
Toekomstvisie

Ontwikkelingen  in de zorg
• Zorgelijke groei van kosten dure geneesmiddelen 

(DGM) (kostengroei 9%, raming 2021), past niet binnen 
gemaakte afspraken (HLA, IZA)

• Deze groei verdringt andere zorg: de Koekoeksjong-
metafoor. DGM hebben hierdoor een slecht imago. 
De focus van VWS op prijzen van DGM versterkt dit 

• Beschikbaarheid DGM wordt beperkt ten koste van de 
patiënt 

De droom, de visie
Initiatief “Operatie Koekoek” bundelt krachten van 
Janssen-Cilag, AstraZeneca en CZ met de belangrijkste 
stakeholders van DGM-initiatieven: NVMO en NVZA. Deze 
samenwerking is nieuw en uniek, gezien de grote en 
soms tegengestelde belangen.
Het doel is om add-on geneesmiddelen doelmatiger in 
te zetten. Onder doelmatigheid verstaan we passend 
gebruik en snelle beschikbaarheid van innovatieve behan-
delingen en innovaties om spillage te reduceren, zoals: 
hybride doseren; dosisoptimalisatie; goed onderbouwde 
start-stop criteria; doelmatig gebruik van verpakkingen/
fl acons, en; innovatieve spillagereductie oplossingen.
Door het versneld implementeren van besparings-
initiatieven op DGM die beschikbaarheid voor de patiënt 
borgen, hoopt “initiatief operatie Koekoek” een bredere 
beweging aan te wakkeren, bij ZN en VIG, en ook bij VWS. 
Dit moet hen inspireren tot doelmatigheidsinitiatieven 
om de maatschappelijke kosten van DGM te reduceren, 
zonder in te leveren op de baten.

Concretisering 
• Cie DenD (NVMO/NVZA) wil haar initiatieven 

implementeren in ziekenhuizen. CZ, AstraZeneca en 
Janssen-Cilag hebben een belangrijke rol bij de 

inkoop en verkoop van DGM in de ziekenhuizen. 
Operatie Koekoeksjong gebruikt haar netwerk en 
relatie met ziekenhuizen voor versnelde implementatie

• Operatie Koekoek start met twee ziekenhuizen en één 
initiatief - het doseeradvies hybride doseren nivo-pembro. 
Hierna volgt opschaling naar andere ziekenhuizen. 
Resultaten (onder andere behaalde kostenreductie) 
worden gerapporteerd om steun te genereren

Grootste obstakels
• Potentiële omzetderving industrie bij aanpassing 

doseeradvies, en uitdagingen productieproces wijzigen
• Stimuleren ziekenhuizen om initiatieven te 

implementeren, omzetderving ziekenhuizen
• Het participeren van andere zorgverzekeraars
• Patstelling en beperkte samenwerking tussen industrie 

en beleidsmakers op DGM-prijzen
• Initiatief DGM ‘evidence based’ uitzoeken, is tijdsintensief

Oplossingsrichting
• Stimuleren urgentie om innovaties te implementeren, 

zodat DGM betaalbaar en beschikbaar blijven. Het 
vertrouwen in elkaar van NvMO, NVZA en andere 
veldpartijen zoals ZN, VIG en VWS is essentieel om 
samen te werken. Ruimte in beleid en (eventueel 
fi nanciële) ondersteuning vanuit VWS is daarbij 
wenselijk

• Door met “Operatie Koekoek” een best practice 
te ontwikkelen en bruggen te bouwen tussen 
tegengestelde belangen creëren we een vliegwiel 
om doelmatigheidsinitiatieven versneld te 
implementeren
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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.


