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1. Inleiding en verantwoording 

1.1 Inleiding 

Een belangrijke opgave van de minister 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(VWS) is om waardevolle innovatieve 

geneesmiddelen tegen aanvaardbare 

kosten toegankelijk te maken en te 

houden voor de patiënt1. Dit betekent dat 

de minister van VWS waar nodig 

maatregelen treft om nieuwe genees-

middelen betaalbaar te houden c.q. te 

maken. Hiervoor heeft de minister de 

beschikking over diverse instrumenten, 

zoals het Geneesmiddelen Vergoedingen-

systeem (GVS, ten behoeve van 

extramurale geneesmiddelen), de 

pakketsluis (ten behoeve van dure 

intramurale geneesmiddelen) en het 

instrument van een financieel 

arrangement voor extramurale en 

intramurale geneesmiddelen. Een 

                                                           
1
 Voortgangsbrief Financiële Arrangementen 

geneesmiddelen 2017, Ministerie van VWS, 25 

september 2017 

financieel arrangement is een zogenoemd 

maatwerkinstrument voor het borgen van 

verzekerde toegang van bewezen 

effectieve geneesmiddelen tegen 

maatschappelijke aanvaardbare kosten2. 

Genoemde instrumenten zijn van invloed 

op de (snelheid van) toegankelijkheid van 

innovatieve geneesmiddelen. De mate 

waarin verschilt per instrument.  

Op verzoek van de Vereniging Innovatieve 

Geneesmiddelen heeft het onderzoeks- en 

adviesbureau BS Health Consultancy een 

analyse verricht naar de doorlooptijden 

van de toegankelijkheid. Dit is de tijd (in 

dagen) die verstrijkt vanaf de datum 

waarop de fabrikant van een 

geneesmiddel van de Europese 

marktregistratie (EMA) de handels-

vergunning ontvangt, tot aan de datum 

                                                           
2
 Zie presentatie Marcel van Raaij, directeur GMT - 

Ministerie van VWS, Brugginkbijeenkomst 6 maart 

2018 
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waarop het betreffende geneesmiddel 

wordt opgenomen in het verzekerde 

basispakket volgens de Zorgverzekerings-

wet, en daarmee vergoed voor de patiënt 

(in voorliggend rapport wordt hiervoor de 

publicatie in de Staatscourant of, ingeval 

van financiële arrangementen, de 

startdatum van het arrangement 

aangehouden). 

1.2 Verantwoording 

Dit rapport is tot stand gekomen op basis 

van een analyse van 98 innovatieve 

geneesmiddelen (specialité) vanaf het 

moment van EMA-registratie (verkrijgen 

van de handelsvergunning) tot aan 

opname van het geneesmiddel in het 

verzekerde basispakket. Gedurende deze 

doorlooptijd spelen diverse processtappen 

een rol. Zoals de vergoedingsaanvraag van 

de fabrikant aan de minister. Het besluit 

van de minister om een duur intramuraal 

geneesmiddel voorlopig in de sluis te 

plaatsen. Of de brief van de minister aan 

het Zorginstituut Nederland voor een 

inhoudelijke beoordeling van het 

geneesmiddel. Vervolgens het 

beoordelingsproces van het Zorginstituut, 

en bij positief advies de datum van 

opname in de Regeling Zorgverzekering. 

Dan wel de datum waarop het financiële 

arrangement is ingegaan. Op basis van 

deze momentum zijn de doorlooptijden en 

tussenperiodes geanalyseerd voor 

opname van een extramuraal of 

intramuraal geneesmiddel in het 

verzekerde basispakket. 

Het betreft een retrospectief onderzoek 

naar de geneesmiddelen met een EMA-

goedkeuring in de periode 2015 tot en 

met februari 2019. Om het mogelijke 

effect van de genoemde beheersings-

instrumenten (i.c. GVS, Financieel 

Arrangement en Sluis) goed te kunnen 

duiden zijn deze in hoofdstuk 2 nader 

beschreven.  

De bevindingen op basis van de analyse 

van de doorlooptijden en aanvullend desk 

research zijn getoetst met 

vertegenwoordigers van direct betrokken 

instanties voor de toelating van 

innovatieve geneesmiddelen in het 

verzekerde basispakket. Daarnaast zijn 
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ingeval van opvallend lange tijdslijnen bij 

add-on aanvragen de betreffende 

fabrikanten nader geraadpleegd om de 

oorzaken hiervoor beter te kunnen 

duiden. De geraadpleegde instanties, als 

ook alle gebruikte schriftelijke bronnen en 

websites, zijn neergelegd in de bijlage. 

1.3 Structuur van het rapport 

Voordat de analyse van de doorlooptijden 

tot opname van innovatieve 

geneesmiddelen in het verzekerde 

basispakket wordt gepresenteerd en 

toegelicht, gaan we in hoofdstuk 2 eerst 

kort in op de huidige regelgeving van de 

farmaceutische zorg. In dit hoofdstuk 

wordt ook een nadere toelichting gegeven 

op de genoemde instrumenten, zoals de 

sluis en financiële arrangementen. 

Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de 

resultaten van de analyse van de 

doorlooptijden en tussenperiodes van de 

aanvraag, beoordeling en eventueel 

onderhandeling gepresenteerd. Onderdeel 

van deze analyse vormen ook de 

doorlooptijden van een add-on procedure 

voor intramurale geneesmiddelen. Voor 

deze analyse is gekozen, omdat het 

ontbreken van een add-on voor een 

intramuraal geneesmiddel in de praktijk 

kan leiden tot terughoudendheid in het 

inzetten van dit geneesmiddel. Hoofdstuk 

4 sluit af met de conclusie en 

aanbevelingen. 
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2. Regelgeving Farmaceutische Zorg 

2.1 Inleiding  

In Nederland kan farmaceutische zorg 

intramuraal (door een ziekenhuis-

apotheker) of extramuraal (door een 

openbaar apotheker of apotheekhoudend 

huisarts) worden geleverd3. Echter, 

alvorens een geneesmiddel op de markt 

mag verschijnen en voor vergoeding via de 

basisverzekering (Zorgverzekeringswet) in 

aanmerking komt vinden er beoordelings-

procedures plaats. Deze zijn vanaf het 

moment van Europese marktregistratie,  

het verkrijgen van de handelsvergunning,   

verschillend voor extramurale en 

intramurale geneesmiddelen, zie figuur 1 

en de toelichting hierna.  

 

2.2 EMA goedkeuring 

(handelsvergunning) 

Voor zowel extramurale als intramurale 

geneesmiddelen geldt dat het 

                                                           
3
 Zorginstituut Nederland, Procedure beoordeling 

extramurale geneesmiddelen, 7 november 2018. 

farmaceutisch bedrijf (i.c. de registratie-

houder) eerst een bewijs moet hebben 

van toelating van het geneesmiddel tot de 

markt, ofwel: goedkeuring door de 

European Medicines Agency (EMA), de 

Europese registratieautoriteit. 

 

2.3 Extramurale geneesmiddelen 

Extramurale geneesmiddelen worden 

beoordeeld in het kader van het 

Geneesmiddelenvergoedingssysteem 

(GVS). Het besluit tot opname van een 

extramuraal geneesmiddel in het GVS 

neemt de minister van VWS op basis van 

het advies van het Zorginstituut Nederland 

(ZIN). Dit instituut neemt in zijn advies het 

oordeel van de Wetenschappelijk 

Adviesraad (WAR) mee4. De beoordeling 

door het Zorginstituut is een zogenoemde  

 

                                                           
4
 Zorginstituut Nederland, Procedure beoordeling 

extramurale geneesmiddelen, 7 november 2018. 
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Beoordeling Zorg-

instituut Nederland / 
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risico (o.b.v. 

Horizonscan)

 
Figuur 1: Procedure markttoelating, pakketbeoordeling, aanspraak en bekostiging van extramurale en intramurale 
geneesmiddelen

‘toetsing aan de poort’. Er is sprake van 

een gesloten aanspraaksysteem. 

 

Een extramuraal geneesmiddel komt voor 

vergoeding in aanmerking zodra het is 

opgenomen in het GVS. De GVS-middelen 

die therapeutisch vergelijkbaar zijn 

worden geclusterd op bijlage 1A van de 

Regeling Zorgverzekering. De overige 

extramurale geneesmiddelen worden 

apart vermeld op bijlage 1B. De vraagprijs 

voor het geneesmiddel wordt uitgedrukt 

in een Apotheek Inkoop Prijs (AIP), welke 

vermeld wordt in de Z-index5. Voor de 
                                                           
5
 De officiële vergoedingsprijs van het 

geneesmiddel wordt vermeld in de G-standaard 
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geneesmiddelen op bijlage 1A wordt een 

vergoedingslimiet berekend. Voor de 

geneesmiddelen op bijlage 1B wordt geen 

vergoedingslimiet vastgesteld6. 

 

2.4 Intramurale geneesmiddelen  

In tegenstelling tot extramurale 

geneesmiddelen stromen intramurale 

geneesmiddelen automatisch in het 

verzekerde basispakket, mits zij EMA-

geregistreerd zijn en tot de stand der 

wetenschap en praktijk behoren. Er geldt 

een open aanspraaksysteem. Van ‘een 

toetsing aan de poort’ door het 

Zorginstituut is in principe geen sprake7. 

‘In principe’, omdat er uitzonderingen zijn, 

zie hierna paragraaf 2.5. 

 

                                                                                    
van de Z-index. Elk geneesmiddel heeft een ZI-

nummer. 

6
 Zorginstituut Nederland, Procedure beoordeling 

extramurale geneesmiddelen, 7 november 2018. 

7
 Brief Ministerie van VWS, Uitwerking 

maatregelen Regeerakkoord ter beheersing van 

kosten genees- en hulpmiddelen, 15 juni 2018, 

kenmerk 1366398-178199-GMT 

Voor intramurale geneesmiddelen die 

gemiddeld meer dan € 1.000 per patiënt 

per jaar bedragen, wordt veelal een 

zogenoemde add-on aangevraagd. Naast 

dit criterium hanteert de NZa nog 2 

andere criteria voor de vaststelling van 

een geneesmiddel als ‘add-on 

geneesmiddel8’, zie figuur 2.  

 

Het besluit tot toekenning van een add-on 

(via een tariefbeschikking) kan de NZa op 

2 manieren nemen: (1) via een 

gezamenlijke aanvraag van tenminste één 

zorgaanbieder en tenminste één 

zorgverzekeraar of; (2) ambtshalve. Een 

ambtshalve besluit geldt voor genees-

middelen met dezelfde stofnaam, 

farmaceutische vorm en sterkte (zelfde 

                                                           
8
 NZa, Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-

specialistische zorg (BR/REG-19122a) 
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Kosten intramuraal geneesmiddel bedragen gemiddeld

> € 1.000 per patiënt per jaar

Geneesmiddel opgenomen in de G-standaard van de 

Z-index

Criteria ten behoeve

van vaststelling

add-on 

geneesmiddel

Handelsvergunning voor het geneesmiddel (door CBG 

of EMA)

Figuur 2: Limitatieve criteria voor vaststelling van een add-on geneesmiddel 

GPK-niveau) als die van een geneesmiddel 

met een reeds vastgestelde add-on 

prestatie. Sinds 1 januari 2019 krijgen 

dergelijke geneesmiddelen maandelijks 

automatisch via een ambtshalve door de 

NZa vast te stellen besluit, de status van 

add-on geneesmiddel9. De vaststelling van 

het maximum tarief voor een add-on 

geneesmiddel gebeurt op het niveau van 

de apotheekinkoopprijs (AIP), zoals 

opgenomen in de G-standaard van de Z-

index10. 

                                                           
9
 NZa-circulaire CI/18/31c, Wijziging 

aanvraagprocedure add-on geneesmiddelen en ozp 

stollingsfactoren, 15 oktober 2018 

10
 https://www.z-index.nl/actueel/add-ons 

Een add-on prestatie geeft het ziekenhuis 

de mogelijkheid om het geneesmiddel – 

afhankelijk van de contractafspraken – bij 

de zorgverzekeraar te declareren. Indien 

er nog geen add-on prestatie is toegekend 

kan het ziekenhuis het geregistreerde 

geneesmiddel wel inzetten, maar zal zij de 

kosten moeten dekken uit de DBC-

contractprijzen of de kosten voor eigen 

rekening moeten nemen. Uit de ‘Monitor 

Geneesmiddelen in de Medisch 

Specialistische Zorg’ van de NZa 

(december 2017) blijkt dat in algemene 

ziekenhuizen nieuwe dure genees-

middelen zonder add-on prestatie in de 

regel weinig of nauwelijks worden 
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toegediend. In 2017 gaf van de algemene 

ziekenhuizen 37% aan te wachten met 

toedienen totdat er een add-on prestatie 

is vastgesteld, om financiële risico’s te 

mijden. Het grootste deel (43%) gaf aan 

het type (add-on) geneesmiddel 

nauwelijks toe te dienen vanwege het 

profiel van het ziekenhuis of omdat de 

geneesmiddelencommissie er nog over 

moet beslissen. Slechts 8% van de 

algemene ziekenhuizen geeft aan de 

kosten voorlopig te dekken uit de DBC-

opbrengsten. Dit is niet het geval in 

Universitaire Medische Centra. UMC’s 

dekken dergelijke geneesmiddelen vaker 

uit de DBC-prijzen. In de praktijk kan het 

derhalve zo zijn dat een patiënt moet 

wachten op een geneesmiddel, omdat er 

nog geen add-on prestatie is vastgesteld11. 

 

2.5 Inzet van de pakketsluis  

Teneinde de zorg betaalbaar en 

toegankelijk te houden en dure 

intramurale geneesmiddelen (met 

                                                           
11

 NZa, Monitor Geneesmiddelen in de Medisch-

specialistische zorg, december 2017 

buitengewone financiële risico’s, zie figuur 

3) niet meer automatisch te hoeven laten 

instromen in het basispakket heeft de 

minister van VWS eind 2015 de 

zogenoemde ‘pakketsluis’ geïntroduceerd. 

Hiermee is ook voor intramurale 

geneesmiddelen de mogelijkheid van 

‘toetsing aan de poort’ gecreëerd: ‘nieuwe 

geneesmiddelen die in de sluis komen, 

stromen niet vanzelf in het basispakket, 

maar worden pas opgenomen in het 

pakket nadat het middel is beoordeeld 

door het Zorginstituut. Vaak gevolgd door 

een prijsonderhandeling en eventueel het 

opstellen van gepast gebruik afspraken’12. 

Voor de periode dat een geneesmiddel in 

de sluis is geplaatst, is het (voor één of 

meerdere indicaties) uitgesloten van het 

verzekerde basispakket. Met de 

introductie van de pakketsluis is in feite 

niet langer sprake van een open 

                                                           
12

 Brief Ministerie van VWS, Uitwerking 

maatregelen Regeerakkoord ter beheersing van 

kosten genees- en hulpmiddelen, 15 juni 2018, 

kenmerk 1366398-178199-GMT 
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aanspraaksysteem voor intramurale 

geneesmiddelen, maar meer van een 

semi-open aanspraaksysteem. 

 

De criteria voor de inzet van de sluis zijn 

per 1 juli 2018 vastgelegd in het Besluit 

Zorgverzekering, zie figuur 3. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 3: Criteria voor een sluis-geneesmiddel 

 

 

                                                           
13

 Zie bijlage bij Brief Ministerie van VWS, 

aankondiging kandidaten voor pakketsluis 

geneesmiddelen, 27 maart 2018, kenmerk 

1318406-174864-GMT 

Sinds de introductie van de pakketsluis 

voor intramurale geneesmiddelen neemt 

het aantal ‘sluismiddelen’ jaarlijks toe13, 

zie figuur 4. 

 

 

 

 

Verwachte marcrokostenbeslag ≥ € 40 miljoen per jaar voor één

nieuwe indicatie of meerdere nieuwe indicaties samen

Kosten per behandeling per jaar ≥ € 50.000 en het verwachte

macrokostenbeslag van die behandeling ≥ € 10 miljoen per jaar

Intramuraal geneesmiddel

komt in aanmerking voor

de Sluis, indien:
OF
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Figuur 4: Ontwikkeling aantal Sluisgeneesmiddelen 2015 - 2018

Tot slot wordt opgemerkt, dat wanneer 

een fabrikant een decentrale prijsafspraak 

maakt, met bijvoorbeeld een zorg-

verzekeraar, dit niet hoeft te betekenen 

dat er geen plaatsing meer in de sluis 

plaatsvindt. De minister zal te allen tijde 

de financiële risico’s op macroniveau 

beoordelen, ook van een decentraal 

arrangement. Leidend voor plaatsing in de 

sluis zijn buitengewoon hoge financiële 

risico’s en niet zozeer of het een 

monopolistisch geneesmiddel betreft. 

Deze financiële risico’s worden afgeleid 

van de Horizonscan, zie hierna paragraaf 

2.6. 

2.6 Horizonscan geneesmiddelen 

In 2016 is de Horizonscan geneesmiddelen 

opgezet. Deze scan monitort welke 

innovatieve geneesmiddelen – zowel 

extramuraal als intramuraal - de komende 

2 jaar naar verwachting tot de 

Nederlandse markt worden toegelaten. 

Daarnaast wordt een indicatie gegeven 

van het verwachte gebruik van deze 

middelen en de hiermee gemoeide 

financiële risico’s. Vanaf 1 januari 2017 is 

de publicatie en het onderhoud van de 

Horizonscan ondergebracht bij het 
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Zorginstituut Nederland14. Mede op basis 

van deze scan, en na consultatie van 

beroepsgroepen en zorgverzekeraars, 

besluit de minister van VWS of een 

intramuraal geneesmiddel in aanmerking 

komt voor een sluisprocedure. De 

definitieve beslissing - veelal nog 

voorafgegaan door een contact met de 

betreffende fabrikant - over het in de sluis 

plaatsen van een geneesmiddel neemt de 

minister zodra de Committee for 

Medicinal Products for Human Use 

(CHMP) van de EMA een positieve opinie 

heeft uitgebracht. Dit is doorgaans 1 à 2 

maanden voordat een geneesmiddel in 

Europa wordt geregistreerd15. De CHMP is 

de commissie van de EMA die beslist over 

de markttoelating van een nieuw 

geneesmiddel. 

 

 

                                                           
14

 www.horizonscangeneesmiddelen.nl/over-

horizonscan-geneesmiddelen/achtergrond 

15
 Brief Ministerie van VWS, aankondiging 

kandidaten voor pakketsluis geneesmiddelen, 27 

maart 2018, kenmerk 1318406-174864-GMT 

2.7 Financiële arrangementen  

Zoals in de inleiding aangegeven heeft de 

overheid een verantwoordelijkheid om de 

zorg betaalbaar en toegankelijk te 

houden. Dit kan betekenen dat de 

minister in gevallen dat er sprake is van 

grote financiële risico’s voor de BV-

Nederland (macro-kostenbeslag) eerst 

onderhandelt met de fabrikant over een 

aanvaardbare prijs voordat opname in het 

verzekerde basispakket plaats vindt. Een 

dergelijke onderhandeling kan resulteren 

in een financieel arrangement. Dit 

betekent dat de minister van VWS voor 

het desbetreffende geneesmiddel met de 

fabrikant een maximale vergoedingsprijs 

heeft afgesproken. Deze prijs is 

vertrouwelijk. Het verschil tussen deze 

prijs en de (openbare) AIP/lijstprijs maal 

het volume, wordt via een zogenoemde 

‘Trusted Third Party’ (TTP) uitgekeerd aan 

de zorgverzekeraars16. 

  

                                                           
16

 NZa, Monitor Geneesmiddelen in de medisch-

specialistische zorg, januari 2019.  
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In 2012 heeft de minister van VWS voor 

het eerst gebruik gemaakt van het 

instrument ‘financieel arrangement’ 

alvorens te besluiten een nieuw 

geneesmiddel in het basispakket op te 

nemen. Tot 2015 hadden alle gesloten 

financiële arrangementen betrekking op 

extramurale geneesmiddelen die vergoed 

worden op basis van het GVS. In maart 

2016 werd het eerste financieel 

arrangement voor een intramuraal 

geneesmiddel gesloten17. Sinds de 

introductie van de sluis voor intramurale 

geneesmiddelen (zie paragraaf 2.5.), 

hebben dergelijke geneesmiddelen pas de 

sluis kunnen verlaten, nadat een financieel 

arrangement is afgesloten. Het aantal 

gesloten financiële arrangementen voor 

intramurale geneesmiddelen neemt de 

laatste jaren toe.  

 

Vooralsnog zijn alle centraal gesloten 

financiële arrangementen gebaseerd op 

kortingspercentages al dan niet 

gerelateerd aan volumes, dan wel is een 

                                                           
17

 Zie Staatscourant 2016, 9512 

uitgavenplafond (budgetcap) afgesproken. 

Zogenoemde ‘pay-for-performance’ 

afspraken - gerelateerd aan de effectiviteit 

van de behandeling - zijn bij de lopende 

financiële arrangementen nog niet aan de 

orde geweest18. Naast de administratieve 

lasten en de beschikking over harde 

uitkomstmaten, die dergelijke 

prestatieafspraken met zich meebrengen, 

blijft primair van belang dat het 

arrangement leidt tot beheersing van het 

financiële risico. Randvoorwaarde is dat  

het (alternatieve) prijsmodel hier wel toe 

leidt. 

 

In principe beoogt de minister alleen 

financiële arrangementen af te sluiten 

voor geneesmiddelen waarbij 

zorgaanbieders en zorgverzekeraars 

onvoldoende invloed kunnen uitoefenen 

op de prijs van het betreffende 

geneesmiddel (‘de markt faalt’). Ofschoon 

                                                           
18

 Bijlage 1 bij Voortgangsbrief Min. Van VWS 

Financiële arrangementen geneesmiddelen 2017, 

25 september 2017, kenmerk 1234692-167894-

GMT. 



15 
 

de middelen pembrolizimab (merknaam: 

Keytruda®) en atezolizumab (merknaam: 

Tecentriq®) tot dezelfde therapeutische 

klasse als nivolumab (merknaam: 

Opdivo®) behoren – en daarmee 

voldoende alternatieven voorhanden zijn - 

heeft de minister toch besloten voor deze 

middelen een financieel arrangement te 

sluiten. Enerzijds om ziekenhuizen en 

zorgverzekeraars voldoende ervaring te 

laten opdoen met deze drie producten19. 

Anderzijds, om ook een gelijk speelveld te 

realiseren. De drie arrangementen lopen 

dan ook gelijktijdig af, namelijk 31 

december 2019. Tot slot wordt opgemerkt 

dat een financieel arrangement primair 

bedoeld is om een aanvaardbare prijs voor 

het geneesmiddel te realiseren, en 

daarmee opname in het verzekerde 

basispakket. Een centraal financieel 

arrangement is derhalve niet bedoeld om 

de fabrikant te beschermen tegen 

marktwerking. 

 

                                                           
19

 Zie Tweede Kamerbrief, vergaderjaar 2015-2016, 

29.477, nr. 371, 7 april 2016. 
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3. Doorlooptijden procedures 

3.1 Inleiding 

Behalve het al langer bestaande GVS heeft 

de overheid vanaf 2012 diverse 

maatregelen getroffen die van invloed zijn 

op de (snelheid van) toegang van 

innovatieve geneesmiddelen voor 

patiënten. Direct gaat het om de inzet van 

financiële arrangementen en de 

pakketsluis. Meer indirect kan de add-on 

procedure van invloed zijn op de toegang 

tot het innovatieve geneesmiddel.  

 

Om de mogelijk vertraagde toegang van 

innovatieve geneesmiddelen voor 

patiënten goed te kunnen duiden zijn voor 

98 innovatieve geneesmiddelen met een 

EMA-goedkeuring in de periode 2015 tot 

en met februari 2019 de totale 

doorlooptijd en tussenperiodes 

geanalyseerd. De totale doorlooptijd is de 

tijd (in dagen) die verstrijkt vanaf het 

moment dat een fabrikant van een 

geneesmiddel een Europese 

marktregistratie (i.c. handelsvergunning) 

ontvangt, tot aan het moment dat dit 

geneesmiddel wordt toegelaten tot het 

verzekerde basispakket. Met 

tussenperiodes worden de periodes (in 

dagen) bedoeld, zoals het moment dat het 

geneesmiddel een handelsvergunning 

heeft en de datum van de vergoedings-

aanvraag/dossier indiening van de 

fabrikant bij de minister van VWS. Maar 

bijvoorbeeld ook de periode tussen de 

datum van het verzoek van de minister om 

inhoudelijke beoordeling aan het 

Zorginstituut en de datum van het 

uiteindelijke oordeel c.q. advies van het 

Zorginstituut.  

 

Hierna worden op basis van de 

uitgevoerde analyse op het niveau van 

extramurale en intramurale 

geneesmiddelen de totale doorlooptijden 

en samenhangende tussenperiodes 

weergegeven. Veelal wordt gesproken 

over gemiddelden. Echter opgemerkt 

dient te worden dat ieder geneesmiddel 
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een eigen dossier kent, met kenmerken en 

omstandigheden. Hetgeen soms leidt tot 

een relatief lange of korte doorlooptijd en 

daarmee van invloed is op het 

gemiddelde. Geneesmiddelen met een 

verkorte procedure (waarbij beoordeling 

door het Zorginstituut achterwegen wordt 

gelaten) of herbeoordeling zijn in eerste 

instantie buiten beschouwing gelaten voor 

het berekenen van het gemiddelde, omdat 

anders de optelling van de gemiddelden 

van de tussenperiodes niet overeenkomt 

met de gemiddelde totale doorlooptijd. 

 

3.2 Extramurale geneesmiddelen (GVS) 

Voor opname van een extramuraal 

geneesmiddel in het GVS dient het 

farmaceutisch bedrijf (de registratie-

houder) na het verkrijgen van de 

handelsvergunning een aanvraag in bij de 

minister van VWS. De wettelijk termijn 

tussen het in behandeling nemen van deze 

aanvraag en de beslissing van de minister 

tot opname in het GVS is 90 dagen. Het is 

mogelijk deze behandeltermijn stop te 

zetten, wanneer bijvoorbeeld aanvullende 

informatie nodig is van het farmaceutisch 

bedrijf voor de beoordeling. Wanneer de 

reactietermijn (veelal maximaal 5 

werkdagen) door de fabrikant wordt 

overschreden, treedt een verlenging van 

het beoordelingstraject van 30 dagen op. 

Ook is er de mogelijkheid voor de 

fabrikant om een zogenoemde ‘klokstop’ 

van maximaal 90 dagen aan te vragen20.  

 

De totale doorlooptijd vanaf het verkrijgen 

van de handelsvergunning tot aan 

publicatie in de Staatscourant van opname 

in de bijlagen van de Regeling 

Zorgverzekering - en daarmee het 

verzekerde basispakket- is op 4 niveaus 

(tussenperiodes) geanalyseerd: 

1) Tijd tussen het verkrijgen van de 

handelsvergunning en het indienen 

van de vergoedingsaanvraag / 

dossierindiening door de fabrikant; 

2) Tijd tussen het indienen van de 

vergoedingsaanvraag en het verzoek 

van de minister aan het Zorginstituut 

voor een inhoudelijke toetsing; 

                                                           
20

 Zorginstituut Nederland, Procedure beoordeling 

extramurale geneesmiddelen, 7 november 2018. 
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3) Tijd tussen het verzoek van de minister 

en het advies/oordeel van het 

Zorginstituut; 

4) Tijd tussen het oordeel van 

Zorginstituut en publicatie in de 

Staatscourant van opname in de 

bijlagen van de Regeling 

Zorgverzekering. 
 

De procesanalyse van 30 GVS-genees-

middelen (13 geneesmiddelen GVS 1A en 

17 geneesmiddelen GVS 1B), zonder een 

financieel arrangement, geeft het 

volgende beeld, zie figuur 5.  

 

EMA-registratie – indienen 

vergoedingsaanvraag / dossier 

De gemiddelde tijd waarin een fabrikant 

na ontvangst van de handelsvergunning 

de vergoedingsaanvraag indient bij de 

minister van VWS bedraagt voor GVS 1A 

geneesmiddelen 203 dagen, met  enkele 

uitschieters naar boven (580 dagen) en 

naar beneden (19 dagen). Voor GVS 1B 

geneesmiddelen is de gemiddelde tijd 131 

dagen, met enkele uitschieters naar boven 

(667 dagen) en naar beneden (7 dagen). 
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365

327 (incl. 2 verkorte procedures)

Δ Handelsvergunning – Indiening dossier

Δ Indiening dossier – Brief Minister met verzoek toetsing door ZIN

Δ Brief Minister met verzoek toetsing door ZIN – Brief beoordeling ZIN aan Minister

Δ Brief beoordeling ZIN aan Minister – opname Staatscourant

Aantal dagen

327

328 (incl. 1 verkorte procedure en 1 

herbeoordeling)

  
 
Figuur 5: Gemiddelde doorlooptijd procedures extramurale geneesmiddelen (GVS)
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Vergoedingsaanvraag / dossier – verzoek 

minister voor inhoudelijke beoordeling 

aan het Zorginstituut  

Op basis van 11 vergoedingsdossiers 

bedraagt de gemiddelde tijd van GVS 1A 

geneesmiddelen vanaf ontvangst 

vergoedingsverzoek/dossier door het 

ministerie van VWS tot aan het verzoek 

van de minister van VWS aan het 

Zorginstituut om inhoudelijke beoordeling, 

gemiddeld 24 dagen. Voor GVS 1B 

geneesmiddelen ligt dit gemiddeld op 31 

dagen op basis van 15 vergoedings-

dossiers. In deze periode wordt onder 

andere bekeken of het ingediende dossier 

volledig is voor de beoordeling van het 

Zorginstituut en vindt hierover eventueel 

contact plaats met de fabrikant. 

 

Verzoek van de minister – oordeel van 

het Zorginstituut  

Dit betreft de bruto doorlooptijd (dus 

inclusief eventuele ‘klokstops’) gemeten 

naar het aantal dagen tussen de datum 

waarop de aanvraag van de minister bij 

het Zorginstituut binnenkomt en de datum 

waarop het Zorginstituut het advies 

uitbrengt. De meeste GVS 1A dossiers 

worden door het Zorginstituut beoordeeld 

in 81 dagen, met enkele uitschieters naar 

boven (139 dagen) en naar beneden (10 

dagen). Voor GVS 1B middelen ligt dit 

gemiddelde op 88 dagen, met uitschieters 

naar boven (262 dagen) en naar beneden 

(14 dagen).  

 

Oordeel van het Zorginstituut – publicatie 

Staatscourant 

Na ontvangst van het oordeel van het 

Zorginstituut duurt het gemiddeld 57 

dagen alvorens het betreffende GVS 1A 

geneesmiddel is gepubliceerd in de 

Staatscourant van opname in de bijlagen 

van de Regeling Zorgverzekering. Voor 

GVS 1B middelen ligt het gemiddeld aantal 

dagen op 75 dagen. Deze tussenperiode 

was voor een aantal geneesmiddelen 

relatief lang, omdat eerst moest worden 

voldaan aan de specifieke voorwaarden 

voor opname in het GVS volgens het 

advies van het Zorginstituut. 
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Totale doorlooptijd EMA-registratie – 

publicatie Staatscourant 

Dit betreft de (bruto) doorlooptijd (dus 

inclusief ‘klokstops’) gemeten naar het 

totaal aantal dagen tussen de datum 

waarop de handelsvergunning is gegeven 

en de datum waarop in de Staatscourant is 

gepubliceerd dat het geneesmiddel is 

opgenomen in de bijlagen van de Regeling 

Zorgverzekering en daarmee het 

verzekerde basispakket. Voor GVS 1A 

geneesmiddelen bedraagt de gemiddelde 

doorlooptijd op basis van 11 dossiers: 365 

dagen. Wanneer de twee dossiers met een 

verkorte procedure bij de berekening wel 

worden meegenomen bedraagt het 

gemiddelde 327 dagen. Voor GVS 1B 

geneesmiddelen – op basis van 15 dossiers 

– ligt het gemiddelde op 327 dagen. 

Wanneer een dossier met een verkorte 

procedure en een dossier met een 

herbeoordeling bij de berekening wel 

worden meegenomen bedraagt het 

gemiddelde 328 dagen.  

 

3.3 Financiële arrangementen 

(extramuraal) 

Zoals in hoofdstuk 2 aangegeven kan de 

minister van VWS besluiten voor een 

nieuw geneesmiddel een maximale 

vergoedingsprijs met de fabrikant af te 

spreken. Er is dan sprake van een 

financieel arrangement. Voor extramurale 

geneesmiddelen kan het financieel 

arrangement als voorwaarde gelden om 

op te worden genomen in het GVS. Tijdens 

de onderhandelingen gelden afspraken 

over responsetijden van maximaal 14 

dagen. 

 

De totale doorlooptijd van de gesloten 

financiële arrangementen voor GVS-

middelen zijn op 4 niveaus geanalyseerd: 

1) Tijd tussen het verkrijgen van de 

handelsvergunning en het indienen 

van de vergoedingsaanvraag/dossier 

door de fabrikant; 

2) Tijd tussen de vergoedingsaanvraag/ 

dossier en het verzoek van de minister 

aan het Zorginstituut voor een 

inhoudelijke toetsing; 

3) Tijd tussen het verzoek van de minister 

en de beoordeling van het 

Zorginstituut; 
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4) Tijd tussen het oordeel van het 

Zorginstituut en sluiting van het 

financieel arrangement (i.c. 

onderhandelingstijd); 
 

De analyse van de 9 afgesloten financiële 

arrangementen voor GVS-middelen met 

een EMA-goedkeuring in de periode 2015 

tot en met februari 2019 geeft het 

volgende beeld, zie figuur 6.  

 

EMA-registratie – indienen 

vergoedingsaanvraag / dossier 

Dit betreft de tijd gemeten tussen datum 

van EMA-registratie en datum aanvraag 

fabrikant (dossierindiening) voor 

vergoeding aan de minister van VWS en 

bedraagt gemiddeld 42 dagen. 

 

Vergoedingsaanvraag / dossier – verzoek 

minister voor inhoudelijke beoordeling 

aan het Zorginstituut  

De gemiddelde tijd tussen indienen 

vergoedingsaanvraag en verzoek van de 

minister om inhoudelijke toetsing aan het 

Zorginstituut bedraagt 15 dagen. In deze 

periode wordt onder andere bekeken of 

het ingediende dossier volledig is voor de  
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Δ Handelsvergunning – Indiening dossier

Δ Indiening dossier – Brief Minister met verzoek toetsing door ZIN

Δ Brief Minister met verzoek toetsing door ZIN – Brief beoordeling ZIN aan Minister

Δ Brief beoordeling ZIN aan Minister – Start Financieel arrangement 

Aantal dagen

237

290 (incl. 1 herbeoordeling) 

 
Figuur 6: Gemiddelde doorlooptijd procedures financiële arrangementen (extramuraal) 
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beoordeling van het Zorginstituut en vindt 

hierover eventueel contact plaats met de 

fabrikant. 

 

Verzoek van de minister – oordeel van 

het Zorginstituut  

Het gemiddeld aantal dagen voor de 

beoordeling van de extramurale 

geneesmiddelen waarvoor vervolgens een 

arrangement is gesloten bedraagt 81 

dagen.  

 

Oordeel van het Zorginstituut  – start 

financieel arrangement 

(onderhandelingstijd) 

Deze zogenoemde onderhandelingstijd is 

gemeten vanaf datum advies van het 

Zorginstituut tot aan datum van de start 

van het financieel arrangement. Deze tijd 

bedraagt gemiddeld 99 dagen. 

 

Totale doorlooptijd EMA-registratie – 

start financieel arrangement (GVS) 

Dit betreft de (bruto) doorlooptijd (dus 

inclusief ‘klokstops’) gemeten naar het 

totaal aantal dagen tussen de datum 

waarop de handelsvergunning is gegeven 

en de datum waarop het financieel 

arrangement is gestart. De totale  

doorlooptijd bedraagt gemiddeld 237 

dagen. Wanneer het dossier met de 

herbeoordeling bij de berekening wel 

wordt meegenomen bedraagt het 

gemiddelde 290 dagen. 

 

3.4 Financiële arrangementen 

(intramuraal)  

Zoals in hoofdstuk 2 aangegeven is voor 

intramurale geneesmiddelen in 2015 de 

pakketsluis geïntroduceerd teneinde dure 

intramurale geneesmiddelen niet meer 

automatisch te hoeven laten instromen in 

het verzekerde basispakket. Aan een 

sluisprocedure zijn geen wettelijke 

termijnen verbonden. Wel is door de 

minister het streven genoemd dat na 

aanlevering van het dossier door de 

fabrikant de beoordeling door het 

Zorginstituut binnen 4 maanden 

plaatsvindt. Ook gelden hier afspraken van 

responsetijden van maximaal 14 dagen. 

 

De analyse van de 9 afgesloten financiële 

arrangementen voor intramurale 
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middelen die de sluisperiode hebben 

doorlopen en met een EMA-goedkeuring 

in de periode 2015 tot en met februari 

2019 geeft het volgende beeld, zie figuur 

7.  

De totale doorlooptijd van deze gesloten 

financiële arrangementen voor 

intramurale geneesmiddelen is op 3 

niveaus (tussenperiodes) geanalyseerd: 

1) Tijd tussen publicatie in de 

Staatscourant (start sluisprocedure) en 

dossierindiening door de fabrikant bij 

het Zorginstituut. 

2) Tijd tussen ontvangst dossier en 

oordeel van het Zorginstituut; 

3) Tijd tussen het oordeel van het 

Zorginstituut en start van het 

financieel arrangement; 

 

Publicatie Staatscourant – 

dossierindiening bij het Zorginstituut  

Dit betreft de tijd gemeten tussen 

aankondiging sluisprocedure in de 

Staatscourant en indiening dossier bij het 

Zorginstituut. Deze doorlooptijd bedraagt 

gemiddeld 88 dagen.

 
 
 

88 122 135
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344

331 (incl. 1 dossier zonder FE-

model vanuit farmaceutisch bedrijf)

Δ Publicatie Staatscourant – Indiening dossier

Δ Indiening dossier – Brief beoordeling ZIN aan Minister

Δ Brief beoordeling ZIN aan Minister – Start Financieel arrangement 

Aantal dagen

 Figuur 7: Gemiddelde doorlooptijd procedures financiële arrangementen (intramuraal) 
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Ontvangst vergoedingsdossier – 

beoordeling van het Zorginstituut  

Deze periode is gemeten vanaf datum 

ontvangst vergoedingsdossier door het 

Zorginstituut en de datum van het advies 

van het Zorginstituut aan de minister. De 

gemiddelde doorlooptijd van deze periode 

bedraagt 122 dagen. Dit is precies gelijk 

aan de toegezegde periode van 4 

maanden. 

 

Oordeel van het Zorginstituut – start 

financieel arrangement 

(onderhandelingstijd) 

Dit betreft de tijd tussen datum advies van 

het Zorginstituut en datum 

totstandkoming van het financieel 

arrangement. Gemiddeld duurt deze 

zogenoemde onderhandelingstijd 135 

dagen, met uitschieters naar boven van 

277 dagen en naar beneden van 14 dagen. 

 

Totale doorlooptijd publicatie 

Staatscourant – start financieel 

arrangement (intramuraal) 

Dit betreft de doorlooptijd gemeten naar 

het totaal aantal dagen tussen de datum 

aankondiging sluisprocedure in de 

Staatscourant en de datum waarop het 

financieel arrangement is gestart. 

Gemiddeld bedraagt deze doorlooptijd 

344 dagen. Wanneer het dossier zonder 

farmaco-economisch model vanuit het 

farmaceutisch bedrijf wel bij de 

berekening wordt meegenomen bedraagt 

het gemiddelde 331 dagen. 

 

3.5 Doorlooptijd Add-on procedure 

Tot slot zijn voor 50 intramurale 

geneesmiddelen, met een EMA-

goedkeuring in de periode 2015 tot en 

met februari 2019, de doorlooptijden 

geanalyseerd vanaf de datum waarop de 

handelsvergunning is verkregen tot aan de 

datum waarop de add-on is toegekend (i.c. 

de ingangsdatum van de beschikking van 

de NZa). Volledigheidshalve wordt nog 

opgemerkt dat een add-on slechts een 

declaratietitel betreft.  

Het beeld van de analyse van de 

doorlooptijden van de 50 intramurale 

geneesmiddelen waarvoor een add-on is 

toegekend, is weergegeven in figuur 8. 
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Wanneer de kortste 10% en langste 10% 

doorlooptijden worden uitgesloten voor 

de berekening, bedraagt de gemiddelde 

doorlooptijd 149 dagen. Redenen van 

(uitzonderlijk) lange doorlooptijden zijn 

onder andere: handelsvergunningen die 

zijn overgegaan naar een andere 

marktpartij; buitenlandse organisaties als 

registratiehouder die (nog) geen 

agentschap in Nederland hebben en 

hierdoor het ontbreken van voldoende 

kennis van, en ervaring met de 

Nederlandse aanspraak- en 

bekostigingssystematiek; en tot slot soms 

de nodige afstemming van internationale 

prijsstellingen. 
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4. Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Conclusies 

De toelatingsprocedures, beoordelingen 

en mogelijke onderhandelingen zijn direct 

van invloed op de toegankelijkheid van 

innovatieve geneesmiddelen. Immers, 

zolang er na verkrijging van de 

handelsvergunning (EMA-registratie) geen 

vergoedingsaanvraag is ingediend bij de 

minister van VWS voor een extramuraal 

geneesmiddel, verzoek aan en 

beoordeling door het Zorginstituut 

Nederland heeft plaatsgehad, publicatie in 

de Staatscourant, en er in sommige 

gevallen nog geen financieel arrangement 

is afgesloten voor een extramuraal of 

intramuraal (sluis) geneesmiddel, heeft de 

patiënt geen toegang (aanspraak) tot het 

nieuwe innovatieve geneesmiddel op basis 

van verzekerde zorg. 

 

Voor 98 innovatieve geneesmiddelen -met 

een EMA-goedkeuring in de periode 2015 

tot en met februari 2019 - zijn de totale 

doorlooptijd en tussenperiodes 

geanalyseerd. De totale doorlooptijd is de 

tijd (in dagen) die verstrijkt vanaf het 

moment dat een fabrikant van een 

geneesmiddel een Europese 

marktregistratie (i.c. handelsvergunning) 

ontvangt, tot aan het moment dat dit 

geneesmiddel wordt toegelaten tot het 

verzekerde basispakket (i.c. publicatie in 

de Staatscourant van opname in de 

bijlagen van de Regeling Zorgverzekering). 

Met tussenperiodes worden de periodes 

(in dagen) bedoeld, zoals het moment dat 

het geneesmiddel een handelsvergunning 

heeft en de datum van de 

vergoedingsaanvraag /dossier indiening 

van de fabrikant bij de minister van VWS. 

Maar bijvoorbeeld ook de periode tussen 

de datum van het verzoek van de minister 

om inhoudelijke beoordeling en de datum 

van het uiteindelijke oordeel c.q. advies 

van het Zorginstituut. De doorlooptijden 

van de Add-on procedures zijn 

geanalyseerd vanaf de datum waarop de 

handelsvergunning is verkregen tot aan de 
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datum waarop de add-on is toegekend (i.c. 

de ingangsdatum van de beschikking van 

de NZa).  

Tegen de achtergrond van bovenstaande 

definiëring leidt de analyse van de totale 

doorlooptijden en tussenperiodes van 

respectievelijk de toelating van 

extramurale en intramurale 

(sluis)geneesmiddelen en de add-on 

procedure tot het volgende onderstaande 

beeld, zie figuur 9. 

 

Doorlooptijd extramurale 

geneesmiddelen – zonder financieel 

arrangement  

Extramurale geneesmiddelen die 

toegelaten worden tot het GVS - bijlage 1A 

of 1B - kennen een gemiddelde totale
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vanuit farmaceutisch bedrijf)

 
 

Figuur 9: Samenvatting gemiddelde doorlooptijden procedures
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bruto doorlooptijd van respectievelijk 365 

en 327 dagen. Inclusief dossiers met 

verkorte procedures bedraagt de 

gemiddelde doorlooptijd voor GVS 1A 327 

dagen. Voor GVS 1B inclusief verkorte 

procedure en herbeoordeling blijft dit 

ongeveer gelijk, 328 dagen. 

 

Doorlooptijd extramurale 

geneesmiddelen – met financieel 

arrangement  

Extramurale geneesmiddelen die in 

aanmerking komen voor een financieel 

arrangement, alvorens opgenomen te 

worden in het GVS, kennen een 

gemiddelde doorlooptijd van 237 dagen. 

Inclusief het dossier met herbeoordeling 

bedraagt dit gemiddeld 290 dagen.  

Doorlooptijd intramurale 

(sluis)geneesmiddelen – met financieel 

arrangement  

Intramurale geneesmiddelen die niet 

automatisch in het verzekerde basispakket 

zijn ingestroomd, maar eerst in de sluis 

hebben gezeten en na het sluiten van een 

financieel arrangement alsnog instromen, 

kennen een gemiddelde doorlooptijd van 

344 dagen. Inclusief het dossier zonder 

een farmaco-economisch model vanuit 

het farmaceutisch bedrijf is dit 331 dagen. 

Doorlooptijden add-on toekenning 

intramurale geneesmiddelen  

Voor 50 intramurale geneesmiddelen - 

met een EMA-goedkeuring in de periode 

2015 tot en met februari 2019 - zijn de 

doorlooptijden geanalyseerd vanaf de 

datum waarop de handelsvergunning is 

verkregen tot aan de datum waarop de 

add-on is toegekend (i.c. de ingangsdatum 

van de tariefbeschikking van de NZa). 

Wanneer de kortste 10% en langste 10% 

doorlooptijden worden uitgesloten, 

bedraagt de gemiddelde doorlooptijd 149 

dagen. In de praktijk kan dit betekenen 

dat de patiënt moet wachten op een 

geneesmiddel, omdat er nog geen add-on 

prestatie is vastgesteld. 

4.2 Aanbevelingen 

In het belang van de patiënt hebben 

betrokken partijen het doel de 

doorlooptijd van het beschikbaar komen 

van innovatieve geneesmiddelen zo kort 
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mogelijk te houden. Voorliggende analyse 

leert dat in het proces van het verkrijgen 

van de handelsvergunning (EMA-

registratie) tot aan opname in het 

verzekerde basispakket er diverse 

mogelijkheden zijn voor 

doorlooptijdverkorting. De periode zou 

verkort kunnen worden met de 

implementatie van onderstaande 

aanbevelingen:  

 In algemene zin extramurale 

geneesmiddelen meer risicogericht 

beoordelen (zoals ook het geval is bij 

intramurale geneesmiddelen) 

waarmee de capaciteit van het 

Zorginstituut efficiënter kan worden 

ingezet. Toewerken naar een uniform 

beoordelingskader voor extramurale 

en intramurale geneesmiddelen. 

 Naar analogie van GVS-toelating, 

intramurale (sluis-)geneesmiddelen 

waar sprake is van gelijke 

therapeutische waarde / 

therapeutische klasse, marginale 

toetsing toepassen door vrijstelling 

van een farmaco-economisch 

onderzoek en het weglaten van een 

ACP-advies21. Met dit laatste wordt 

ook de vergaderlast verminderd. 

 Afspraken (nacalculatie) maken over 

‘retourbetalingen’ voor ‘om niet’ 

verstrekte geneesmiddelen gedurende 

de sluis-/onderhandelperiode. De 

mogelijkheid hiertoe lijkt aanvankelijk 

het grootst voor geneesmiddelen voor 

levensbedreigende en ernstig 

invaliderende aandoeningen waar 

geen alternatieven voor handen zijn 

(zoals het geval is geweest bij 

Spinraza). 

 De Horizonscan (brengt de financiële 

risico’s van nieuwe geneesmiddelen in 

kaart) leidend laten zijn voor het 

besluit een nieuw geneesmiddel te 

plaatsen in de pakketsluis. Van belang 

                                                           
21

 Adviescommissie Pakket, zij heeft als taak het 

bestuur van het Zorginstituut te adviseren over de 

maatschappelijke consequenties bij een 

pakketadvies. Vooralsnog is bij alle 

sluisgeneesmiddelen een ACP-advies aan de orde 

geweest. 
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is dat dan ook dat zo mogelijk alle 

indicaties in beeld zijn. Hiervoor is 

tussentijds overleg met de fabrikant 

aan te bevelen, omdat de Horizonscan 

een momentopname twee keer in het 

jaar betreft. 

 Voor het sluiten van het financieel 

arrangement zoveel mogelijk alle 

indicaties al meenemen. Hiermee kan 

het proces aanvankelijk langer duren, 

maar wordt voorkomen dat latere 

indicaties alsnog in de sluis komen.  

 Voorafgaand aan het 

beoordelingsproces van het 

Zorginstituut kan tijdwinst worden 

geboekt door onder meer na positieve 

opinie van het Committee for 

Medicinal Products for Human Use 

(CHMP) – voordat de 

handelsvergunning is gegeven – het 

vergoedingstraject al te starten. 

Vroegtijdig contact hebben met het 

Zorginstituut om inhoud 

vergoedingsdossier af te stemmen en 

zo mogelijk eerder het farmaco-

economisch dossier aan te leveren. 

 Nadere analyse van de oorzaken van 

de relatief lange doorlooptijd vanaf 

ontvangst handelsvergunning en 

indienen vergoedingsdossier GVS 

geneesmiddelen, zowel 1A als 1B. 

 Nadere analyse van de gemiddeld 

relatief lange doorlooptijd (149 dagen) 

vanaf handelsvergunning en 

toekenning van een add-on prestatie. 

 Het vooraf goed managen van de 

verwachtingen (omgangsnormen, 

procesafspraken) bij fabrikanten die 

nog niet eerder met de sluisprocedure 

te maken hebben gehad.  

 Voor een effectieve aanpak van 

verkorting van de doorlooptijd van het 

voor de patiënt beschikbaar komen 

van innovatieve geneesmiddelen is 

een jaarlijkse integrale monitoring van 

alle processtappen aan te bevelen.   
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Over BS Health Consultancy en Kompas in Zorg  

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

levert advies en biedt ondersteuning bij strategische- en beleidsvraagstukken van 

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

brancheorganisaties. Daarbij combineert BS Health Consultancy haar ervaring en diepe 

marktkennis met gedegen kwalitatieve en kwantitatieve analyses. Voor deze adviezen en 

kwantitatieve analyses maakt zij onder meer gebruik van de eigen databank ‘Kompas in 

Zorg’.  

Kompas in Zorg is een webbased informatie- en analysetool dat een grote hoeveelheid 

gegevens over de Nederlandse gezondheidszorg vanuit vele databronnen bij elkaar brengt. 

Met Kompas in Zorg wordt tegemoet gekomen aan de groeiende vraag naar specifieke 

informatie over het (huidig en toekomstig) zorggebruik, financiële en kwalitatieve prestaties 

van zorgaanbieders en prestaties van zorgverzekeraars. Met Kompas in Zorg zijn deze en nog 

veel meer gegevens met een aantal muisklikken door abonnees op te roepen. 

Voor vragen over de publicatie,  de dienstverlening van BS Health Consultancy en/of Kompas 

in Zorg kunt u de website www.kompasinzorg.nl raadplegen en/of contact opnemen met: 

Paul van den Broek 

Mobiel: +31(0) 6 53 65 7102 

E-mail: paulvandenbroek@bshealth.nl / paulvandenbroek@kompasinzorg.nl 

 

Renate Streng 

Mobiel: +31(0)6 28 48 7934 

E-mail: renatestreng@bshealth.nl / renatestreng@kompasinzorg.nl 
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Geraadpleegde bronnen  

Veldconsultatie  
Voor voorliggend onderzoek hebben de onderzoekers met relevante functionarissen van het 

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (Bureau Financiële Arrangementen), het 

Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit en enkele farmaceutische bedrijven 

gesproken. Vanuit deze gesprekken is ook aanvullende informatie aangeleverd. 

 
Schriftelijke bronnen 
 Ministerie van VWS, Voortgangsbrief financiële arrangementen 2018, 2 oktober 2018, 

kenmerk 1425646-181174-GMT; 

 Ministerie van VWS, Uitwerking maatregelen Regeerakkoord ter beheersing van kosten 

genees- en hulpmiddelen, 15 juni 2018, kenmerk 1366398-178199-GMT; 

 Ministerie van VWS, Aankondiging kandidaten voor pakketsluis geneesmiddelen, 27 

maart 2018, kenmerk 1318406-174864-GMT; 

 Ministerie van VWS, presentatie Marcel van Raaij, directeur GMT tijdens 

Brugginkbijeenkomst 6 maart 2018; 

 Ministerie van VWS, Voortgangsbrief Financiële Arrangementen geneesmiddelen 2017, 

25 september 2017, kenmerk 1234692-167894-GMT; 

 NZa, Monitor Geneesmiddelen in de Medisch-Specialistische Zorg, januari 2019 

 NZa-circulaire CI/18/31c, Wijziging aanvraagprocedure add-on geneesmiddelen en ozp 

stollingsfactoren, 15 oktober 2018; 

 NZa, Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg (BR/REG-19122a); 

 NZa, Monitor Geneesmiddelen in de Medisch-Specialistische Zorg, december 2017; 

 NZa, Prestatie- en tariefbeschikkingen add-ons; 

 Staatscouranten periode 2015 – februari 2019 

 Tweede Kamer, vergaderjaar 2016-2017, 29.477, nr. 407 (22 december 2016); 
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 Tweede Kamer, vergaderjaar 2016-2017, 29.477, nr. 371 (7 april 2016); 

 Zorginstituut Nederland, Procedure beoordeling extramurale geneesmiddelen, Mw. J.E. 

de Boer en Mw. P. Pasman, 7 november 2018 

 

Websites 
https://www.farmatec.nl/prijsvorming/add-on-geneesmiddelen-

sluismiddelen/sluismiddelen 

https://www.z-index.nl/ 

https://www.cbg-meb.nl 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines 

https://www.horizonscangeneesmiddelen.nl/over-horizonscan-geneesmiddelen 
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