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De introductie van nieuwe - vaak dure - geneesmiddelen biedt perspectief aan patiënten die voorheen niet of nauwelijks behandeld konden worden. Tegelijkertijd drukken
de kosten van deze medicijnen relatief zwaar op de totale kosten van de gezondheidszorg. De Federatie Medisch Specialisten vindt dat patiënten erop moeten kunnen
vertrouwen dat zij optimaal behandeld worden, volgens de stand van de wetenschap
en praktijk. De kosten van een behandeling mogen op zichzelf geen doorslaggevende
rol spelen in het besluit deze wel of niet toe te passen bij een individuele patiënt.

ACTIEVE BIJDRAGE ALS EXPERT EN ADVISEUR
Medisch specialisten willen actief bijdragen aan heldere afspraken over het voorschrijven en doelmatig
inzetten van innovatieve en dure geneesmiddelen. Het Visiedocument Dure Geneesmiddelen van de
Federatie Medisch Specialisten beschrijft hoe medisch specialisten en wetenschappelijke verenigingen
met hun expertise vanuit verschillende rollen kunnen bijdragen aan een verantwoorde en doelmatige
inzet van dure geneesmiddelen. Bijvoorbeeld als adviseur voor de raad van bestuur en management
binnen het ziekenhuis of als adviseur over dure geneesmiddelen richting de overheid. Het biedt alle
partijen die bij dure geneesmiddelen betrokken zijn inzicht en aanknopingspunten in hoe zij de expertise
van medisch specialisten en wetenschappelijke verenigingen kunnen benutten.
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AANBEVELINGEN AAN WETENSCHAPPELIJKE VERENIGINGEN
- Geef bij de introductie van een nieuw duur geneesmiddel nadere duiding over de toepassingsmogelijkheden en stel vast of het geneesmiddel een plek verdient in het behandelarsenaal.
- Stel normen of randvoorwaarden vast voor de instelling/beroepsbeoefenaren die de behandelingen
met innovatieve dure geneesmiddelen uit mogen voeren. Zorginstellingen en zorgverzekeraars dienen
deze normen te hanteren bij de zorginkoop.
- Ontwikkel bij voldoende beschikbare evidence een behandelrichtlijn om gepaste inzet van het
geneesmiddel te ondersteunen.
- Initieer in samenspraak met andere partijen registraties om de effecten van het betreffende geneesmiddel met behulp van indicatoren, uitkomstmaten of maten voor de kwaliteit van leven inzichtelijk te
maken. Een randvoorwaarde hierbij is dat de registratie past binnen het totaal van registraties (rekening houdende met administratieve lasten) en de registratie structureel bekostigd wordt.
- Gebruik de resultaten van registraties en uitkomstenonderzoek van dure geneesmiddelen voor het
herzien van richtlijnen en toets bestaande adviezen in richtlijnen regelmatig op bruikbaarheid en
voortschrijdend inzicht van de stand van de wetenschap.
- Zorg voor eenduidig advies en informatie aan overheid en overheidsorganen en voer hierover de regie
en coördinatie vanuit de wetenschappelijke vereniging.
- Zorg voor gemandateerde vertegenwoordiging van medisch specialisten die individueel participeren in
diverse (landelijke- of lokale) beoordelings- en adviescommissies.
- Stel je als medisch specialist en wetenschappelijke vereniging transparant en toetsbaar op over de rol
bij ontwikkeling en onderzoek van geneesmiddelen en wees je bewust van de rol en positie ten
opzichte van opdrachtgevers en financiers van onderzoek.
- Zorg voor transparantie over eventuele belangen van (leden van) richtlijnencommissies.
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AANBEVELINGEN AAN MEDISCH SPECIALISTEN/VAKGROEPEN IN HET ZIEKENHUIS
- Mandateer een medisch specialist binnen de vakgroep als aanspreekpunt voor de ziekenhuisorganisatie en zorgverzekeraars en stel hem verantwoordelijk voor het in kaart brengen van nationale en
internationale ontwikkelingen met betrekking tot de introductie en implementatie van nieuwe dure
geneesmiddelen.
- Stel een Geneesmiddelencommissie in die verantwoordelijk is voor het opstellen en onderhouden van
een geneesmiddelenformularium, het adviseren over de inzet van dure geneesmiddelen, het accorderen van door de vakgroep opgestelde protocollen en de controle daarop.
- Laat de vakgroep de inzet van dure geneesmiddelen monitoren aan de hand van protocollen die door
de Geneesmiddelencommissie zijn goedgekeurd.
- Zorg voor commitment van de medisch specialist/vakgroep aan afspraken over het voorschrijven van
voorkeursgeneesmiddelen.
- Installeer een budgetcommissie die de inzet van dure geneesmiddelen monitort op basis van de
gemaakte prijsafspraken.
- Leg afspraken vast over het verwijsbeleid bij patiënten die niet in het eigen ziekenhuis behandeld
kunnen worden. Het is van belang dat medisch specialisten betrokken worden bij het tot stand komen
van deze afspraken en het toezicht op de naleving ervan.
- Zorg voor betrokkenheid van de medisch specialist en ziekenhuisapotheker in de voorbereiding van de
contractering en de inkoop van geneesmiddelen.
AANBEVELINGEN AAN RADEN VAN BESTUUR EN MANAGEMENT VAN ZIEKENHUIZEN
- Gebruik de normen en randvoorwaarden die wetenschappelijke verenigingen opstellen voor de
introductie en inzet van innovatieve, dure geneesmiddelen.
- Stel een geneesmiddelencommissie en budgetcommissie in binnen het ziekenhuis waarin medisch
specialisten en ziekenhuisapothekers participeren. Deze commissies kunnen de inzet van dure geneesmiddelen zowel inhoudelijk als financieel begeleiden onder meer door het vaststellen van een formularium en protocollen voor de inzet van dure geneesmiddelen en het monitoren hierop.
- Betrek medisch specialisten/vakgroepen actief bij het zorginkoopbeleid onder meer om afspraken over
verwijsbeleid vast te stellen als patiënten niet in het eigen ziekenhuis met een bepaald duur geneesmiddel behandeld kunnen worden.
- Benut de expertise van de medisch specialist en ziekenhuisapotheker in de voorbereiding van de
contractering.
AANBEVELINGEN AAN OVERHEID
- Zorg voor structurele bekostiging van registraties om de effecten van dure geneesmiddelen inzichtelijk
te maken. Zorg voor gemandateerde vertegenwoordiging van medisch specialisten in diverse (landelijke- of lokale) beoordelings- en adviescommissies via hun wetenschappelijke vereniging.
- Geef de Federatie Medisch Specialisten de rol om de brede afstemming over de inzet van expertise en
het bewaken van eenduidigheid en kwaliteit van informatie te waarborgen.
- Benader de Federatie Medisch Specialisten als eerste aanspreekpunt voor medisch-inhoudelijke
adviesaanvragen in het kader van risicogericht pakketbeheer en voorwaardelijke toelating.
AANBEVELINGEN AAN ZORGVERZEKERAARS
- Gebruik de normen en randvoorwaarden die wetenschappelijke verenigingen opstellen voor de
introductie en inzet van innovatieve, dure geneesmiddelen.
- Benut de expertise van de medisch specialist en ziekenhuisapotheker in de voorbereiding van de
contractering.
- Benader de wetenschappelijke vereniging en/of de Federatie Medisch Specialisten als eerste aanspreekpunt voor medisch-inhoudelijke adviesaanvragen.

