relatief 

veel farmaceutische hulp noodzakelijk is. 

De keten-DBC is een nieuwe 

financieringsvorm voor een 

multidisciplinaire aanpak. De ketenzorg 

wordt uitgevoerd door een zorggroep op 

basis van een afgesproken zorgstandaard. 

Het betreft hier een relatief nieuwe wijze 

om maatwerk te bieden aan chronische 

patiënten. De patiënt staat daarbij 

centraal, om hem heen wordt de zorg 

georganiseerd. Alle zorgverleners samen 

zijn verenigd in een zorggroep. Deze 

zorggroep treedt als één contractant op 

naar de zorgverzekeraar en verdeelt 

onderling de inkomsten naar rato. 
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Een ander mogelijk model is dat een 

farmaceutische organisatie samen met 

een ziekenhuis een ‘pay-for-performance 

contract’ aangaat met een 

zorgverzekeraar. Op deze wijze kan de 

farmaceutische organisatie samen met het 

ziekenhuis de toegevoegde waarde, 

gezondheidswinst van een innovatieve 

behandeling in een specifieke regio 

aantonen. 

 

Informatie 

Door gezamenlijk een business case op te 

zetten van een geneesmiddel kunnen de 

kwantitatieve en kwalitatieve 

toegevoegde waarden voor de patiënt 

worden aangetoond. Belangrijke element 

bij het ontwikkelen van een business case 

is dat het een goede en overtuigende 

(kwantitatieve) onderbouwing betreft op 

basis van onafhankelijke bronnen. 

De verschillende spelers in de 

farmacieketen kunnen ook een 

samenwerking met elkaar aangaan om de 

patiënt beter te informeren en te 

ondersteunen bij het goed gebruik van het 

geneesmiddel. Een voorbeeld hiervan is 

het samenwerkingsproject van 

zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea, 

SIMpill en farmaceut Boehringer 

Ingelheim. Doel van het project is het 

verbeteren van de therapietrouw bij HIV-

patienten door het ontwikkelen van een 

‘intelligent medicijndoosje’, dat 

communiceert met de mobiele telefoon 

van de patiënt. Wanneer de patiënt zijn 

medicijnen niet op het juiste tijdstip 

inneemt, wordt een herinnering in de 

vorm van een sms-bericht gestuurd. Het 

pilotproject werd uitgevoerd bij Onze 

Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam, het 

Universitair Medisch Centrum in Utrecht, 

het Medisch Centrum Leeuwarden en het 

Leids Universitair Medisch Centrum. 

Vervolgens is ook een pilotproject gestart 

met bij 300 diabetes-patiënten. Dit traject 

wordt momenteel uitgevoerd bij 25 Mediq 

Apotheken. 
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Toegang 

De spelers in de farmacieketen kunnen 

analyseren of het distributiekanaal anders 

kan worden ingericht om extra service te 

bieden aan de patiënt. Bijvoorbeeld door 

de geneesmiddelen bij de patiënten direct 

aan huis te brengen door de apotheker of 

gekwalificeerd personeel. Anderzijds kan 

het anders inrichten van de farmacieketen 

ook kosten besparen, hetgeen een lagere 

zorgverzekeringspremie voor de patiënt 

kan opleveren. Een voorbeeld van dit 

model is dat zorgverzekeraar zelf 

rechtstreeks geneesmiddelen inkoopt bij 

de farmaceutische bedrijven. 

 

Waarde 

Tot slot kan ook aan een model worden 

gedacht waarbij afzetafspraken worden 

gemaakt tegen een lagere prijs en het 

prijsverschil gebruikt wordt voor het 

opzetten van een innovatiefonds. Deze 

afspraken kunnen bijvoorbeeld worden 

gemaakt voor geneesmiddelen die 

binnenkort uit patent gaan. Dit 

innovatiefonds kan als doel hebben het 

ontwikkelen van nieuwe en verbeterde 

medicijnen, of het stimuleren van goed 

geneesmiddelengebruik. Uit onderzoek 

blijkt dat 50 tot 70% van de chronisch 

zieke patiënten die geneesmiddelen 

gebruiken de behandeling voortijdig 

afbreekt. Het innovatiefonds kan 

projecten en initiatieven financieren die 

als doel hebben therapietrouw en correct 

medicijngebruik te stimuleren. 
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Over BS Health Consultancy 

BS Health Consultancy is een adviesbureau specifiek gericht op de gezondheidszorg. Wij 

leveren advies en bieden ondersteuning bij strategische- en beleidsvraagstukken van 

zorgaanbieders, zorgverzekeraars, farmaceutische bedrijven, (rijks)overheid en koepel- en 

brancheorganisaties. Daarbij combineren wij onze diepe marktkennis met gedegen 

kwalitatieve en kwantitatieve analyses. 

Meer in het bijzonder richt BS Health Consultancy zich op: 

Strategie en innovatie: het faciliteren en ontwikkelen van strategievorming en innovatie, 

resulterend in een concreet strategisch plan. 

Scenarioplanning: het in kaart brengen van toekomstige kansen en risico’s om inzicht te 

geven in strategische opties en de consequenties. 

Partnerselectie en fusiebegeleiding: het zoeken naar partners en het realiseren van de 

samenwerking. 

Klantsegmentatie: het identificeren en analyseren van segmenten en vervolgens opstellen 

van een klant- en distributiestrategie. 

Marketingcampagnes: het analyseren van commerciële campagnes en doorvertalen voor 

het nieuwe commerciële seizoen. 

Benchmarking: het opstellen van een (kwalitatieve en kwantitatieve) vergelijking van de 

prestaties van de organisatie met de markt. 

Zorgkostenmanagement: ondersteuning bieden bij de analyse van de zorgconsumptie en 

het beheersen van de zorgkosten door het ontwikkelen van nieuwe zorgketens 

Business case ontwikkeling: het gestructureerd in kaart brengen van alle risico’s en 

opbrengsten van de te nemen strategische beslissingen. 

Organisatieproces/ontwerp: het doorlichten, optimaliseren, (her)positioneren van 

bedrijfsprocessen en ontwerpen, inrichten van organisatiestructuren. 

Beleids(evaluatie)onderzoek: het uitvoeren van (ex-ante en ex-post) beleidsonderzoeken 

die een cruciale rol spelen binnen de beleidscyclus van organisaties. 
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BS Health Consultancy profileert zich als opinieleider binnen de zorg(verzekerings)markt. 

Jaarlijks onderzoeken wij de (verwachte) bewegingen op de markt en publiceren deze in 

white papers. In het afgelopen jaar hebben wij reeds de volgende white papers voor de 

zorgmarkt uitgebracht: 

� Weinig mobiliteit veel concurrentie zorgverzekeringsmarkt (maart 2009) 

� GGZ langs de meetlat (oktober 2008) 

� Mobiliteit Marginaal (september 2008) 

� Zorginkoop inspireert en innoveert (juli 2008) 

� Stilte na de Storm (maart 2008) 

 

Voor vragen over het onderzoek,  de dienstverlening van BS Health Consultancy of het 

downloaden van voorgaande onderzoeken, kunt u onze website www.bshealth.nl 

raadplegen en/of contact opnemen met: 

Paul van den Broek 

Mobiel: +31(0) 6 53 65 7102 

E-mail: paulvandenbroek@bshealth.nl 

 

Renate Streng 

Mobiel: +31(0)6 28 48 7934 

E-mail: renatestreng@bshealth.nl 
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Gesprekspartners 

 

Organisatie Contactpersoon 

Albert Schweitzer Ziekenhuis Mevrouw H.G. Dieleman 

AntoniusMesosGroep De heer M. Tjoeng 

IJsselland Ziekenhuis De heer P. van der Zee 

Sint Franciscus Ziekenhuis 
De heer J.P. Schouten en mevrouw C. van 

der Oever 

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis De heer J. Zoer 

Stichting DGV De heer M. van Woerkom 
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