
Toekomstvisie

Ontwikkelingen binnen de zorg
Er is een landelijke ontwikkeling in de groei van dure 
geneesmiddelen. De groei van 9% (raming 2021) past 
niet binnen het, recent afgesloten, Integraal Zorg 
Akkoord (IZA) en zou mogelijk tot verdringing kunnen 
leiden. Er zijn terechte zorgen over toekomstbestendige 
fi nanciering en blijvende beschikbaarheid van 
innovatieve geneesmiddelen.

De droom, de visie
Geneesmiddelenfabrikanten Janssen-Cilag en 
AstraZeneca en zorgverzekeraar CZ slaan de handen 
ineen om doelmatigheidsinitiatieven DGM die ‘morgen’ 
geïmplementeerd kunnen worden, daadwerkelijk te 
implementeren via de reeds bestaande platforms. 
Hierdoor worden initiatieven die leiden tot besparing 
op DGM versneld geïmplementeerd, zodat deze 
innovaties sneller beschikbaar worden en blijven 
voor de patiënt. We bundelen onze krachten in 
“initiatief operatie Koekoeksjong.” Dit doen we met 
de belangrijkste stakeholders en grondleggers van 
initiatieven DGM: de Nederlandse Vereniging voor 
Medische Oncologie (NVMO) en de Nederlandse 
Vereniging van Ziekenhuis Apothekers (NVZA). Deze 
samenwerking is nieuw en uniek, de belangen zijn groot 
en zijn soms zelfs tegengesteld. Er is een kans om add-
on geneesmiddelen doelmatiger in te zetten. Onder 
doelmatigheid verstaan we passend gebruik en snelle 
beschikbaarheid van innovatieve behandelingen en 
bijbehorende innovaties om spillage te reduceren.

Concretisering 
• AstraZeneca en Janssen-Cilag ondersteunen de 

Commissie Duurzaamheid en Doelmatigheid waar 
mogelijk

• Het visiedocument Passende Zorg (AstraZeneca) is 
hierbij van belang

• Beschikbare en/of in ontwikkeling zijnde innovaties 
worden beschikbaar gesteld

• Startend met twee ziekenhuizen en één initiatief
• AstraZeneca en Janssen-Cilag spannen zich in om 

spillagereductie te borgen in het productieproces 

Grootste obstakels
• Creëren van vertrouwen tussen NVMO, NVZA, Farma 

en VWS
• Dosisaanpassingen, volumereductie en stopcriteria 

zijn geen primaire thema’s binnen Farma
• Wijzigingen in het productieproces zijn niet eenvoudig 

(lokaal) door te voeren
• Evidence based onderzoek vergt tijd
• Vaststellen van eenduidige KPI’s 

Oplossingsrichting
De urgentie om innovaties te implementeren en het 
vertrouwen in elkaar is essentieel. Ondersteuning 
vanuit VWS is daarbij noodzakelijk. Wetenschappelijke 
onderbouwing van interventies wordt objectief 
vastgesteld om eventuele nadelige gevolgen te 
voorkomen. Farmaceutische bedrijven zetten zich in 
om geneesmiddelen zes keer ‘JUIST’ op de markt te 
brengen. Binnen geneesmiddelenonderzoeken worden 
specifi eke biomarkers meegenomen, zodat patiënten 
specifi eker behandeld kunnen worden. De pilot 
biedt een helder beoordelingskader voor andere 
toekomstige interventies.
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Het bovenstaande is een samenvatting van Toekomstvisie ‘Het kortgewiekte Koekoeksjong: Inzet van 
doelmatigheidsinitiatieven Dure Geneesmiddelen maakt deze sneller beschikbaar voor de patiënt’. 
Een initiatief van CZ - Janssen-Cilag - AstraZeneca - Public Matters.


