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Onderwerp 
Resultaten Inventarisatie gepast gebruik dure geneesmiddelen 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Graag bieden de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Federatie Medisch 
Specialisten (Federatie), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), 
Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) - hierna: partijen - u de 
resultaten aan van het inventariserend onderzoek dat zij hebben laten uitvoeren naar gepast 
gebruik van dure geneesmiddelen. Gepast gebruik van dure geneesmiddelen is van belang 
voor patiënten en aanbieders om de beste uitkomsten en kwaliteit van zorg te bereiken. 
Tegelijkertijd kan gepast gebruik bijdragen aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de 
zorg. 
 
Inventarisatie gepast gebruik dure geneesmiddelen  
Er bestaan vele initiatieven op het gebied van gepast gebruik dure geneesmiddelen, maar 
kennis ervan is verspreid en wordt nog niet systematisch verzameld en gebruikt. Partijen 
hebben daarom het “Programma gepast gebruik dure geneesmiddelen” opgesteld. Het is een 
van de actielijnen uit het “Integraal pakket aan maatregelen ter borging van de 
betaalbaarheid en toegankelijkheid van dure geneesmiddelen” (IPAM) dat onderdeel uitmaakt 
van het Bestuurlijk akkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022 (IPAM, actielijn 6). Het 
doel van het programma was het bewerkstellingen van een gestructureerde aanpak voor 
gepast gebruik van dure geneesmiddelen, waarbij kennis systematisch wordt verzameld en 
toegepast en waarbij onderzoek wordt gedaan naar kennishiaten.  
 
Als eerste stap hebben de partijen SiRM/Radboudumc gevraagd interventies op het gebied 
van gepast gebruik van dure geneesmiddelen te inventariseren. Het betreft interventies die 
gericht zijn op het reduceren van het gebruikte volume van een geneesmiddel met focus op 
oncologie, hematologie en chronische ontstekingsziektes. Het onderzoek is gefinancierd met 
een subsidie van het ministerie van VWS en is eind vorig jaar afgerond. Het rapport hiervan 
treft u bijgaand aan. De opgehaalde interventies zijn vervolgens getrieerd door de betrokken 
wetenschappelijke verenigingen (wv-en) van medisch specialisten onder leiding van de 
Federatie, waarbij beoordeeld is of brede implementatie op grond van de beschikbare 
wetenschappelijke evidence mogelijk is. Hiervoor is gebruik gemaakt van een aangevulde 
versie van het RE-AIM-model dat in dit project is opgesteld. De gedachte achter dit model is 
dat voor beoordeling van een interventie, behalve naar effectiviteit, ook gekeken wordt naar 
andere elementen, waaronder grootte van de doelpopulatie, adoptie door stakeholders/wv-en 
en implementeerbaarheid in de dagelijkse praktijk. Van deze triagesessies heeft de Federatie 
verslag gedaan. Ook dit verslag treft u aan bij deze brief.  
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Met dit verslag is fase 1 van het programma gepast gebruik dure geneesmiddelen afgerond. 
Fases 2 en 3 van het programma gaan over de implementatie van veelbelovende, bewezen 
effectieve interventies en het opstellen van een onderzoeksagenda om kennishiaten te 
prioriteren, zodat hiermee een leer- en verbetercyclus ontstaat. De vervolgacties die staan 
genoemd aan het einde van deze brief zijn bedoeld om daaraan uitwerking te geven. 
 
Conclusies  
Uit de inventarisatie zijn de volgende conclusies te trekken:  
 
1. Er zijn ruim 90 initiatieven opgehaald door SiRM/Radboudumc, waarvan op grond van 

specifieke criteria - afgerond onderzoek en publicatie - 44 interventies in aanmerking 
kwamen voor triage door de wv-en. Binnen het bestek van dit onderzoek kon voor 25 van 
de 44 interventies voldoende informatie worden verzameld om deze te kunnen 
beoordelen. Van deze interventies zijn slechts enkele interventies op dit moment geschikt 
gebleken voor directe, brede implementatie. Hiervoor zijn overwegend drie oorzaken aan 
te wijzen:  
a. Onvoldoende wetenschappelijke evidentie  

Voor de meeste interventies was onvoldoende wetenschappelijke evidentie 
beschikbaar om een standpunt in te nemen over de wenselijkheid en haalbaarheid van 
implementatie. Bijvoorbeeld omdat er slechts onderzoek is uitgevoerd met kleine 
patiëntenaantallen.  

b. Nog geen goed inzicht in de huidige praktijk 
Van een relatief groot aantal interventies is de potentie voor gepast gebruik/ 
volumereductie laag ingeschat, bijvoorbeeld omdat de interventie reeds is opgenomen 
in een richtlijn en breed is verspreid. Tijdens de triagesessies zijn geen gegevens over 
de praktijk beschikbaar gesteld, zoals patiëntenaantallen, kosten van het 
geneesmiddel, etc. De deelnemers van de triagesessie hebben daardoor een 
inschatting van de mogelijke volumereductie gemaakt op basis van hun professionele 
ervaring en deskundigheid. Om met meer zekerheid een inschatting van de potentie 
voor volumereductie te maken, is analyse van bijvoorbeeld declaratiegegevens nodig.  

c. Onduidelijkheid over de consequenties 
Voor daadwerkelijke implementatie van gepast gebruik is aandacht nodig voor het 
slechten van wat SiRM/Radboudumc in haar rapportage ‘barrières’ noemt. Denk aan 
het informeren en betrekken van patiënten, het beschikbaar stellen van personeel en 
middelen (bijvoorbeeld verpleegkundigen en ICT), het wegnemen van financiële 
belemmeringen en het regelen van juridische aspecten (zoals bij het off-label 
voorschrijven). Partijen kunnen deze belemmeringen opheffen door hierin goed samen 
te werken.  

 
2. De inventarisatie bevestigt dat het onderzoek naar gepast gebruik versnipperd is. De 

onderzoeken die worden gedaan sluiten niet goed aan bij de behoefte van de praktijk, 
bijvoorbeeld doordat onderzoek wordt gedaan naar een interventie bij een (zeer) kleine 
patiëntenpopulatie. Bovendien is er geen duidelijke agendering in het onderzoek en zijn 
instellingen en professionals onvoldoende op de hoogte welke initiatieven er zijn op het 
gebied van gepast gebruik van dure geneesmiddelen. Wv-en zijn vaak niet betrokken en 
draagvlak voor de implementatie van de resultaten is daarmee niet geborgd. Vaak is er 
geen zicht op de noodzakelijke randvoorwaarden en het slechten van barrières voor 
verdere implementatie. Bovendien is er geen structurele financiering van dit type 
onderzoek.  
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3. Er vindt op verschillende plekken in Nederland onderzoek plaats naar gepast gebruik van 

dure geneesmiddelen, geïnitieerd en gefinancierd door verschillende partijen. Het is van 
belang dat voor alle betrokken partijen waaronder ziekenhuizen, zorgverzekeraars, 
ziekenhuisapothekers, wv-en en medisch specialisten in de ziekenhuizen, duidelijk is 
welke initiatieven worden opgezet en met welk doel. Onduidelijkheid hierover kan leiden 
tot terughoudendheid over het formuleren van standpunten ten aanzien van bredere 
implementatie van een gepast gebruik-interventie, omdat de context waarin de vraag 
wordt gesteld en de impact ervan onvoldoende helder zijn. Transparantie, vertrouwen en 
samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij gepast gebruik-maatregelen zijn 
nodig om gepast gebruik succesvol te laten zijn.  

 
4. Discussie is nodig over het gewenste level of evidence om interventies voor gepast 

gebruik breed te kunnen implementeren. Voor gepast gebruik-interventies voor dure 
geneesmiddelen volstaat wellicht een lagere mate van evidence dan voor 
richtlijnontwikkeling. Dit kan bijdragen aan een tijdige en verantwoorde brede 
implementatie. 

 
5. Onderzoek naar gepast gebruik van dure geneesmiddelen is zinvol, maar dient daarom op 

gestructureerde en programmatische wijze te worden georganiseerd. Belangrijke 
elementen bij deze programmatische aanpak zijn:  
• Agendering van dit onderzoek kan bij de HLA-partijen worden belegd, waarbij een 

belangrijke rol is weggelegd voor de wv-en om het draagvlak en implementatie van de 
resultaten te borgen. 

• Voor een programmatische aanpak van onderzoek, implementatie en evaluatie dienen 
mensen en middelen beschikbaar te worden gesteld.  

• Bij voorkeur worden aan de voorkant, bij de introductie van een nieuw geneesmiddel, 
de relevante kennisvragen geformuleerd. Welke gegevens moeten worden verzameld? 
Welk type onderzoek is geschikt? Zodat het onderzoek de antwoorden kan geven 
waaraan behoefte is. 

 
Vervolg 
Gepast gebruik van dure geneesmiddelen draagt bij aan de kwaliteit, betaalbaarheid en 
toegankelijkheid van de zorg. Deze inventarisatie van gepast gebruik-interventies is een 
belangrijke eerste stap. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek hebben partijen 
vervolgacties geformuleerd. Deze zijn gericht op het realiseren van een gestructureerde 
aanpak waarbij bewezen effectieve interventies van gepast gebruik van dure geneesmiddelen 
breed in de praktijk worden geïmplementeerd en waarbij onderzoek plaatsvindt naar 
kennishiaten, zodat een lerend systeem ontstaat. Hierbij zijn twee lijnen te onderscheiden: 
 
1. Een aantal geplande acties vloeit voort uit de resultaten van deze inventarisatie, zoals: 

het aanmelden van interventies die breder geïmplementeerd kunnen worden; voor de 
ZE&GG-implementatieagenda; het duiden van beschikbare evidence van categorie 2-
interventies; het in kaart brengen van de stand van zaken van de praktijk rondom 
interventies waarbij het vermoeden is dat deze reeds breed zijn geïmplementeerd en het 
opstellen van een vervolgonderzoeksagenda.  
 

2. De andere acties betreffen het uitwerken en opzetten van een programmatische aanpak 
van gepast gebruik van dure geneesmiddelen en het organiseren van de mensen en 
middelen die hiervoor nodig zijn. Partijen gaan onderzoeken in hoeverre gepast gebruik 
van dure geneesmiddelen kan aansluiten bij het programma ZE&GG en/of ingebed kan 
worden in andere structuren. Ook moet worden uitgezocht welke levels van evidence 
nodig zijn om tot brede implementatie van een gepast gebruik-interventie over te gaan.  
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Wv-en kunnen in kaart brengen welke geneesmiddelen in aanmerking komen voor gepast 
gebruik-onderzoek (cyclus van onderzoek, implementatie, evaluatie). Het doel is dat 
gepast gebruik van dure geneesmiddelen integraal onderdeel wordt van het reguliere 
zorgproces.  

 
Onderzoek naar en implementatie van gepast gebruik-interventies voor dure geneesmiddelen 
zijn belangrijk voor patiëntgerichte passende zorg en voor toegankelijkheid en betaalbaarheid 
van de zorg. De steeds verder toenemende kostenstijging van dure geneesmiddelen kan niet 
alleen door gepast gebruik worden opgevangen. Hiervoor zijn ook andere, ingrijpender 
maatregelen in het systeem van markttoelating en bekostiging nodig. 
 
Wij wensen u veel plezier met lezen van het rapport van SiRM/Radboudumc en het verslag 
van de triagesessies. Graag gaan wij met u in overleg over het vervolg van dit traject en 
beschikbaarheid van mensen en middelen die hiervoor nodig zijn.  
 
Uiteraard zijn wij altijd bereid om vragen over de onderzoeken en de rapportage te 
beantwoorden. Hiervoor kunt u contact opnemen met de projectleiders van dit programma: 
Meike Manders van de Federatie, via m.manders@demedischspecialist.nl of 06 22 97 65 19 
en Harrie Kemna van de NVZ, via h.kemna@nvz-ziekenhuizen.nl of 06 24 66 29 93.  
 
Met vriendelijke groet mede namens de Federatie, ZN, Patiëntenfederatie Nederland en NFU, 
 
 
 
 
 
Sander Gerritsen, 
directeur NVZ 
 
 
 
 
 
Bijlagen 
1. Rapport SiRM/Radboudumc ‘Klim op de schouders van reuzen!’ 
2. Rapport Federatie ‘Triagesessies Gepast Gebruik Dure Geneesmiddelen’ 
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