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Geachte mevrouw van Ark,
Hierbij zenden wij u de vastgestelde Monitor Weesgeneesmiddelen in de praktijk
2020 toe. Dit is de vierde monitor van de jaarlijks terugkerende reeks. De monitor
is aangekondigd in het rapport pakketbeheer weesgeneesmiddelen in 2015.
Het doel van de monitor is om inzicht te geven in de inzet van niet-oncologische
weesgeneesmiddelen in de Nederlandse zorgpraktijk. De monitor biedt enerzijds
een inhoudelijk inzicht in de zorgverlening en anderzijds een inzicht in de kosten.
In deze monitor besteden we onder andere aandacht aan de toegankelijkheid van
niet-oncologische weesgeneesmiddelen in Nederland. Van de niet-oncologische
weesgeneesmiddelen, die zijn geregistreerd in de periode van 2012 tot 2017, is
ongeveer twee-derde opgenomen in het basispakket. De beschikbaarheid van
deze geneesmiddelen komt meestal overeen - of is soms zelfs beter - dan in
andere Europese landen.
De gemiddelde doorlooptijd van registratie tot beschikbaarheid van de patiënt
varieert sterk. Het beter inzetten van vervolgacties op de Horizonscan
Geneesmiddelen door alle zorgpartijen kan daarbij tijdwinst opleveren. De
stappen die door de partijen gezet worden in onder meer de pilot parallelle
toetsing (CBG/Zorginstituut) kunnen ertoe bijdragen dat weesgeneesmiddelen
sneller beschikbaar komen. Ook een prijsonderhandeling door de minister over
een geneesmiddel kost tijd, maar achten wij noodzakelijk doordat er vaak prijzen
gevraagd worden die niet in verhouding staan tot de beperkte effecten en de
grote onzekerheid door de magere onderbouwing. Het Zorginstituut is van mening
dat een maatschappelijk verantwoorde prijs er aan kan bijdragen dat
weesgeneesmiddelen sneller beschikbaar komen voor de patiënt.
Daarnaast laat de monitor zien dat er wederom een stijging heeft plaatsgevonden
van het totaal vergoede bedrag. Tussen 2015 en 2018/2019 steeg het totaal
vergoede bedrag voor weesgeneesmiddelen van 235 miljoen naar 340 miljoen
euro per jaar. Dit is een stijging van 45%. Het aantal behandelde verzekerden
steeg over diezelfde periode iets sterker: zo’n 52%. De verwachting is dat de
kosten de komende jaren zullen blijven stijgen aangezien de Horizonscan
Geneesmiddelen de komende jaren 61 nieuwe niet-oncologische
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weesgeneesmiddelen of indicatie-uitbreidingen van bestaande
weesgeneesmiddelen verwacht.
Ook concludeert het Zorginstituut dat op macro-niveau alleen al in Nederland over
een periode van tien jaar aanzienlijke bedragen gedeclareerd worden. Uitgaande
van de lijstprijs hebben vier middelen in totaal al meer dan 1 miljard euro gekost.
De prijzen van weesgeneesmiddelen dalen daarbij niet tot nauwelijks na afloop
van de periode van marktexclusiviteit. Gemiddeld 1,5% (en indien een uitschieter
- een middel dat veel duurder werd - niet wordt meegenomen, 12,3%).
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Voor slechts 7 van de 29 unieke middelen zijn er generieke geneesmiddelen op de
markt gekomen. Met name de middelen waarvoor een generiek op de markt is
gekomen hebben een prijsdaling teweeg gebracht van gemiddeld 24%. Voor de
overige middelen is er sprake van een prijsstijging van gemiddeld 5,5% (indien
een uitschieter niet wordt meegenomen, is er sprake van een prijsdaling van
8,5%).
Afgelopen jaar heeft de Rondetafel Weesgeneesmiddelen (voorgezeten door het
Zorginstituut) onder leiding van zorgverzekeraars gewerkt aan een proces voor
het verantwoord laten instromen van niet-oncologische weesgeneesmiddelen die
niet door het Zorginstituut beoordeeld worden. Naast het opstellen van een
weesgeneesmiddelenarrangement zullen de zorgverzekeraars ook gezamenlijk de
prijs gaan onderhandelen.
Ten slotte constateert het Zorginstituut dat verschillende beroepsgroepen en
veldpartijen de afgelopen jaren hard hebben gewerkt om dure
weesgeneesmiddelen op gepaste wijze in te laten stromen in de basisverzekering.
Het weesgeneesmiddelarrangement van aHUS, waar structureel data wordt
verzameld, leidt tot gepast gebruik en kostenbesparing in de praktijk. Bij de
overige arrangementen is nog te weinig data bekend om conclusies te kunnen
trekken over gepast gebruik en langetermijn effecten. Hier zal in de volgende
monitor onder andere aandacht aan worden besteed.
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

Sjaak Wijma
Voorzitter Raad van Bestuur
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Het motto van het Zorginstituut Nederland is: van goede zorg verzekerd, niet meer dan nodig en niet
minder dan noodzakelijk. Om in kaart te brengen wat er gebeurt nadat het Zorginstituut een product
heeft uitgebracht voert het Zorginstituut evaluaties en monitors uit. Met een evaluatie of monitor wil
het Zorginstituut vooral inzicht krijgen in de vraag of de beoogde verbetering in de zorg is ingetreden.
Het versterken van de doorwerking van een product/activiteit speelt daarnaast ook een belangrijke rol.
Daarnaast bieden resultaten input voor de leer- en ontwikkelcyclus van het Zorginstituut.
Meer informatie over de activiteiten van het Zorginstituut en het evaluatieprogramma vindt u op
www.zorginstituutnederland.nl.
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Samenvatting
De Nederlandse gezondheidszorg is een van de beste ter wereld. Iedereen betaalt eraan mee, via belastingen en de verplichte basiszorgverzekering. Het Zorginstituut waakt erover dat onze zorg toegankelijk,
goed en betaalbaar is én blijft. Dit alles om ons geld voor de zorg alleen te besteden aan behandelingen
waarvan vaststaat dat die echt werken en de kosten acceptabel zijn in verhouding tot de effecten. In
deze nieuwe editie van de ‘Monitor Weesgeneesmiddelen in de praktijk’ zijn deze pijlers ook nadrukkelijk
terug te vinden. Hiervoor geeft de monitor inzicht in het gebruik van weesgeneesmiddelen en de kostenontwikkelingen die daarbij horen.
Weesgeneesmiddelen zijn medicijnen voor zeldzame, vaak ernstige aandoeningen, die in Nederland
uit het basispakket worden vergoed. Deze aandoeningen hebben meestal een progressief karakter en
kunnen sterk invaliderend of levensbedreigend zijn. Een weesgeneesmiddel kan zorgen voor een betere
kwaliteit van leven of zelfs voor een verschil tussen leven en dood. De ontwikkeling van weesgeneesmiddelen is dus van essentieel belang voor mensen die lijden aan zeldzame ziekten.
Tegelijkertijd is er in veel gevallen onzekerheid over de omvang van het effect van een weesgeneesmiddel
op de ziekte en of het effect op de lange termijn standhoudt. Naast deze onzekerheden is er vaak sprake
van hoge kosten per patiënt per jaar. Door deze ongunstige kosteneffectiviteit kunnen de kosten van
weesgeneesmiddelen leiden tot verdringing van andere zorg. Om duidelijkheid te scheppen over de inzet
en kosten van weesgeneesmiddelen brengt Zorginstituut Nederland jaarlijks een Monitor Weesgeneesmiddelen uit.

Belangrijke bevindingen
Tussen 2015 en 2018/2019 steeg het totaal vergoede bedrag voor weesgeneesmiddelen van 235 miljoen
naar 340 miljoen euro per jaar. Dit is een stijging van 45%. Het aantal behandelde verzekerden steeg over
diezelfde periode iets sterker: zo’n 52%. De verwachting is dat de kosten de komende jaren zullen blijven
stijgen aangezien de Horizonscan Geneesmiddelen de komende jaren 61 nieuwe niet-oncologische weesgeneesmiddelen of indicatie-uitbreidingen van bestaande weesgeneesmiddelen verwacht.
Ook concludeert het Zorginstituut dat op macro-niveau alleen al in Nederland over een periode van tien
jaar aanzienlijke bedragen gedeclareerd worden. Uitgaande van de lijstprijs hebben vier middelen in
totaal al meer dan 1 miljard euro gekost.
De prijzen van weesgeneesmiddelen dalen daarbij niet tot nauwelijks na afloop van de periode van
marktexclusiviteit. Gemiddeld 1,5% (en indien een uitschieter - een middel dat veel duurder werd - niet
wordt meegenomen, 12,3%).
Voor slechts 7 van de 29 unieke middelen zijn er generieke geneesmiddelen op de markt gekomen.
Met name de middelen waarvoor een generiek op de markt is gekomen hebben een prijsdaling teweeg
gebracht van gemiddeld 24%. Voor de overige middelen is er sprake van een prijsstijging van gemiddeld
5,5% (indien een uitschieter niet wordt meegenomen, is er sprake van een prijsdaling van 8,5%).
Afgelopen jaar heeft de Rondetafel Weesgeneesmiddelen (voorgezeten door het Zorginstituut) onder
leiding van zorgverzekeraars gewerkt aan een proces voor het verantwoord laten instromen van nietoncologische weesgeneesmiddelen die niet door het Zorginstituut beoordeeld worden. Naast het opstellen van een weesgeneesmiddelenarrangement zullen de zorgverzekeraars ook gezamenlijk de prijs
gaan onderhandelen.
Van de niet-oncologische weesgeneesmiddelen, die zijn geregistreerd in de periode van 2012 tot 2017,
is ongeveer twee-derde opgenomen in het basispakket. De beschikbaarheid van deze geneesmiddelen
komt meestal overeen - of is soms zelfs beter - dan in andere Europese landen.
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De gemiddelde doorlooptijd van registratie tot beschikbaarheid van de patiënt varieert sterk. Het beter
inzetten van vervolgacties op de Horizonscan Geneesmiddelen door alle zorgpartijen kan daarbij tijdwinst opleveren. De stappen die door de partijen gezet worden in onder meer de pilot parallelle toetsing
(CBG/Zorginstituut) kunnen ertoe bijdragen dat weesgeneesmiddelen nog sneller beschikbaar komen.
Ook een prijsonderhandeling door de minister over een geneesmiddel kost tijd, maar is noodzakelijk
doordat er vaak prijzen gevraagd worden die niet in verhouding staan tot de beperkte effecten en de
grote onzekerheid door de magere onderbouwing. Het Zorginstituut is van mening dat een maatschappelijk verantwoorde prijs er aan kan bijdragen dat weesgeneesmiddelen sneller beschikbaar komen voor
de patiënt.
Op basis van de tussenrapportage van het weesgeneesmiddelen-arrangement voor aHUS (een ernstige
nier- en bloedaandoening) ziet het Zorginstituut geen redenen om die afspraken te heroverwegen.
Recent heeft het expertisecentrum ontdekt dat een aangepast behandelregime gedurende de eerste drie
maanden de kwaliteit lijkt te verhogen en de kosten te verlagen, maar hiernaar is nog verder onderzoek
nodig.
Het Zorginstituut constateert dat verschillende beroepsgroepen en veldpartijen de afgelopen jaren hard
hebben gewerkt om dure weesgeneesmiddelen op gepaste wijze in te laten stromen in de basisverzekering. Het weesgeneesmiddelarrangement van aHUS, waar structureel data wordt verzameld, leidt tot
gepast gebruik en kostenbesparing in de praktijk. Bij de overige arrangementen is nog te weinig data
bekend om conclusies te kunnen trekken over gepast gebruik en langetermijn effecten.
Het weesgeneesmiddelen-arrangement voor eculizumab bij de indicatie PNH is recent gestart. Arrangementen voor SMA, ziekte van Gaucher, NMOSD, Myastenia Gravis, ziekte van Pompe en MPS I zijn in ontwikkeling. Naast het Zorginstituut zetten verschillende partijen zoals zorgverzekeraars en expertisecentra
zich in om deze op te stellen.
Vanuit maatschappelijk perspectief komt het Zorginstituut tot de volgende conclusies. De ontwikkeling
van weesgeneesmiddelen is van essentieel belang voor mensen die lijden aan zeldzame ziekten. Het is
goed om vast te stellen dat er elk jaar meer weesgeneesmiddelen beschikbaar komen. Tegelijkertijd
concluderen we ook dat er nog veel patiënten met zeldzame aandoeningen wachten op een werkzaam
geneesmiddel. We zien ook dat het soms lang duurt voordat de patiënt een nieuw geneesmiddel daadwerkelijk kan gebruiken. Het is de verantwoordelijkheid van alle partijen om ervoor te zorgen dat middelen
sneller toegankelijk worden. Hiervoor is het echter wel noodzakelijk om vast te stellen of het middel ook
werkt. Vaak is niet duidelijk of de gevonden effecten op de korte termijn ook op de lange termijn betekenis
hebben voor het leven van een patiënt. Daarbij komt dat de meeste weesgeneesmiddelen een hoge prijs
kennen, waarbij het de vraag is of de effecten opwegen tegen de kosten. Een goede balans tussen de
kosten en effecten is nodig om op de lange termijn de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden en niet
onnodig andere zorg te verdringen. Wij zien in deze monitor dat de prijzen van weesgeneesmiddelen
nauwelijks dalen en dat onzekerheden ook na jaren gebruik aan de orde van de dag blijven. Structurele
dataverzameling is essentieel om inzicht te krijgen de effectiviteit en kosteneffectiviteit. Expertisecentra dienen hiervoor middelen te krijgen om hier uitvoering aan te kunnen geven. Wij zijn in overleg
met partijen om ook voor enkele zeer dure bestaande middelen afspraken te maken over gepast gebruik
en dataverzameling. Voor die middelen vragen we zorgverzekeraars om de prijs te onderhandelen. Mocht
dit tot onvoldoende resultaat leiden, zien we ons genoodzaakt om tot herbeoordeling over te gaan.
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Inleiding
Weesgeneesmiddelen zijn geneesmiddelen voor de behandeling van zeldzame aandoeningen. Deze aandoeningen hebben vaak een progressief karakter en kunnen sterk invaliderend of levensbedreigend zijn.
Een weesgeneesmiddel kan zorgen voor een betere kwaliteit van leven of zelfs voor een verschil tussen
leven en dood. De ontwikkeling van weesgeneesmiddelen is dus van essentieel belang voor mensen die
lijden aan zeldzame ziekten.
Tegelijkertijd is er in veel gevallen onzekerheid over de omvang van het effect van een weesgeneesmiddel
op de ziekte en of het effect op de lange termijn standhoudt. Naast deze onzekerheden is er vaak sprake
van hoge kosten per patiënt per jaar. Dit heeft tot gevolg dat er in de meeste gevallen sprake is van een
behandeling met een ongunstige of zeer ongunstige kosteneffectiviteit. Door deze ongunstige kosteneffectiviteit kunnen de kosten van weesgeneesmiddelen leiden tot verdringing van andere zorg. Om
duidelijkheid te scheppen over de inzet van weesgeneesmiddelen brengt Zorginstituut Nederland jaarlijks een Monitor Weesgeneesmiddelen uit.

Doel van de Monitor Weesgeneesmiddelen
Het doel van de monitor is inzicht geven in de inzet van weesgeneesmiddelen in de Nederlandse zorgpraktijk. We kijken daarvoor naar de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van weesgeneesmiddelen. Het rapport Pakketbeheer Weesgeneesmiddelen uit 2015 kondigde deze reeks van monitors aan.
Eén van de onderwerpen die jaarlijks terugkeert in de monitor is het rapporteren van de (tussen)resultaten van de weesgeneesmiddelenarrangementen. Kort gezegd maakt het Zorginstituut in een arrangement afspraken met de beroepsgroep. Die afspraken gaan over:
• de (door)ontwikkeling van start- en stopcriteria;
• het vastleggen van patiëntgegevens in een register, bij voorkeur Europees en onafhankelijk
gefinancierd;
• het instellen van een indicatiecommissie die regelmatig bij elkaar komt.
Het doel van deze afspraken is de inzet van een weesgeneesmiddel te optimaliseren en daarmee bij te
dragen aan de (kosten)effectiviteit van dat middel. De beroepsgroep is verantwoordelijk voor het in
praktijk brengen van de gemaakte afspraken.

Onderwerpen monitor 2020 en terugblik monitor 2019
Kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid zijn de pijlers van het Nederlandse gezondheidszorgsysteem. Zorginstituut Nederland heeft een belangrijke positie in dit systeem: wij zorgen ervoor dat die
pijlers een sterk fundament vormen. Ook in de Monitor Weesgeneesmiddelen staan deze drie pijlers centraal.

Toegankelijkheid
Om meer inzicht te krijgen in de toegankelijkheid van niet-oncologische weesgeneesmiddelen voor de
Nederlandse patiënt, liet het Zorginstituut in 2018 en 2019 een onderzoek uitvoeren. Is de toegankelijkheid optimaal of staat deze onder druk? Die mogelijke druk kan bijvoorbeeld een gevolg zijn van lange
doorlooptijden en beperkingen vanaf het moment van (Europese) registratie, vergoeding en uiteindelijk
de toepassing van een middel in de (Nederlandse) klinische praktijk.
In de monitor van 2019 is aandacht besteed aan de tussenrapportage van dit onderzoek, dat ging over
de toegankelijkheid van niet-oncologische weesgeneesmiddelen die zijn geregistreerd in de periode van
2012 tot 2017. Uit het onderzoek bleek dat de doorlooptijden (van marktregistratie tot eerste declaratie)
van de geanalyseerde middelen sterk uiteenlopen. Er zijn veel mogelijke verklaringen voor een langere
doorlooptijd. In de tweede fase van het onderzoek worden mogelijke redenen voor toegankelijkheids- of
beschikbaarheidsproblemen van de geselecteerde middelen achterhaald en oplossingen geïnventariseerd. De mogelijke redenen en oplossingen komen in deze Monitor Weesgeneesmiddelen aan bod.

7

Monitor weesgeneesmiddelen in de praktijk 2020 | 24 november 2020 | Definitief

Kwaliteit
In deze monitor wordt, net als in de monitor van 2019, aandacht besteed aan de voortgang van de
lopende arrangementen voor de zeldzame aandoening aHUS en voor idiopathische pulmonale fibrose
(IPF). Daarnaast staan we stil bij de weesgeneesmiddelenarrangementen die nog in ontwikkeling zijn en
bij de (financiële) arrangementen die worden afgesloten door de zorgverzekeraars. Deze arrangementen
hebben ook effect op de (kosten)effectiviteit en betaalbaarheid van weesgeneesmiddelen.
Vanwege de geringe looptijd van de arrangementen kunnen van de geneesmiddelen binnen deze
arrangementen nog geen langetermijneffecten in kaart worden gebracht. Er wordt wel stilgestaan bij de
inhoud van de arrangementen op de volgende onderdelen:
• de (door)ontwikkeling van start- en stopcriteria;
• het functioneren van de indicatiecommissie;
• het verzamelen van gegevens.
In de monitor van 2019 kwam naar voren dat samenwerking en financiering lastig tot stand komen bij de
uitvoering van de weesgeneesmiddelenarrangementen. Vanuit de praktijk is er een roep om een meer
verplichtend karakter van de afspraken en de financiering van registers. Structurele financiering van
registers blijft een probleem, waardoor het inzicht in de langetermijneffecten van dure geneesmiddelen
voor de patiënt en in het gepast gebruik van die middelen in het geding kunnen komen. Dit knelpunt is
één van de redenen geweest voor het opzetten van het project Regie op Registers dure geneesmiddelen
(ROR DGM). In paragraaf 2.2 is meer informatie opgenomen over dit project.
In de monitor van 2021 besteden we uitgebreider aandacht aan de resultaten van het CUREiHUS onderzoek. Dat doen we omdat dan de resultaten gereed zijn van de (kosten)effectiviteitsbepaling van eculizumab bij aHUS, conform de Nederlandse richtlijn.

Betaalbaarheid
De monitor van 2019 schetste de volgende ontwikkeling op het gebied van betaalbaarheid: tussen 2013
en 2017 stegen de uitgaven aan weesgeneesmiddelen van €195 naar €272 miljoen per jaar. Dit is een
stijging van 39% over 5 jaar met een gemiddelde jaarlijkse stijging van 9%. In diezelfde periode steeg het
aantal patiënten dat met weesgeneesmiddelen behandeld werd van 5000 naar 6900. De stijging in het
aantal patiënten is met 38% vergelijkbaar met de stijging van de kosten.
In de Monitor Weesgeneesmiddelen in de praktijk 2020 gaan we in op de ontwikkeling van de kosten en patiëntaantallen vanaf 2014 tot en met 2018/2019. Ook worden de afgesloten prijsarrangementen door VWS en
ZN gerapporteerd en komen recente beoordelingen van weesgeneesmiddelen aan bod.
In de monitor van 2019 is gesignaleerd dat imiglucerase (voor de ziekte van Gaucher) al meer dan twee
decennia op de markt is en dat de komst van een vergelijkbaar middel nauwelijks tot prijsdaling heeft
geleid. De Adviescommissie Pakket (ACP) heeft hierdoor de indruk dat de prijzen van meerdere weesgeneesmiddelen na afloop van de periode van marktexclusiviteit niet of nauwelijks dalen. De ACP vraagt
zich af of het systeem van ‘orphan regulation’ moet worden aangepast, samen met de daarbij behorende
voordelen, zoals de periode van marktexclusiviteit. Om inzicht te geven in het prijsverloop analyseren we in
deze monitor de prijsontwikkelingen van weesgeneesmiddelen die langer dan tien jaar op de markt zijn.

Beleidsontwikkelingen rondom weesgeneesmiddelen
Deze editie van de monitor bevat ook informatie over de belangrijkste beleidsontwikkelingen op het
gebied van weesgeneesmiddelen. Dit zijn onderwerpen die betrekking hebben op één of meerdere van
de volgende pijlers:
1 De toegankelijkheid van weesgeneesmiddelen (zoals de voorwaardelijke toelating, evaluatie van
EU-verordeningen en de procesbeschrijving van de pilot over de beheerste instroom van nieuwe weesgeneesmiddelen);
2 de kwaliteit van de zorg (zoals de ontwikkelingen op het gebied van registers);
3 de betaalbaarheid (zoals ontwikkelingen gesignaleerd door de Horizonscan).
8
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Focus op niet-oncologische weesgeneesmiddelen
Oncologische weesgeneesmiddelen vallen buiten de scope van deze monitor. Deze geneesmiddelen
hebben een andere dynamiek dan de overige weesgeneesmiddelen. Om een beeld te geven van de
verhouding van de oncologische weesgeneesmiddelen tot de niet-oncologische, besteden we in deze
monitor kort aandacht aan vergoedingen en patiëntaantallen bij oncologische weesgeneesmiddelen. Het
Zorginstituut brengt mede daarom binnenkort voor het eerst een Monitor Sluisgeneesmiddelen uit, waarin
enkele oncologische weesgeneesmiddelen zijn opgenomen.

Leeswijzer
In hoofdstuk 1 worden de belangrijkste bevindingen van het onderzoek naar de toegankelijkheid van
weesgeneesmiddelen beschreven. Hoofdstuk 2 bevat informatie over nationale en internationale
beleidsontwikkelingen op het gebied van weesgeneesmiddelen. In hoofdstuk 3 besteden we aandacht
aan de plaats van weesgeneesmiddelen in het basispakket, met onder andere informatie over de ontwikkeling van het aantal patiënten dat wordt behandeld met een weesgeneesmiddel en bijbehorende
ontwikkeling van de kosten. In hoofdstuk 4 gaan we in op de stand van zaken van weesgeneesmiddelenarrangementen. Hoofdstuk 5 bevat inzichten in prijsontwikkelingen van weesgeneesmiddelen die langer
dan 10 jaar op de markt zijn. Het ACP-advies is opgenomen in hoofdstuk 6. De conclusies en aanbevelingen van deze monitor staan in hoofdstuk 7 beschreven. De conceptmonitor is eind september 2020 ter
consultatie gestuurd naar partijen. Bijlage 8 bevat de volledige reacties van de partijen inclusief de reactie
hierop van het Zorginstituut.

9
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1

Onderzoek naar de toegankelijkheid van
weesgeneesmiddelen

1.1

Inleiding
Toegang tot weesgeneesmiddelen voor patiënten met zeldzame aandoeningen is van groot belang. Tot
nu toe was niet duidelijk hoe het in Nederland gesteld is met de toegankelijkheid van niet-oncologische
weesgeneesmiddelen en of die toegankelijkheid verbeterd kan worden. Het Zorginstituut heeft daarom
adviesbureau Zorgvuldig Advies de opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren. Het doel van dat
onderzoek was inzicht te krijgen in de toegankelijkheid van niet-oncologische weesgeneesmiddelen voor
de Nederlandse patiënt. Daarnaast is gevraagd om redenen in kaart te brengen waardoor de toegang
belemmerd wordt, en om mogelijke oplossingsrichtingen te geven om hierop te kunnen anticiperen.
De onderzoeksvragen waren:
1 Welke niet-oncologische weesgeneesmiddelen (geregistreerd in periode 2012 tot en met 2017) bereiken
de Nederlandse patiënt niet, of in mindere mate dan je zou verwachten op basis van de patiëntenpopulatie?
2 Hoeveel tijd zat er gemiddeld tussen de toelating van deze middelen tot de markt en de daadwerkelijke
toepassing in Nederland?
3 Als de toegang niet optimaal is, waardoor wordt dit veroorzaakt en wat zijn oplossingen om de
toegang tot deze weesgeneesmiddelen naar de toekomst toe te verbeteren?
Op basis van data-analyses, interviews, internationale uitvragen en focusgroepen hebben de onderzoekers zich een beeld gevormd van de toegankelijkheid van weesgeneesmiddelen in Nederland. De
eindrapportage is inmiddels afgerond (bijlage 1) en borduurt voort op de tussenrapportage die eerder
als bijlage bij de Monitor Weesgeneesmiddelen in de praktijk 2019 (Zorginstituut Nederland, november 2019)
verscheen. Dit hoofdstuk is een samenvatting van het rapport. Zie voor een verdere toelichting van de
observaties en voorbeelden het volledige rapport in bijlage 1.

1.2

Update resultaten toegankelijkheid
Het onderzoek laat zien dat er van de 43 onderzochte geneesmiddelen op dit moment 28 geneesmiddelen
(65%) opgenomen zijn in het basispakket. Bij 25 (89%) van deze 28 middelen zijn declaratiegegevens
gevonden. Daarbij geldt de kanttekening dat deze declaratiegegevens enige tijd achterlopen. De rapportage van 2020 is completer dan de tussenrapportage van 2019: sindsdien zijn van drie extra geneesmiddelen declaratiegegevens beschikbaar gekomen.
Van de 15 geneesmiddelen die niet zijn opgenomen in het basispakket zijn er in het onderzoek drie
redenen gevonden waarom deze geneesmiddelen niet zijn opgenomen:
• Een fabrikant heeft voor het geneesmiddel geen aanvraag ingediend voor een GVS-beoordeling of voor
het toekennen van een add-on. Deze reden geldt voor negen geneesmiddelen (60%);
• het Zorginstituut heeft een negatief advies gegeven over de GVS-aanvraag (effectiviteit onvoldoende
aangetoond). Deze reden geldt voor vijf geneesmiddelen (33%);
• het Zorginstituut heeft in het kader van risicogericht pakketbeheer een negatief standpunt (effectiviteit)
ingenomen over een specialistisch geneesmiddel. Deze reden geldt voor één geneesmiddel (7%).
In drie gevallen is een middel wel opgenomen in het basispakket, maar zijn (nog) geen declaraties zichtbaar. Dat komt doordat:
• één fabrikant alsnog heeft besloten het geneesmiddel niet op de markt te brengen (Procysbi®);
• er (nog) geen patiënten zijn (Strensiq®)1, mensen nog geen behandeling hebben gekregen of de
declaraties van recente datum zijn en (nog) niet zichtbaar zijn in de systemen (Holoclar®).

1 Bij ultraweesgeneesmiddelen voor zeer zeldzame ziekten is denkbaar dat de prevalentie van aandoeningen zo laag is.
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Overigens kan het zo zijn dat het middel wel beschikbaar is voor patiënten, ondanks dat er geen declaraties zijn. Vóór registratie kunnen patiënten via onderzoeksprogramma’s toegang hebben tot een geneesmiddel. Na registratie leveren speciale patiëntprogramma’s toegang tot bepaalde geneesmiddelen die
al wel zijn goedgekeurd door de EMA, maar die nog niet zijn opgenomen in het basispakket en waarvoor
geen behandelalternatieven beschikbaar zijn. Tot slot kan het zo zijn dat het geneesmiddel wel beschikbaar is als magistrale bereiding van geneesmiddelen.

1.3

Update observaties m.b.t. de doorlooptijden
Over de snelheid waarmee de niet-oncologische weesgeneesmiddelen die zijn geregistreerd in de periode
van 2012 tot en met 2017 toegankelijk werden, concludeerden de onderzoekers dat de doorlooptijden van
marktregistratie tot de eerste declaratie bij deze middelen sterk uiteenlopen. Die doorlooptijden variëren
van enkele weken tot meerdere jaren.
Er zijn verschillende mogelijke verklaringen voor een langere doorlooptijd van registratie tot eerste
declaratie, zoals:
• Fabrikanten wachten met het indienen van het dossier. Dit gebeurt bijvoorbeeld vanwege de
planningsverschillen in verschillende Europese landen. Ook kan het zijn dat fabrikanten wachten totdat
onderzoeksgegevens in een wetenschappelijk artikel gepubliceerd zijn;
• er zijn knelpunten voor fabrikanten om binnen de gegeven termijnen antwoorden op vragen aan te
leveren;
• met name patiëntenverenigingen en de beroepsgroep ervaren de gestelde reactietermijn als erg kort,
zo bleek in de focusgroep en uit interviews. Reactietermijnen worden dan ook niet altijd gehaald,
met als gevolg dat in veel gevallen uitgeweken moet worden naar een latere vergadering van de
Wetenschappelijke Adviesraad (WAR);
• de weesgeneesmiddelen zijn duur, waardoor er onderhandeld moet worden over de prijs en er
afspraken gemaakt moeten worden gemaakt over start- en stopcriteria, het instellen van een
indicatiecommissie en het verzamelen van onderzoeksgegevens in een register;
• uitstel of annuleren van WAR- of ACP-vergaderingen;
• complexiteit van dossiers.

1.4

Beschikbaarheid weesgeneesmiddelen in Nederland vergeleken met andere Europese
landen
In vergelijking met andere Europese landen heeft Nederland een gemiddelde tot goede toegankelijkheid
van niet-oncologische weesgeneesmiddelen2. Van de 28 producten die in Nederland wel beschikbaar
zijn, worden er vijftien ook vergoed in de helft of meer van de onderzochte landen. De andere dertien
geneesmiddelen die in Nederland beschikbaar zijn, worden in minder dan de helft van de andere landen
vergoed. Van de zestien producten die in Nederland niet beschikbaar zijn, is meer dan de helft (negen
geneesmiddelen) ook niet of nauwelijks beschikbaar in de andere onderzochte landen.
Bij drie middelen die niet beschikbaar zijn (migalastat (Galafold®), elosulfase alfa (Vimizim®)en ataluren
(Translarna®) signaleerden de onderzoekers dat de beroepsgroep wel (eventueel voorwaardelijk) toegang
wil voor de Nederlandse patiënt. Over andere middelen hebben de onderzoekers geen signalen of opmerkingen ontvangen over de behoefte aan uitbreiding van het behandelarsenaal. Zie tabel 5 in bijlage 1
voor het meer gedetailleerde overzicht van de internationale vergelijking.

1.5

Resultaten van de verdieping
Als een weesgeneesmiddel niet is opgenomen in het basispakket omdat een fabrikant geen aanvraag
voor vergoeding heeft ingediend, en als dat middel ook internationaal niet beschikbaar is, dan is het
aannemelijk dat er geen of nauwelijks vraag is naar het betreffende middel. Deze middelen zijn daarom
niet nader onderzocht. Middelen die door een negatief standpunt of advies niet in Nederland maar internationaal wél beschikbaar zijn, zijn nader onderzocht.

2 In vergelijking met de volgende tien landen: België, Duitsland, Finland, Griekenland, Hongarije, Oostenrijk, Schotland, Tsjechië, Frankrijk en Engeland.
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Ook is er een verdiepende analyse toegepast op situaties waarin een geneesmiddel weliswaar toegankelijk is, maar het proces langer dan een jaar geduurd heeft of waarin er wel patiënten zijn, maar (nog) geen
declaraties. In deze analyse zijn alle fases onder de loep genomen, van het proces van marktautorisatie
tot de eerste declaratie. Hieronder worden de knelpunten per fase toegelicht.

1.5.1

Fase 1: het indienen van een aanvraag door de fabrikant
In zestien gevallen werd een dossier voor een GVS-beoordeling of aanvraag voor add-on meer dan
twaalf maanden na de EMA-registratie ingediend. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de volgende
redenen hieraan ten grondslag lagen:
• Organisatorische redenen vanuit de fabrikant;
• onduidelijkheid over de te volgen procedure (GVS of intramuraal) of de dossier-eisen;
• verwachte knelpunten ten aanzien van de gepubliceerde beschikbare data en de GRADE-systematiek;
• geen of te weinig patiënten in Nederland.
Kleine farmaceutische bedrijven zijn soms onbekend met de procedures, waardoor zij knelpunten ervaren
bij het indienen van een dossier. Volgens de onderzoekers kunnen brancheverenigingen een belangrijke
bijdrage leveren op het gebied van voorlichting.

1.5.2

Fase 2: de beoordeling
Een weesgeneesmiddel kan terecht komen in drie verschillende beoordelingsprocessen:
1 De GVS-procedure voor extramurale weesgeneesmiddelen. Conform de wettelijke procedure kan deze
beoordelingsprocedure binnen 90 dagen, exclusief klokstops, worden afgerond. Een fabrikant heeft de
mogelijkheid om een klokstop van maximaal 90 dagen aan te vragen.
2 De sluisprocedure voor intramurale weesgeneesmiddelen die door de minister in de sluis zijn geplaatst.
Voor intramurale geneesmiddelen zijn de tijdslijnen niet vastgelegd. Het streven is om de beoordeling
van de sluismiddelen binnen 120 dagen af te ronden.
3 De beoordelingsprocedure van intramurale geneesmiddelen door de zorgverzekeraars. Niet-sluismiddelen stromen automatisch in, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Zo’n voorwaarde is
bijvoorbeeld een beperkte budgetimpact. Op het moment van instromen moet nog wel een add-onaanvraag worden ingediend door een zorginstelling en een zorgverzekeraar. De Commissie Beoordeling
Add-on Geneesmiddelen (CieBAG) van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) speelt in deze beoordelingsprocedure een belangrijke rol. De CieBAG bekijkt of indicaties van add-on geneesmiddelen voldoen aan
de stand van wetenschap en praktijk (SWP). Hier kan enige tijd overheen gaan, zeker als er afstemming
nodig is met een wetenschappelijke vereniging.
Voor de onderzochte geneesmiddelen blijkt dat de beoogde doorlooptijd van drie/vier maanden vaak
niet wordt gerealiseerd. Oorzaken voor lange doorlooptijden die naar voren zijn gekomen uit het onderzoek, zijn:
1 De fabrikant heeft een klokstop aangevraagd (bij elf van de vijftien weesgeneesmiddelen met een langere
doorlooptijd);
2 vertraging vanwege capaciteits- of planningsredenen bij het Zorginstituut, zorgverzekeraars (CieBAG)
of andere betrokken partijen (bij negen van de vijftien weesgeneesmiddelen met een langere doorlooptijd);
3 Voor het duiden van de SWP raadpleegt de CieBAG de beroepsverenigingen. Hun standpunt wordt
meestal overgenomen. Tijdens de focusgroep werd benoemd dat niet alle beroepsverenigingen zich
bewust zijn van hun rol hierbij;
4 Een aantal partijen is van mening dat bij de zorgverzekeraars de criteria, beoordelingsmethodiek en
tijdslijnen niet duidelijk zijn. Tijdens de focusgroep werd door zorgverzekeraars aangegeven dat zij
eenzelfde methodiek hanteren als het Zorginstituut om te bepalen of een behandeling voldoet aan de
SWP. Inmiddels heeft de CieBAG de procedure en werkwijze gepubliceerd omtrent het duiden van SWP
ten behoeve van de add-on-toekenning.
Het oplossen van deze knelpunten begint volgens de onderzoekers bij meer kennis over geneesmiddelen
die eraan komen. Dankzij de Horizonscan Geneesmiddelen van het Zorginstituut is er steeds beter inzicht
in de (wees)geneesmiddelen die naar verwachting binnen twee jaar een marktregistratie realiseren bij de
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EMA. Dat inzicht biedt patiëntenorganisaties, beroepsgroepen, zorgverzekeraars en fabrikanten de gelegenheid om al vroeg te zoeken naar coalitiepartners om de procedures voor beoordeling en vergoeding
voor te bereiden. Bij vroegtijdig opstarten van activiteiten is een belangrijke vraag of een geneesmiddel
een GVS-procedure gaat volgen, of de intramurale route. Zolang dat onduidelijk is, weten veldpartijen
niet wie wanneer met welke vraag aan de slag moet.
Bij weesgeneesmiddelen is vaak sprake van onvolledige dossiers, lage patiëntaantallen of een beperkte
onderbouwing van effectiviteit (waardoor soms niet wordt voldaan aan de stand van de wetenschap en
praktijk). Het Zorginstituut geeft aan dat het openstaat voor maatwerk. Het recent ingevoerde instrument voor voorwaardelijke toelating is ook beschikbaar voor weesgeneesmiddelen. Fabrikanten geven
echter aan dat er ook beperkingen zitten aan deze voorwaardelijke toelating en zullen niet altijd toestemming krijgen vanuit het hoofdkantoor een dergelijk traject te starten.

1.5.3

Fase 3: prijsonderhandeling en afspraken weesgeneesmiddelenarrangement
Tijdens het onderzoek is gekeken naar producten geregistreerd in de periode van 2012 tot en met 2017.
Het grootste deel van deze procedures was voor 2019 afgerond. Tijdens de tweede focusgroep is echter
ook gesproken over de huidige situatie, waarin VWS vaker onderhandelt en ook verzekeraars vaker dan
voorheen gezamenlijk intramurale geneesmiddelen (die niet door het Zorginstituut zijn beoordeeld)
duiden en over de prijs onderhandelen. Beide processen zijn in de afgelopen periode steeds verder geprofessionaliseerd en geformaliseerd. Dit geldt voor het inregelen van de afspraken van het weesgeneesmiddelenarrangement (dataverzameling, start- en stopcriteria en dergelijke) én voor onderhandelingen
over een aanvaardbare prijsstelling. Bij hun bevindingen hebben de onderzoekers rekening gehouden
met de huidige situatie om tot de juiste aanbeveling te komen.
1 Een onderhandeling (door VWS of door zorgverzekeraars) kost tijd. Dat komt door de vaak hoge prijzen
in relatie tot de effecten en de onderbouwing daarvan.
2 Bij VWS is het proces inmiddels geformaliseerd, maar wettelijke tijdslijnen ontbreken. De duur van
de onderhandeling is afhankelijk van de bereidheid om te onderhandelen. De twee onderhandelende
partijen zijn verantwoordelijk voor de snelheid en het resultaat van de prijsonderhandeling.
3 De onderhandeling is bij zorgverzekeraars in de afgelopen periode geprofessionaliseerd. Ook is de
werkwijze van de gezamenlijke onderhandeling beschreven door zorgverzekeraars (ook wel het Clean
Team genoemd). Tijdens de focusgroep bleek echter dat het voor fabrikanten, behandelaren, ziekenhuizen en patiënten niet helder is wanneer een geneesmiddel in aanmerking komt voor een decentrale
onderhandeling en welke tijdslijnen dan gelden.
Het sneller beschikbaar krijgen van innovatieve geneesmiddelen is een speerpunt van de overheid,
patiëntenorganisaties, behandelaren en de farmaceutische industrie. Het College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen (CBG) en Zorginstituut Nederland namen daarom het initiatief voor de pilot ‘Parallelle
Procedures CBG-ZIN’. Meer informatie over de parallelle procedures staat in paragraaf 2.4.

1.6

Aanbevelingen van de onderzoekers
In het onderzoek naar de toegankelijkheid van weesgeneesmiddelen zijn de belangrijkste aanbevelingen
van de onderzoekers opgenomen voor de onderwerpen:
1 beschikbaarheid (toegankelijkheid);
2 procedures en doorlooptijden;
3 beoordeling en vergoeding.
In deze paragraaf zetten we de aanbevelingen onder elkaar en reflecteren wij hierop vanuit het Zorginstituut. De aanbevelingen zijn door de onderzoekers geformuleerd naar aanleiding van de verdiepende
focusgroepen. Meer informatie over de context van de aanbevelingen is terug te vinden in het volledige
onderzoeksrapport in bijlage 1.
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1.6.1

Aanbevelingen beschikbaarheid (toegankelijkheid)
• Op basis van resultaten uit de praktijk kunnen fabrikanten op basis van de resultaten in de
praktijk nieuwe onderzoeken uitvoeren en een herbeoordeling aanvragen na verschijnen van
wetenschappelijke publicaties.
• Het Zorginstituut kan nagaan of gebruik in de (internationale) praktijk nieuwe inzichten oplevert over
de effectiviteit.
• Ga bij indicatie-uitbreidingen waarvoor al een add-on bestaat tijdig na of voldaan is aan voorwaarden
voor effectiviteit en kosteneffectiviteit.

1.6.2

Aanbevelingen procedures en doorlooptijden
• De eerste winst is te behalen als fabrikanten direct na de goedkeuring door de EMA een
vergoedingsdossier indienen in Nederland.
• Met behulp van de Horizonscan Geneesmiddelen kunnen alle partijen sneller en actiever aan de slag
om vertraging in het proces te minimaliseren.
• Er moet snel duidelijk worden gemaakt welke route gevolgd wordt (GVS of MSZ).
• Een startbijeenkomst met de registratiehouder, beroepsgroepen en patiëntenorganisaties (en
eventuele anderen) kan voor weesgeneesmiddelen vaker en vroegtijdig (naar aanleiding van de
Horizonscan) plaatsvinden, zodat verdiepende informatie beschikbaar komt.
• Brancheverenigingen kunnen partijen die minder bekend zijn met de Nederlandse situatie actiever
voorlichten over procedures.
• Het Zorginstituut kan een aantal praktische zaken verbeteren om tijdige inzet van externen te borgen.
Het aankondigen van gewenste inzet en het toesturen van conceptdocumenten is onderdeel van de
procedure en gebeurt wel, maar de tijdslijnen zijn ‘uitdagend’. Daarnaast kan ZIN actiever zorgen dat
WAR- of ACP-vergaderingen altijd doorgaan.
• Zorgverzekeraars Nederland (CieBAG) kan aangeven welke dossiers er lopen en wat verwachte
tijdslijnen zijn, zodat beroepsgroepen (en eventueel anderen) tijdig hun benodigde input kunnen
leveren.
• Bij wetenschappelijke verenigingen en patiëntenorganisaties is er vaak onvoldoende tijd om (snel)
te reageren op vragen. Het is wenselijk dat daarvoor structureel voldoende capaciteit en expertise
beschikbaar komt.

1.6.3

Aanbevelingen beoordeling en vergoeding
• De overheid kan methodologische ontwikkelingen blijven stimuleren. Het Zorginstituut en
zorgverzekeraars blijven deze ontwikkelingen volgen en overnemen zodra er voldoende onderbouwing
is. Denk bijvoorbeeld aan N=1-studies om individuele beschikbaarheid en vergoeding te organiseren.
• Het ministerie van VWS kan vaker onderzoeken of pay-for-performance-afspraken mogelijk zijn als
de kosteneffectiviteit na onderhandeling ongunstig blijft (mits de effectiviteit van het geneesmiddel is
aangetoond).
• Gelet op de kleine patiëntpopulaties, de hoeveelheid niet-oncologische weesgeneesmiddelen en de
complexiteit van dossiers, is het wenselijk om (vertegenwoordigers van) patiëntenorganisaties te
ondersteunen. Zo kan voldoende capaciteit beschikbaar komen voor het leveren van de gewenste
inhoudelijke rol.

1.6.4

Reflectie Zorginstituut
Het onderzoek heeft geleid tot belangrijke conclusies over de toegankelijkheid van weesgeneesmiddelen
in Nederland:
1 Ongeveer twee derde van de geregistreerde weesgeneesmiddelen is opgenomen in het basispakket en
dat dit grotendeels in lijn is met (en vaak beter dan) de beschikbaarheid in andere Europese landen;
2 er zijn drie weesgeneesmiddelen die worden gemist door Nederlandse artsen en patiënten. Van het
overgrote deel van de middelen die niet beschikbaar zijn, zijn er geen signalen of opmerkingen ontvangen
over de behoefte aan uitbreiding van het behandelarsenaal.
3 In geval van de weesgeneesmiddelen die voor vergoeding in aanmerking komen, maar waarbij de
declaraties mogelijk achterblijven ten opzichte van de verwachting op basis van de epidemiologische
gegevens, hebben de onderzoekers geen signalen ontvangen dat patiënten zorg onthouden wordt;
14
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4 de tijd tussen registratie en toegang voor de patiënt wisselt sterk per middel, maar kan erg lang zijn;
5 er zijn verschillende redenen voor de vertraagde toegang: van uitgestelde aanvraag door de fabrikant
tot een langdurig proces van beoordeling en prijsonderhandeling (veroorzaakt door magere onderbouwing van effectiviteit en hoge prijzen);
6 de processen rondom de instroom van weesgeneesmiddelen in Nederland zijn de afgelopen jaren
veranderd, maar er is nog altijd ruimte voor verbetering.
De beschikbaarheid van weesgeneesmiddelen waaraan behoefte is, is belangrijk voor het Zorginstituut.
Daarbij moet worden opgemerkt dat het ook een bewuste keuze kan zijn om bepaalde middelen niet
beschikbaar te stellen (vanwege ongunstige of onvoldoende bewezen effectiviteit of kosteneffectiviteit).
Uiteraard zijn er verbeteringen mogelijk. Het Zorginstituut ziet verbeterkansen in het verkorten van de
tijd tussen registratie en toegang voor de patiënt. Dit vraagt om verdere verbetering van het proces bij de
instroom (met tijdige triage en goede samenwerking tussen partijen).
Er zijn recent al veel trajecten opgestart die kunnen bijdragen aan het vergoten van de toegankelijkheid
van weesgeneesmiddelen:
• Zo bestaat sinds eind 2019 de mogelijkheid om voor veelbelovende weesgeneesmiddelen
voorwaardelijke toelating (VT) aan te vragen, als de effectiviteit onvoldoende onderbouwd is. Dit
nieuwe beleid biedt patiënten met een ernstige ziekte waarvoor nog geen goede behandeling is de
mogelijkheid gecontroleerd toegang te krijgen tot nieuwe medicijnen.
• Er loopt een pilot tussen CBG en het Zorginstituut om de toegang tot geneesmiddelen te versnellen
door middel van een parallelle procedure.
• In 2019 is het Landelijk Overleg Dure Geneesmiddelen (LODG) gestart met het opstellen van een
triageproces als onderdeel van de Horizonscan Geneesmiddelen. Het Zorginstituut is één van de
trekkers van dit initiatief. Samen met veldpartijen wordt op dit moment gewerkt aan het inrichten van
processen om de signalen uit het triageproces goed en adequaat op te kunnen pakken. Een pilot waarin
dit proces wordt getest en geëvalueerd, is gestart in september 2020 en loopt tot de zomer van 2021.
• In samenwerking met het ministerie van VWS wordt gewerkt aan een verheldering van de procedure bij
onduidelijkheden of een geneesmiddel intramuraal of extramuraal is.
• Op dit moment werkt de Rondetafel Weesgeneesmiddelen op initiatief van zorgverzekeraars aan
een pilot voor gereguleerde instroom van nieuwe niet-oncologische weesgeneesmiddelen. In deze
pilot wordt met informatie uit de Horizonscan tijdig bepaald welke vervolgacties nodig zijn (triage),
wordt het middel beoordeeld of het voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk en worden er
randvoorwaarden voor gepast gebruik gemaakt (weesgeneesmiddelenarrangement). Ook gezamenlijke
prijsonderhandeling door zorgverzekeraars maakt deel uit van dit proces. Zie voor meer informatie
paragraaf 2.5.
Het Zorginstituut zet zich in om de gevonden knelpunten te verbeteren. Wij gaan ervan uit dat aanbevelingen aan andere partijen ook actief opgepakt worden. We zijn voornemens om over vijf jaar een
vergelijkbare meting te doen om te kijken of de toegankelijkheid en doorlooptijden zijn veranderd ten
opzichte van deze eerste meting.
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2

Beleidsontwikkelingen rondom
weesgeneesmiddelen
In dit hoofdstuk staan de belangrijkste nationale en internationale beleidsontwikkelingen op het gebied
van weesgeneesmiddelen centraal. In dit hoofdstuk worden beschreven:
1 de Horizonscan Geneesmiddelen;
2 Regie op Registers dure geneesmiddelen (ROR DGM);
3 voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen;
4 de pilot Parallelle Procedures CBG-ZIN;
5 de pilot Regulatie van instroom van nieuwe niet-oncologische weesgeneesmiddelen;
6 de evaluatie van EU-verordeningen door de Europese Commissie.

2.1

Weesgeneesmiddelen en de Horizonscan
De Horizonscan Geneesmiddelen is een integraal openbaar en objectief overzicht van innovatieve geneesmiddelen die op de markt worden verwacht. Het overzicht vermeldt ook de mogelijke impact van deze
geneesmiddelen. De Horizonscan monitort daarnaast indicatie-uitbreidingen van bestaande innovatieve
geneesmiddelen. Zo zorgt de horizonscan ervoor dat patiënten, behandelaars, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheidsorganen vroegtijdig op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op het gebied van de
innovatieve geneesmiddelen, zodat zij zich hier tijdig op kunnen voorbereiden.
In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van niet-oncologische weesgeneesmiddelen uit de Horizonscan
van juni 2020. De verwachting is dat zich de komende twee jaar 61 nieuwe weesgeneesmiddelen of
indicatie-uitbreidingen aandienen. Dit zijn er vier meer dan vorig jaar.

Sluiskandidaten tweede helft 2020
Op basis van de Horizonscan Geneesmiddelen van het Zorginstituut en na consultatie van beroepsgroepen en zorgverzekeraars, verwacht de minister in de periode tot en met december 2020 de
registratie van acht geneesmiddelen die in aanmerking kunnen komen voor de sluis. Hieronder vallen
vijf niet-oncologische weesgeneesmiddelen (zie tabel 1).
Tabel 1 | Overzicht sluiskandidaten voor niet-oncologische weesgeneesmiddelen

2.2

Stofnaam

Indicatie (uitbreiding)

Luspatercept

Erfelijke bloedziekte waarbij geen of te weinig
hemoglobine wordt aangemaakt (beta-thalassemie) Beenmergziekte waarbij de productie
van bloedcellen ernstig is verstoord (myelodysplastisch syndroom)

OTL-200

Behandeling van een stofwisselingsziekte in de
hersenen (metachromatische leukodystrofie)

Crizanlizumab

Preventie van afsluiting van bloedvaten bij
sikkelcelanemie

Valoctocogene roxaparvovec

Behandeling van ernstige hemofilie A

Imlifidase

Preventie van orgaanafstoting na een niertransplantatie

Inmiddels in de sluis geplaatst

x

Regie op registers dure geneesmiddelen (ROR DGM)
Gezien de introductie van vele nieuwe dure geneesmiddelen groeit de behoefte om deze (nieuwe)
geneesmiddelen in de praktijk goed te blijven volgen. Het gaat in het bijzonder om weesgeneesmiddelen waarover nog veel vragen zijn op het gebied van (kosten)effectiviteit en gepast gebruik. Deze
monitoring is ook onderdeel van het weesgeneesmiddelenarrangement, met als doel de kwaliteit van de
zorg voor de patiënt te blijven verbeteren en de houdbaarheid van ons systeem te bewaken.
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De minister voor Medische Zorg heeft het Zorginstituut in 2019 de opdracht gegeven om te komen tot
meer regie op de registraties voor de evaluatie van geneesmiddelen. Deze regiefunctie moet leiden tot
meer eenduidigheid in het Nederlandse patiëntenregistratielandschap. Binnen dit project wordt gekeken
naar meerdere thema’s, zoals:
1 welke gegevens moeten worden verzameld;
2 hoe worden deze gegevens verzameld (studiedesign) en geanalyseerd (analysemethoden);
3 hoe leggen we de data zoveel mogelijk gestandaardiseerd en geautomatiseerd vast;
4 hoe organiseren we onafhankelijke governance en structurele financiering voor die patiëntenregistraties?
Na een eerste jaar van verkenning (2019-2020) wordt vanaf de tweede helft van 2020 de komende twee
jaar samengewerkt in een aantal case- of pilotstudies. Een of twee van deze casestudies zullen zich
richten op de verdere ontwikkeling van registers voor de evaluatie van één of meerdere weesgeneesmiddelen.
Een belangrijk onderdeel van dit project is de intensieve samenwerkingen met de partijen in het veld. Zo
werkt het project met een expertisegroep, die bestaat uit diverse experts die op persoonlijke titel zitting
hebben. Deze groep functioneert als klankbord en adviseur. Daarnaast wordt vanuit het project regelmatig een terugkoppeling gegeven in het landelijk overleg dure geneesmiddelen, om alle HLA-partijen
op de hoogte te brengen van de vorderingen in het project, om input te verzamelen voor het project en
om te horen waar zorg ligt of waar onvoldoende informatie over is. Ook zijn er individuele gesprekken en
werksessies waarin veldpartijen, koepels en registraties met elkaar en met het Zorginstituut in gesprek
gaan over de in het project ontwikkelde concepten, visies en scenario’s.

2.3

Voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen
De voorwaardelijke toelating van weesgeneesmiddelen tot de basisverzekering is per eind oktober 2019
officieel van kracht en wordt uitgevoerd door het Zorginstituut. Deze ministeriële regeling is speciaal
bedoeld voor weesgeneesmiddelen en voor middelen die onder voorwaarden tot de markt zijn toegelaten (de zogenaamde conditionals) en geneesmiddelen die onder exceptionele omstandigheden tot
de markt zijn toegelaten (de zogenaamde exceptionals).
In november 2019 organiseerde het Zorginstituut een bijeenkomst voor belanghebbende partijen, zoals
registratiehouders. Tijdens deze bijeenkomst is de nieuwe procedure toegelicht door VWS en het Zorginstituut. Meer informatie over de voorwaardelijke toelating en het aanmeldformulier is beschikbaar op
onze website.
Momenteel wordt door het Zorginstituut één geneesmiddel beoordeeld als mogelijke kandidaat.

2.4

Pilot Parallelle Procedures CBG-ZIN
In Nederland beoordeelt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) de kwaliteit, werking
en veiligheid van een geneesmiddel en geeft het een handelsvergunning af. Zorginstituut Nederland
beoordeelt vervolgens of een geneesmiddel in aanmerking komt voor vergoeding uit het basispakket.
Om de toegang van geneesmiddelen meer te stroomlijnen, hebben het CBG en het Zorginstituut in 2019
de handen ineen geslagen om de tijd vanaf registratie tot en met de vergoeding van een geneesmiddel te
verkorten. Dit doen we in de pilot ‘Parallelle Procedures CBG-ZIN’. De naam van het pilot zegt het al: een
meer gelijktijdige procedure voor registratie- en vergoedingstrajecten, in plaats van de huidige opeenvolgende processen. Dit betekent dat het vergoedingstraject in deze pilot start terwijl het registratietraject nog niet is afgerond. Geneesmiddelen die deze parallelle procedures doorlopen, komen hierdoor
sneller beschikbaar voor de patiënt.
De eerste pilot (Rybelsus® (semaglutide tabletten)) is succesvol afgerond. Het tweede middel in deze pilot
betreft het weesgeneesmiddel amikacin liposome inhalation suspension (Arikayce®).

2.5

Regulatie van instroom van nieuwe niet-oncologische weesgeneesmiddelen in Nederland
In 2019 startte het Zorginstituut de Rondetafel Weesgeneesmiddelen: een periodiek overleg waarin we
het weesgeneesmiddelenbeleid in Nederland bespreken en verbeteringen in het proces adresseren. Aan
deze rondetafelgesprekken nemen de partijen deel die betrokken zijn bij het beoordelen of inkopen
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van weesgeneesmiddelen en het opstellen van weesgeneesmiddelenarrangementen. Deze partijen zijn
voorschrijvers, apothekers, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, het Zorginstituut Nederland en het
ministerie van VWS (als toehoorder).
Het afgelopen jaar hebben de zorgverzekeraars samen met de andere deelnemers aan de Rondetafel
Weesgeneesmiddelen gewerkt aan een nieuw proces: ‘regulatie van instroom van nieuwe niet-oncologische weesgeneesmiddelen in Nederland’. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan dit proces
en de communicatie met partijen hierover. Op initiatief van de Rondetafel Weesgeneesmiddelen zal
op korte termijn een pilot starten met een duur van twee jaar. In deze pilot wordt onderzocht hoe de
instroom van niet-oncologische weesgeneesmiddelen (inclusief indicatie-uitbreidingen) het beste
gereguleerd kan worden. Het gaat om weesgeneesmiddelen die vallen onder de aanspraak medischspecialistische zorg (MSZ).
Op dit moment stromen binnen de MSZ weesgeneesmiddelen zonder belemmeringen in het verzekerde
pakket (tenzij ze in de sluis worden opgenomen). Dit betekent dat deze vaak zeer dure geneesmiddelen
voorgeschreven kunnen worden, terwijl niet altijd duidelijk is of er sprake is van bewezen effectieve zorg,
welke (sub)groep patiënten in Nederland op het middel is aangewezen, wat de plaats van het geneesmiddel is in het behandeltraject of hoe lang het middel gebruikt moet worden. Bovendien is vaak nog
onvoldoende bekend of het geneesmiddel in de praktijk de werking heeft die op basis van het registratieonderzoek verwacht wordt. Er wordt dus veel geld wordt uitgegeven aan weesgeneesmiddelen waarvan
de meerwaarde vaak nog niet duidelijk is en, zonder goede afspraken vooraf, mogelijk ook nooit duidelijk
wordt. Maatschappelijk gezien is dit niet te verantwoorden. Om die reden is de pilot ‘regulatie van
instroom van nieuwe niet-oncologische weesgeneesmiddelen in Nederland’ ontwikkeld.
Het beoogde proces start met informatie uit de Horizonscan. Op basis van deze informatie wordt
bepaald welke actie nodig is bij instroom en wie deze actie gaat ondernemen (triage).
Een nieuw weesgeneesmiddel of een nieuwe indicatie van een weesgeneesmiddel dat binnen de MSZ
valt, wordt tijdens de pilot op het moment van toelating tot de markt door de zorgverzekeraar op ‘nee’
gezet in de G-Standaard (niet vergoeden). De periode waarin een weesgeneesmiddel op ‘nee’ wordt
gezet in de G-standaard moet zo kort mogelijk zijn. Om dit te bereiken, moet ruim vóór de introductiedatum worden onderzocht of de behandeling voldoet aan de volgende voorwaarden:
• de behandeling voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk;
• de behandeling is kosteneffectief of de prijs is acceptabel op basis van vergelijkbare situaties;
• er zijn waarborgen (randvoorwaarden) voor gepast gebruik, bijvoorbeeld start-, stop- en
evaluatiecriteria, de indicatiecommissie, de registratie, het expertisecentrum en de prijs.
Voor individuele patiënten kan in de periode waarin een weesgeneesmiddel of indicatie op ‘nee’ staat
altijd een machtigingsaanvraag ingediend worden bij de zorgverzekeraar. De toegang tot het geneesmiddel tijdens het proces is hiermee gewaarborgd.
Als er een prijsonderhandeling plaatsvindt, wordt deze uitgevoerd door de gezamenlijke zorgverzekeraars (Clean Team). Een overzicht van alle financiële afspraken van zorgverzekeraars over dure geneesmiddelen is te vinden op www.zn.nl/afspraken.
Zodra de pilot ‘regulatie van instroom van nieuwe niet-oncologische weesgeneesmiddelen in Nederland’
volledig is afgerond en afgestemd, wordt deze op de websites van ZN en het Zorginstituut gepubliceerd.
In de monitor van 2023 zullen we de resultaten van de pilot evalueren en bekijken we of het proces reguliere werkwijze kan worden en of daarvoor nog aanpassing noodzakelijk is.
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2.6

Evaluatie EU-verordeningen
In 2000 en 2007 voerde de EU twee verordeningen in om de ontwikkeling van geneesmiddelen voor zeldzame aandoeningen en voor kinderen te stimuleren. Deze regelgeving is onlangs geëvalueerd door de
Europese Commissie. In de ogen van het Zorginstituut zijn de opvallendste conclusies van de evaluatie:
• Onvoldoende ontwikkelingen op gebieden met grote zorgbehoefte
Het aantal ontwikkelde geneesmiddelen voor patiënten met zeldzame ziekten en voor kinderen is
toegenomen. De verordening inzake geneesmiddelen voor kinderen droeg ook bij aan minder offlabelgebruik bij kinderen. Toch zijn beide verordeningen er niet voldoende in geslaagd de ontwikkeling
te ondersteunen van medicijnen waaraan de behoefte het grootst is. Producten worden meestal
ontwikkeld in bepaalde, meer winstgevende, therapeutische gebieden waarvoor het aantal beschikbare
behandelingen toeneemt.
• Aanpassing marktexclusiviteit
Hierdoor blijft vooralsnog onduidelijk of de producten voor zeldzame ziekten en kinderen ook
ontwikkeld waren zonder de verordeningen. Wel duidt de evaluatie erop dat de verordeningen
zorgen voor relevante prikkels die de ontwikkeling van geneesmiddelen voor zeldzame ziekten
en kinderen stimuleren. Voor sommige zeldzame ziekten begint de markt echter meer op
die voor standaardgeneesmiddelen te lijken en is de vraag of een marktexclusiviteit van tien
jaar gerechtvaardigd is. De weesgeneesmiddelenverordening staat een verkorting van de
marktexclusiviteitsperiode toe als een geneesmiddel commercieel succesvol wordt. In de praktijk
hebben de lidstaten de procedure niet in gang gezet omdat het te moeilijk is om het nodige bewijs te
leveren.
Zie voor een volledige beschrijving van de resultaten en conclusies het onlangs gepubliceerde rapport
Evaluation of the medicines for rare diseases and children legislation.
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3

Weesgeneesmiddelen in het basispakket
(ontwikkelingen in kosten en volume)

3.1

Inleiding
In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan de weesgeneesmiddelen in het basispakket. Naast de ontwikkeling in kosten van vergoeding en aantallen verzekerden, gaan we in op beoordelingen, prijsarrangementen en (toekomstige) ontwikkelingen.

3.2

Ontwikkelingen in kosten en aantallen patiënten
Door het monitoren van ontwikkelingen van kosten en patiëntaantallen houden we een vinger aan de
pols bij onverwachte en ongewenste ontwikkelingen. De gehanteerde methodiek is beschreven in de
Monitor Weesgeneesmiddelen 20173 en de Monitor Weesgeneesmiddelen in de praktijk 20194.
Bijlage 3 bevat het totaaloverzicht van de ontwikkelingen in kosten en volume van de niet-oncologische
weesgeneesmiddelen over de periode 2016-2019. Naast 2018 rapporteren we in deze monitor ook over
de declaraties over 2019. Het is mogelijk dat over 2019 nog declaraties binnenkomen of dat er correcties
plaatsvinden. Die declaraties of correcties worden dan in de volgende monitor verwerkt. Bedragen voor
de verstrekte middelen zijn vermeld inclusief 6% (t/m 2018) of 9% btw (2019).5
Per geneesmiddel rapporteren we drie elementen:
1 het totaal gedeclareerde bedrag per jaar;
2 het aantal verzekerden;
3 het gemiddelde gedeclareerde bedrag per verzekerde.
De tabel in bijlage 3 markeert de weesgeneesmiddelen waarover door het ministerie van VWS een financieel arrangement is afgesloten. We kunnen de daadwerkelijke kostenontwikkeling van deze geneesmiddelen niet in kaart brengen, omdat de individuele resultaten van de prijsonderhandelingen niet openbaar zijn.
Tabel 2 geeft per jaar weer: de totaal vergoede bedragen voor de niet-oncologische weesgeneesmiddelen
in miljoenen euro’s, het aantal middelen en een schatting van het aantal verzekerden dat met deze middelen is behandeld. Bijlage 3 geeft het unieke aantal verzekerden per middel weer. Omdat een verzekerde
in een kalenderjaar meerdere middelen gebruikt kan hebben, kan een verzekerde dubbel voorkomen.6
Tabel 2 | Niet-oncologische weesgeneesmiddelen: totale vergoeding in miljoenen euro’s (inclusief btw),
aantal geneesmiddelen en schatting van het aantal unieke behandelde verzekerden per jaar
Jaar
Vergoed
Aantal middelen
Aantal verzekerden

2015

2016

2017

2018

2019

235

261

272

307

340

40

45

49

57

63

5320

5750

6160

6570

8100

3 https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2017/12/21/monitor-weesgeneesmiddelen-2017
4 https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2019/11/12/monitor-weesgeneesmiddelen-2019
5 Soms komen we voor extramurale middelen declaraties tegen in een periode dat het betreffende middel niet opgenomen was in het GVS. Voor intramurale middelen
(vanaf 2017) komen declaraties voor, in een combinatie van middel en indicatie, die in de extramurale declaraties verwacht zouden worden. Deze afwijkende
declaraties worden in een aparte tabel in bijlage 4 getoond.
6 In tabel 1 is per jaar het aantal unieke verzekerden dat met een (of meerdere) middelen behandeld werd weergegeven (afgerond op tientallen); dit in tegenstelling
tot voorgaande monitors waarin een optelling over de patiënten aantallen over alle middelen werd gemaakt en waarbij een verzekerde dubbel geteld kon worden.
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Uit tabel 2 blijkt dat de kosten voor niet-oncologische weesgeneesmiddelen blijven stijgen. Tussen 2015
en 2019 is het vergoede bedrag gestegen met 45%. Het aantal behandelde verzekerden steeg in diezelfde
periode iets meer, namelijk met zo’n 52%. De gemiddelde kostenstijging per jaar in deze periode is 10%
en de gemiddelde stijging in het aantal verzekerden is zo’n 11% per jaar.
De stijging van het aantal verzekerden is van 2018 naar 2019 beduidend hoger (ruim 1500 per jaar) dan
over de voorgaande jaren (ruim 400 per jaar). Deze stijging is, zo blijkt uit bijlage 3, grotendeels toe te
schrijven aan de instroom in 2019 van tezacaftor/ivacaftor (Symkevi ®), dat wordt gebruikt in combinatie
met ivacaftor (Kalydeco ®) voor ongeveer 400 verzekerden. Ook de instroom van budesonide orodispergeerbare tablet (Jorveza ®) voor ongeveer 700 verzekerden heeft bijgedragen aan de stijging van
het aantal verzekerden.
Het totaal gedeclareerde bedrag steeg met 13% tussen 2017 en 2018 en met 11% tussen 2018 en 2019.
Opgemerkt moet worden dat de verhoging van het btw-tarief van 6% naar 9% per 2019 een bijdrage
levert aan de toename in het gedeclareerde bedrag tussen 2018 en 2019 (gecorrigeerd met het effect van
de btw-verhoging bedraagt de stijging 8%).
In tabel 3 staat de top 10 duurste middelen als het gaat om het totale vergoede bedrag. Tabel 4 laat de
top 10 duurste middelen zien als het gaat om de vergoeding per verzekerde in 2019 (op basis van de
gedeclareerde vergoedingen). In beide tabellen is aangegeven of voor de betreffende middelen een
financieel arrangement (door VWS) of een weesgeneesmiddelenarrangement (door ZN) is afgesloten. De
bedragen in beide tabellen zijn exclusief eventuele prijsonderhandelingen. In 2019 zijn er 23 (37% van in
totaal 63) middelen waarvoor het vergoede bedrag per verzekerde boven de €50.000 ligt.
Tabel 3 | Top 10 duurste geneesmiddelen op basis van het totaal vergoede bedrag in 2019
Rang 2019
(2018)

ATC

Merknaam ®

Stofnaam

ICD 10
gebied*

Arrangement

Totaal vergoed
(x 1.000)

Aantal
verz.

1 (1)

A16AB07

Myozyme ®

alglucosidase alfa

IV

j (VWS)

57.050

135

2 (2)

L04AA25

Soliris ®

eculizumab

III / VI

j (VWS)

34.240

129

j (VWS)

3 (8)

R07AX02

Kalydeco ®

ivacaftor

IV

4 (3)

C02KX04

Opsumit ®

macitentan

IX

5 (10)

M09AX07

Spinraza ®

nusinersen

VI

6 (4)

H01AX01

Somavert ®

pegvisomant

IV

j (VWS)

24.230

440

22.120

686

19.430

73

15.310

348

7 (.)

R07AX31

Symkevi ®

tezacaftor/ivacaftor

IV

j (VWS)

13.170

396

8 (9)

L01XE31

Ofev ®

nintedanib

X

j (VWS;t/m 2017)

11.360

655

11.340

57

j (VWS;t/m 2017)

11.210

644

9 (7)

B02BD04

Alprolix ®

eftrenonacog alfa

III

10 (11)

L04AX05

Esbriet ®

pirfenidon

X
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Tabel 4 | Top 10 duurste geneesmiddelen op basis van het vergoede bedrag per verzekerde in 2019
Rang 2019
(2018)

ATC

Merknaam ®

Stofnaam

ICD 10
gebied*

Arrangement
j (ZN)

1 (1)

A16AB14

Kanuma ®

sebelipase alfa

IV

2 (2)

A16AB08

Naglazyme ®

galsulfase

IV

Totaal vergoed
(x 1.000)

Aantal
verz.

1.060

3

464

12

3 (20)

A16AB17

Brineura ®

cerliponase alfa

IV

j (ZN)

425

6

4 (4)

A16AB07

Myozyme ®

alglucosidase alfa

IV

j (VWS)

423

135

411

17

266

73

265

129

5 (3)

A16AB09

Elaprase ®

idursulfase

IV

6 (13)

M09AX07

Spinraza ®

nusinersen

VI

j (VWS)
j (VWS)

7 (6)

L04AA25

Soliris ®

eculizumab

III / VI

8 (5)

A16AB05

Aldurazyme ®

laronidase

IV

256

15

9 (9)

A16AX10

Cerdelga ®

eliglustat

IV

230

10

10 (16)

M05BX05

Crysvita ®

burosumab

IV

208

10

* ICD-10-gebieden (op basis van de bij het middel vermelde indicatie op Orphanet en de ICD-10-code(s)):
I
Bepaalde infectieziekten en parasitaire aandoeningen
II
Nieuwvormingen
III Ziekten van bloed en bloedvormende organen en bepaalde aandoeningen van immuunsysteem
IV Endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen
VI Ziekten van zenuwstelsel
VII Ziekten van oog en adnexen
IX Ziekten van hart en vaatstelsel
X
Ziekten van ademhalingsstelsel
XI Ziekten van spijsverteringsstelsel
XIII Ziekten van bot-spierstelsel en bindweefsel

3.3

Oncologische weesgeneesmiddelen
In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de ontwikkelingen in kosten en volume van de oncologische
weesgeneesmiddelen over de periode 2016-2019. Dit is gedaan om een totaaloverzicht te bieden van de
vergoedingen en patiëntvolumes van alle weesgeneesmiddelen. In tabel 5 zijn per jaar de totaal vergoede
bedragen voor de oncologische weesgeneesmiddelen in miljoenen euro’s weergegeven. Ook toont de
tabel het aantal middelen en het totaal aantal unieke verzekerden dat met deze middelen is behandeld.
Voor de intramurale declaraties zijn vanaf 2019 alleen declaraties onder de merknaam van het middel
meegenomen. Bij de oncologische middelen is geen selectie op basis van indicatie toegepast.
Tabel 5 | Oncologische weesgeneesmiddelen: totale vergoeding in miljoenen euro’s (inclusief btw),
aantal geneesmiddelen en schatting van aantal behandelde unieke verzekerden per jaar
Jaar
vergoed
aantal middelen
aantal verzekerden

2015

2016

2017

2018

2019

151

182

219

280

358

24

31

39

42

44

5660

6660

7210

8050

8990

De vergoede bedragen per verzekerde voor de oncologische middelen blijken gemiddeld lager dan voor
de niet-oncologische middelen. De macrokosten voor de oncologische middelen stijgen echter sneller
dan voor de niet-oncologische middelen. Over de periode 2015 t/m 2019 steeg het vergoede bedrag met
137%. Het aantal behandelde unieke verzekerden steeg over diezelfde periode minder hard: met 59%. De
gemiddelde kostenstijging per jaar over deze periode is 24%. Het aantal behandelde verzekerden steeg
met gemiddeld 12% per jaar.
De jaarlijks gedeclareerde kosten stegen met 28% tussen 2017 en 2018. Ook tussen 2018 en 2019 stegen
die kosten met 28% (24% gecorrigeerd voor btw-verhoging). De budgetimpact van de oncologische
middelen ligt in 2019 voor het eerst hoger dan van de niet-oncologische middelen.
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3.4

Prijsarrangementen VWS
Tabel 6 toont de niet-oncologische weesgeneesmiddelen en indicaties (in sommige gevallen voor een
subpopulatie bij deze indicatie) waarvoor het ministerie van VWS een financieel arrangement heeft afgesloten. Het betreft in totaal acht middelen. Van twee middelen is het arrangement per december 2017
verlopen en niet verlengd
Tabel 6 | Overzicht van financiële arrangementen, afgesloten door VWS voor niet-oncologische
weesgeneesmiddelen (stand van zaken juli 2020)
Merknaam ®

Stofnaam

Indicatie

Startdatum

Esbriet ®

pirfenidon

Idiopathische pulmonale fibrose

01-04-2014

31-12-2017

Ofev ®

nintedanib

Idiopathische pulmonale fibrose

01-11-2015

31-12-2017

Fabrazyme ®

agalsidase bèta

Ziekte van Fabry

01-01-2014

31-12-2020

Replagal ®

agalsidase alfa

Ziekte van Fabry

01-01-2014

31-12-2020

Kalydeco ®

ivacaftor

Cystische Fibrose

01-06-2015

31-12-2020

Einddatum

Soliris ®

eculizumab

Alle indicaties

01-01-2018

31-12-2020

Spinraza ®

nusinersen

5q spinale musculaire atrofie (SMA)

01-08-2018

31-12-2020

Symkevi ®

tezacaftor/ivacaftor

Cystische Fibrose

01-08-2019

31-12-2020

Myozyme ®

alglucosidase alfa

Ziekte van Pompe

01-01-2014

31-12-2022

Voor een overzicht van middelen waarvoor Zorgverzekeraars Nederland een weesgeneesmiddelarrangement (inclusief financiële component) heeft afgesloten, verwijzen wij naar tabel 7 in paragraaf 4.2.

3.5

Recente beoordelingen van niet-oncologische weesgeneesmiddelen door het Zorginstituut
Sinds het uitkomen van de Monitor Weesgeneesmiddelen in de praktijk 2019 heeft het Zorginstituut drie
niet-oncologische weesgeneesmiddelen beoordeeld. Het gaat om nieuwe middelen: voretigene
neparvovec (Luxturna®), tezacaftor/ivacaftor (Symkevi®) en metreleptine (Myalepta®). Het Zorginstituut
adviseerde om metreleptine (Myalepta®) niet op te nemen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem
(GVS), omdat de meerwaarde van het middel niet was aangetoond. Het Zorginstituut adviseerde de twee
andere middelen niet op te nemen in het verzekerde pakket, tenzij door prijsonderhandeling de kosteneffectiviteit van deze middelen zou verbeteren.

Lopende beoordelingen:
• GVS-advies tafamidis (Vyndaqel®) bij de behandeling van ATTR amyloïdose;
• GVS-advies mexiletine (Namuscla®) bij de symptomatische behandeling van myotonie bij volwassen
patiënten met non-dystrofische myotone (NDM) aandoeningen;
• GVS-advies givosiran (Givlaari®) bij de behandeling van acute hepatische porfyrie;
• pakketadvies sluisgeneesmiddel onasemnogene abeparvovec (Zolgensma®) bij de behandeling van
spinale musculaire atrofie (SMA)
• pakketadvies sluisgeneesmiddel Zynteglo® (gentherapie) bij erfelijke bloedziekte waarbij geen of te
weinig hemoglobine wordt aangemaakt (beta-thalassemie)

3.6

Conclusie
In de periode van 2015 tot en met 2019 is het vergoede bedrag voor weesgeneesmiddelen gestegen met
45% (van 235 miljoen naar 340 miljoen). Het aantal behandelde verzekerden steeg in diezelfde periode
sneller: met 52%. De gemiddelde kostenstijging per jaar is in deze periode 10%. Hierbij moet opgemerkt
worden dat het ministerie van VWS voor een aantal middelen een prijsarrangement heeft afgesloten. De
werkelijk vergoede bedragen van deze middelen kunnen hierdoor lager liggen.
De resultaten van de individuele prijsonderhandelingen per middel zijn niet openbaar. Wel worden door
VWS per jaar de totaalresultaten van de onderhandelingen over alle onderhandelde middelen samen
openbaar gemaakt. Daarnaast nemen de macrokosten als gevolg van vergoeding voor oncologische
weesgeneesmiddelen sneller toe dan voor niet-oncologische weesgeneesmiddelen. In 2019 ligt het
gedeclareerde bedrag voor de oncologische middelen voor het eerst boven dat voor de niet-oncologische
middelen.
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De kosten van een deel van de weesgeneesmiddelen zijn per patiënt per jaar erg hoog, temeer omdat
het gaat om behandelingen die veelal levenslang voortgezet moeten worden. Kijkend naar de top 10 van
duurste middelen van dit jaar, concluderen we dat we de meeste weesgeneesmiddelen al eens hebben besproken in eerdere monitors. Uitzondering daarop zijn sebelipase alfa (Kanuma®), Brineura® en
Crysvita®. Aangezien sebelipase alfa (Kanuma®) de lijst van duurste middelen aanvoert, agenderen we de
verdieping van dit middel voor de behandeling van patiënten met lysosomale zure lipasedeficiëntie voor
de monitor van 2021.
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4

Weesgeneesmiddelenarrangementen

4.1

Inleiding
Het Zorginstituut beoordeelt weesgeneesmiddelen met een hoog financieel risico voor de basisverzekering. Wij adviseren de minister of deze middelen vanuit de basisverzekering vergoed moeten worden. Wij
beoordelen deze geneesmiddelen aan de hand van de pakketprincipes (noodzakelijkheid, effectiviteit,
kosteneffectiviteit en uitvoerbaarheid). Als we na een weging van de pakketprincipes adviseren een duur
weesgeneesmiddel toe te laten tot de basisverzekering, is het van belang dit op een verantwoorde wijze
te doen.
Het Zorginstituut beoordeelt in beginsel geen specialistische weesgeneesmiddelen met een laag risico
voor de basisverzekering. Deze middelen stromen automatisch in, tenzij zorgverzekeraars oordelen dat
een middel niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Ook kan het Zorginstituut toch
besluiten om tot beoordeling over te gaan, als blijkt dat een middel toch een hoog risico vormt (bijvoorbeeld hoge kosten en/of ongunstige kosteneffectiviteit).
Om de risico’s van opname van weesgeneesmiddelen in de basisverzekering op verantwoorde wijze te
beheersen en te monitoren, worden er afspraken gemaakt met de beroepsgroep over de toepassing van
de volgende instrumenten:
1 indicatiecommissie;
2 start- en stopcriteria;
3 registratie en verslaglegging.
Deze afspraken worden vastgelegd in een weesgeneesmiddelenarrangement met de beroepsgroep. Het
doel van de afspraken is de risico’s voor de basisverzekering te beperken door de kwaliteit van de zorg
transparant te maken, de effectiviteit te optimaliseren, de kosten te verlagen en daardoor de kosteneffectiviteit te verbeteren.
In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan de lopende weesgeneesmiddelenarrangementen en aan de
arrangementen die in ontwikkeling zijn.

4.2

Overzicht weesgeneesmiddelenarrangementen
De afgelopen jaren is door partijen gehoor gegeven aan de oproep om de weesgeneesmiddelen op
verantwoorde wijze op te nemen in de basisverzekering. Naast het opstellen van een weesgeneesmiddelenarrangement wordt er vaak ook een financiële afspraak gemaakt. In tabel 7 staat een overzicht van de
weesgeneesmiddelenarrangementen en financiële arrangementen.
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Tabel 7 | Overzicht van alle lopende weesgeneesmiddelenarrangementen en financiële arrangementen

4.3

Weesgeneesmiddel

Indicatie

Weesgeneesmiddelenarrangement

Startstop criteria

Indicatiecommissie

Register/
dataverzameling

Financieel
arrangement
(VWS/ZN)

Eculizumab
(Soliris®)

aHUS

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja (VWS)

Pirfenidon
(Esbriet®)/
Nintedanib
(Ovef®)

IPF

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja (VWS)

Sebelipase alfa
(Kanuma®)

Langdurige enzymvervangende therapie
(ERT) bij patiënten van alle
leeftijden met lysomal sure
lipase (LAL)-deficiëntie

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja (ZN) Looptijd
2018 t/m 2020

Cerliponase alfa
(Brineura®)

Neuronale ceroïdlipofuscinose type 2 (CLN2),
ook bekend als
tripeptidylpeptidase 1
(TPP1-) deficiëntie

Loopt

Nee

Nee

Nee

Ja (ZN) Looptijd
2018 t/m 2020

Velmanase Alfa
(Lamzede®)

alpha-Mannosidosis

Ja

Ja

Ja

Ja

Nog geen financiële afspraak
gemaakt, gezien
eerste patiënt
nog moet worden
geïncludeerd

Patisiran
(Onpattro®)

Erfelijke transthyretinegemedieerde amyloïdose
(hATTRamyloïdose) bij
volwassenen met polyneuropathie in stadium 1
of stadium 2

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja (ZN) Looptijd
2018 t/m 2020

Eliglustat
(Cerdelga®)

Patiënten met de ziekte
van Gaucher type 1

In
ontwikkeling

Nee

Nee

Nee

Ja

Voortgang weesgeneesmiddelenarrangementen
Om inzicht te krijgen in de voortgang van de niet-financiële afspraken van de weesgeneesmiddelenarrangementen leveren expertisecentra rapportages aan bij het Zorginstituut. In de volgende paragrafen
bespreken we de arrangementen voor aHUS en IPF, waarvoor een dergelijke rapportage is ontvangen.
Voor de middelen sebelipase alfa en velmanase alfa zijn wel arrangementen opgesteld en is een protocol
afgesproken, maar daarvan kan nog geen voortgang worden gerapporteerd. Het Zorginstituut, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de betrokken expertisecentra maken op korte termijn afspraken over de uiterlijke
ontvangstdatum van de betreffende informatie, zodat de monitor van 2021 op dit punt volledig is.

4.3.1

Weesgeneesmiddelenarrangement aHUS
Het Zorginstituut en de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) sloten in 2017 een weesgeneesmiddelenarrangement af voor eculizumab bij de indicatie aHUS. Bij het maken van de afspraken zijn ook het expertisecentrum RadboudUMC, de patiëntenvereniging en de zorgverzekeraars betrokken. Bij dit arrangement ligt de nadruk op het verkrijgen van inzicht in de (kosten)effectiviteit van de behandeling volgens de
Nederlandse richtlijn. Dit arrangement is onderdeel van het CUREiHUS-onderzoek naar de behandeling
van patiënten met aHUS. Jaarlijks worden de volgende gegevens gerapporteerd:
1 Het aantal patiënten dat is behandeld met eculizumab/plasmaferese;
2 het aantal patiënten dat is gestopt met eculizumab;
3 het aantal patiënten dat na drie maanden gestopt is met eculizumab;
4 de behandelduur en dosering, inclusief gegevens over recidieven na stoppen en patiënten behandeld
met een lagere behandelfrequentie.
In bijlage 5 is het volledige voortgangsrapport van de CUREiHUS-studie opgenomen. In deze paragraaf
bespreken we de belangrijkste resultaten.
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Onderstaand figuur (figuur 1) laat zien hoeveel patiënten behandeld worden volgens de verschillende
behandelstrategieën (stoppen, verlengd interval of standaard behandelschema) en hoe vaak er sprake is
geweest van een recidief.
Figuur 1 | Initiële aanpassing in eculizumab en recidieven

Totale Cohort
N=52

ECU stop
N=36

Verlengd interval
N=16

Recidief
N=9

Geen recidief
N=35 (67%)

Recidief
N=8

Verlengd interval
N=8

Standaard behandelschema
N=3

Verlengd interval
N=6

Nieuwe ontwikkeling
Door de CUREiHUS-deelstudie Optimale dosis van eculizumab heeft het expertisecentrum inmiddels
voortschrijdend inzicht verkregen in de dosering van eculizumab in de acute fase van aHUS. Het huidige
standaardinductieschema volgens de EMA is voor volwassenen één keer per week 900 mg, gedurende
vier weken. Als dit schema werd gevolgd, bleek de eculizumabspiegel bij 40% van de patiënten te laag op
het moment van toedienen van de tweede dosis eculizumab. Naar aanleiding van farmacokinetischfarmacodynamisch onderzoek is een alternatief inductie- en onderhoudsschema opgesteld voor de eerste
3 maanden eculizumab. In dit schema is de eerste dosering (dag 0) van eculizumab hoger én afhankelijk
van het gewicht van de patiënt. Een volgende dosis (een vaste dosering van 1200mg voor volwassen
patiënten) is vervolgens pas nodig op dag 14. Dit schema wordt nu in onderzoeksverband nader onderzocht.
Dit veelbelovende, nieuwe inductie- en onderhoudsschema kan zorgen voor betere behandeling met
eculizumab in de acute fase van aHUS. Doordat volgens dit schema minder toedieningen van eculizumab
nodig zijn, is de behandeling patiëntvriendelijker én draagt die bij aan de kostenbesparing. De eerste
patiënten worden momenteel behandeld volgens dit schema, met goede resultaten en onder nauwkeurige
monitoring. Het streven is om deze patiënten gedurende een aanvullende 2 jaar te monitoren middels de
CUREiHUS II-studie .

Analyse kostenbesparing 2019
Op 1 oktober 2020 wordt de CUREiHUS-database tijdelijk gesloten voor analyse van de studieresultaten
van de patiënten die op dat moment in de database zitten. Op dat moment start de uitvoering van de
volledige kosteneffectiviteitsanalyse. Als alle patiënten sinds de start van de behandeling met eculizumab
tweewekelijks (zoals geadviseerd door de EMA) waren behandeld, waren de totaalkosten volgens de huidige berekening naar schatting €43 miljoen. De kosten per patiënt per jaar waren dan ongeveer €311.696.
Volgens de CUREiHUS-data is sinds de start van de studie in januari 2016 tot oktober 2019 naar schatting
€27 miljoen euro (63%) bespaard op de zorgkosten voor eculizumab. Per patiënt komen de gemiddelde
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kosten voor eculizumab in Nederland hiermee op €115.581 per jaar. Deze reductie in zorgkosten komt
voort uit het volledig stopzetten van medicatie of het gecontroleerd en veilig uitbreiden van de aanbevolen tweewekelijkse interval tussen de eculizumab-toedieningen. In de huidige berekening zijn alleen
de kosten voor eculizumab meegenomen. Naar verwachting zal de daadwerkelijke besparing hoger
uitvallen, als de kosten voor verpleegkundige handelingen en polibezoeken en dergelijke worden meegerekend.

Aandachtspunten
De inclusie van patiënten in de CUREiHUS-studie verloopt, conform eerdere metingen, trager dan verwacht. Dit heeft meerdere oorzaken: enerzijds is het proces van het verwerven van goedkeuring door de
raden van bestuur in de deelnemende centra tijdrovend en een administratieve last. Daarnaast waren
er drempels voor de goedkeuring van contracten, de inzet van personeel en de bereidheid tot deelname
van behandelaars. Ook geven niet alle patiënten toestemming voor deelname aan de registratie. Zoals
ook in eerdere monitors is gerapporteerd, loopt de inclusie bovendien achter omdat door inzet van de
indicatiecommissie minder vaak onterecht de diagnose aHUS wordt gesteld. Alle knelpunten worden in
de eindrapportage nader geanalyseerd.

4.3.2

Weesgeneesmiddelenarrangement IPF
In de monitors Weesgeneesmiddelen van 2018 en 2019 is aandacht besteed aan het weesgeneesmiddelenarrangement van IPF. Patiëntregisters.nl heeft een conceptrapportage opgesteld over de periode tot en
met 31 december 2019. De rapportage is opgesteld aan de hand van de door de deelnemende ziekenhuizen aangeleverde gevalideerde gegevens.
De rapportage omvat:
1 Gegevens over de populatie: geslacht, leeftijd, gebruik van pirfenidon en nintedanib, of beide middelen
sequentieel, over diagnosestelling IPF, MDO-of expertpanelraadpleging;
2 gegevens over de start- en stopcriteria met betrekking tot pirfenidon en nintedanib. Deelgegevens over
switchgedrag;
3 gegevens over longfunctie;
4 mortaliteit.
De belangrijkste conclusies uit de rapportage zijn:
• Diagnose en indicatiestelling door het MDO in overleg met een expertisecentrum is standaardpraktijk
geworden.
• Een substantiële groep patiënten die gestart is met fibroseremmers, is hier ook weer mee gestopt (in
totaal zijn 944 van de 1716 patiënten gestopt). Dit hangt volgens de expertisecentra samen met de
strikte en kritische monitoring van deze patiënten. De meeste patiënten zijn tenminste 3 tot 4 keer
per jaar gemonitord door het expertisecentrum. Een laagdrempelig en gestructureerd overleg met het
expertisecentrum draagt bij aan gepast gebruik.
• De bijwerkingen in relatie tot stop- of switchcriteria zijn door de manier van registreren moeilijk
te analyseren. Vaak is opgenomen dat er een bijwerking is geconstateerd, maar is die bijwerking
niet nader gespecificeerd. Hierdoor is het moeilijk te rapporteren hoeveel patiënten nu vanwege
bijwerkingen (tijdelijk) zijn gestopt of geswitcht naar een ander middel, of welke bijwerking zich
voordeed.
• ‘Kwaliteit van leven’-vragenlijsten zijn slechts deels ingevuld. Het is daarom niet mogelijk een goede
relatie te leggen tussen kwaliteit van leven en het gebruik van een van de middelen. Wel heeft een deel
van de patiënten gedurende de looptijd van het register deelgenomen aan een GGG-trial. Daarin werd
gevraagd naar verwachtingen, ervaringen en tevredenheid over fibroseremmers (met behulp van de
PESaM-questionnaire). De resultaten hiervan waren redelijk positief en gelijk voor nintedanib (Ofev®)
en pirfenidon (Esbriet®).
Dit is de laatste rapportage die het Zorginstituut ontving van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor
Longziekten en Tubercolose (NVALT): het register is per 31 december 2019 gesloten. Partijen hebben
gerapporteerd dat de inspanningen en de kosten onevenredig groot en hoog zijn. De financiering van het
register door Boehringer Ingelheim BV en Roche Nederland BV is per 31 december 2019 beëindigd. Het
28

Monitor weesgeneesmiddelen in de praktijk 2020 | 24 november 2020 | Definitief

Zorginstituut stelt vast dat de beroepsgroep nog geen conclusie heeft getrokken over de effectiviteit van
de geneesmiddelen ten opzichte van het historische cohort en komt hier bij de beroepsgroep in 2021 op
terug. De volledige rapportage is opgenomen in bijlage 6.

4.3.3

PNH (eculizumab) en SMA (nusinersen)
Hetzelfde knelpunt als in 2019 is van toepassing op de totstandkoming van de arrangementen voor
eculizumab (PNH) en nusinersen (SMA). Er is namelijk onvoldoende budget om aan alle aspecten van een
weesgeneesmiddelenarrangement te kunnen voldoen. Bij het sluiten van deze arrangementen hebben
het Zorginstituut en de expertisecentra om die reden alleen afspraken gemaakt over start- en stopcriteria, de indicatiecommissie en welke data jaarlijks kunnen worden aangeleverd voor de monitor. Een
uitgebreidere analyse van de langetermijneffecten is alleen mogelijk als hiervoor financiële middelen
beschikbaar komen. Het weesgeneesmiddelenarrangement van PNH is van start gegaan, het arrangement
van SMA is nog in ontwikkeling. In bijlage 7 is de beschrijving van het arrangement van PNH bijgevoegd.
Sinds 1 januari 2020 is de voorwaardelijke toelating van nusinersen voor patiënten ouder dan 9,5 jaar
gestart. Er staan 309 patiënten op de wachtlijst om behandeld te worden met nusinersen vanuit dit voorwaardelijk toelatingstraject. Van deze 309 patiënten zijn er op dit moment 187 patiënten gescreend, bij
59 patiënten is de behandeling gestart en bij 59 patiënten is geconcludeerd dat zij niet in aanmerking
komen voor de behandeling (met name omdat vanwege een eerdere operatie een intrathecale behandeling niet mogelijk is). Bij 39 patiënten is de screening nog niet afgerond.

4.3.4

Overige lopende arrangementen
In de afgelopen jaren hebben zorgverzekeraars meerdere weesgeneesmiddelenarrangementen afgesloten.
Er zijn niet altijd afspraken gemaakt om data te verzamelen en aan te leveren voor de monitor. We zullen
erop toezien dat in nieuwe arrangementen afspraken gemaakt worden over dataverzameling en publicatie.
We publiceren de uitkomsten in de monitor van 2021.

4.4

Weesgeneesmiddelenarrangementen in ontwikkeling

4.4.1

Ziekte van Gaucher
De ziekte van Gaucher is een zeldzame, erfelijke stofwisselingsziekte die onbehandeld een ernstig
verloop kent. Er zijn op dit moment vier geneesmiddelen geregistreerd voor deze ziekte, namelijk imiglucerase (Cerezyme®), eliglustat (Cerdelga®), velaglucerase alfa (Vpriv®) en miglustat (Zavesca®). Miglustat
(Zavesca®) wordt momenteel door behandelaren niet meer voorgeschreven. Het middel imiglucerase
(Cerezyme®) is al sinds 1997 op de markt en is nauwelijks in prijs gedaald, ook niet nadat de weesstatus is
verlopen of nadat er een vergelijkbaar middel op de markt is genomen. Door strikte startcriteria en door
de toepassing van een lagere dosering is door het expertisecentrum op jaarbasis miljoenen bespaard.7
In de Monitor Weesgeneesmiddelen in de praktijk 2019 is aangekondigd dat het ministerie van VWS voornemens was om deze geneesmiddelen over te hevelen naar de medisch-specialistische zorg. Deze overheveling is inmiddels in gang gezet. Ook heeft VWS in overleg met partijen een monitoringskader opgesteld om de overheveling te evalueren. De rapportage die voor deze evaluatie wordt opgesteld zal ook
gebruikt worden voor de afspraken binnen het weesgeneesmiddelenarrangement. Een concept wordt
ten tijde van het schrijven van de Monitor Weesgeneesmiddelen in de praktijk 2020 nog uitgewerkt. Tenslotte
wordt er een request for proposal georganiseerd, omdat twee middelen bij dezelfde subgroep van
patiënten een vergelijkbare effectiviteit laten zien.

4.4.2

NMOSD en Myastenia Gravis
Eculizumab is opgenomen in de basisverzekering voor de indicaties PNH en aHUS. Voor deze indicaties
heeft in het verleden een beoordeling door het Zorginstituut plaatsgevonden en een prijsonderhandeling door het ministerie van VWS. Recent is eculizumab ook toegelaten tot de markt voor de indicaties
NMOSD en myastenia gravis. Deze indicaties zijn zonder weesgeneesmiddelenarrangement ingestroomd
7 https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2019/11/12/monitor-weesgeneesmiddelen-2019
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in het basispakket. Op gezamenlijk initiatief van de zorgverzekeraars zijn er in juni 2020 twee scopingsbijeenkomsten geweest voor deze indicatie-uitbreidingen van eculizumab. De indicatie NMOSD valt onder het Erasmus MC en myastenia gravis onder het LUMC. Omdat het RadboudUMC al veel ervaring heeft
opgedaan met eculizumab bij de indicaties aHUS en PNH, is het ook betrokken bij deze scopingsbijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten is besproken of de behandelstrategie die bij aHUS wordt toegepast
ook toepasbaar is bij deze indicaties. Aan de beroepsgroepen is gevraagd om een protocol op te stellen
met start- en stopcriteria en om de organisatie rondom een indicatiecommissie en dataverzameling te
exploreren. Prijsonderhandeling door zorgverzekeraars maakt hiervan geen deel uit, omdat het ministerie
indicatie-uitbreidingen heeft meegenomen in de onderhandelingen door middel van prijs- en volume
afspraken.

4.4.3

Ziekte van Pompe
Het weesgeneesmiddel alglucosidase alfa (Myozyme®) voor de behandeling van de ziekte van Pompe is
sinds 2006 opgenomen in de basisverzekering. Dit geneesmiddel staat in de top 10 van duurste weesgeneesmiddelen op macroniveau, maar ook wat betreft kosten per patiënt per jaar. De prijs van het
middel is in het verleden onderhandeld door VWS. Als een geneesmiddel al geruime tijd in het pakket zit
en de periode van marktexclusiviteit is afgelopen, is de verwachting dat het geneesmiddel in prijs daalt of
dat er concurrentie komt. Het Zorginstituut ziet deze verwachting in de praktijk niet uitkomen. Daarnaast
heeft het Zorginstituut onvoldoende zicht op de langetermijneffecten, de kosteneffectiviteit van het
middel en of de start- en stopcriteria voldoende stringent zijn.
Het Zorginstituut heeft voor het bestaande weesgeneesmiddel alglucosidase alfa (Myozyme®) een startbijeenkomst georganiseerd in juni 2020, om inzicht te krijgen wat er gebeurt op het gebied van (kosten)
effectiviteit, de kostenontwikkeling en de start- en stopcriteria.

4.4.4

MPS I
Het weesgeneesmiddel laronidase (Aldurazyme®) voor de behandeling van MPS I is sinds 2003 opgenomen
in de basisverzekering, zonder financiële afspraken. Ook dit geneesmiddel staat momenteel in de top 10
van duurste weesgeneesmiddelen wat betreft de kosten per patiënt per jaar.
Het Zorginstituut heeft voor laronidase in augustus 2020 een startbijeenkomst gehouden om inzicht te
krijgen in de langetermijneffecten en de kosteneffectiviteit van het weesgeneesmiddel en om het opstellen van een weesgeneesmiddelarrangement te stimuleren.
De twee expertisecentra voor MPS I, het Erasmus MC en het Amsterdam UMC, hebben een gezamenlijk
plan opgesteld om een weesgeneesmiddelenarrangement te realiseren. Daarmee willen deze centra de
inzichten in het effect van laronidase op het beloop van MPS I vergroten. In het plan van aanpak is
opgenomen dat de start en stopcriteria worden aangescherpt en dat een gezamenlijke indicatiecommissie
wordt opgericht voor behandeladvies aan individuele patiënten. Dit zal in samenwerking gaan met
patiëntenorganisaties. In een vervolgbijeenkomst worden de doorlooptijden en de financiering van het
gezamenlijke plan besproken.
De fabrikant heeft contact opgenomen en toegelicht dat de prijs van larodinase in oktober 2016 met 8%
is gedaald ten opzichte van de marktintroductie. Deze daling gebeurde nadat de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) op laronidase van toepassing werd. Per 1 oktober 2020 is die daling 17% ten opzichte van
de prijs bij introductie, conform de gepubliceerde definitieve regeling voor de Wgp. De verwachting van
de fabrikant is dat de prijsdaling per 1 april 2021 20% zal zijn ten opzichte van de prijs bij introductie. Deze
prijsdaling is echter naar verwachting onvoldoende om te kunnen spreken van een behandeling met een
gunstige kosteneffectiviteit. Om die reden adviseren wij het Clean Team over te gaan tot onderhandeling.

4.5

Conclusie
Het Zorginstituut constateert dat verschillende beroepsgroepen en veldpartijen de afgelopen jaren hard
hebben gewerkt om dure weesgeneesmiddelen op gepaste wijze in te laten stromen in de basisverzekering. Het weesgeneesmiddelarrangement van aHUS, waar structureel data wordt verzameld, leidt tot
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gepast gebruik en kostenbesparing in de praktijk. Bij de overige arrangementen is nog te weinig data
bekend om conclusies te kunnen trekken over gepast gebruik en langetermijn effecten. Mede door het
COVID-19 virus zijn in deze monitor nog niet alle resultaten van (nieuwe) arrangementen opgenomen.
We willen in de komende jaren de weesgeneesmiddelenarrangementen verder gaan ontwikkelen en de
resultaten hiervan in de monitor publiceren. Zo ontstaat een breder beeld van de doelmatige inzet van
dure weesgeneesmiddelen in de praktijk.
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5

Evaluatie prijsontwikkeling weesgeneesmiddelen in relatie tot periode van
marktexclusiviteit

5.1

Inleiding
In dit hoofdstuk staat de analyse van de prijsontwikkelingen van weesgeneesmiddelen die langer dan
tien jaar op de markt zijn beschreven. Hierbij is ook gekeken of er generieken of biosimilars op de
markt zijn gekomen en welke invloed die hebben op de openbare lijstprijs. Effecten van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) werken door in deze openbare lijstprijzen.8 Aanleiding voor deze analyse is dat we
de prijzen na afloop van de periode van marktexclusiviteit niet of nauwelijks zien dalen.

5.2

Weesgeneesmiddelenstatus
In de Verenigde Staten is in 1983 de Orphan Drug Act ingevoerd. Hierin is opgenomen dat een geneesmiddel vanaf een bepaald moment in de ontwikkelingsfase aangewezen kan worden als weesgeneesmiddel (orphan drug designation). De fabrikant krijgt daardoor een aantal financiële voordelen, zoals het
vervallen van registratiekosten, belastingaftrek voor onderzoeks- en ontwikkelingskosten en een zeven
jaar durende marktexclusiviteit.
De Europese Commissie heeft op 16 december 1999 een vergelijkbare afspraak gemaakt in de Verordening betreffende weesgeneesmiddelen, om het ontwikkelen van weesgeneesmiddelen te stimuleren
(Verordening (EG) Nr. 141/2000). Sommige ziekten komen immers zo zelden voor dat de kosten voor de
ontwikkeling en het in de handel brengen van een geneesmiddel voor een dergelijke aandoening niet
altijd worden gedekt uit de verwachte verkoop van het geneesmiddel. De ontwikkeling van weesgeneesmiddelen is om die reden mogelijk niet interessant voor de industrie.

5.2.1

Financiële stimuleringsmaatregelen EU
Als een geneesmiddel de status ‘weesgeneesmiddel’ heeft gekregen, komt de fabrikant van het middel in
aanmerking voor enkele Europese financiële stimuleringsmaatregelen:
• Marktexclusiviteit van tien jaar (art. 8 eerste lid van de Verordening nr. 141/2000). Tijdens deze
periode kunnen concurrerende, vergelijkbare middelen in principe niet op de markt gebracht worden
(alleen wanneer het nieuwe middel significante voordelen oplevert ten opzichte van de beschikbare
behandeling). Deze termijn wordt met 2 jaar verlengd als het geneesmiddel bedoeld is voor gebruik
door kinderen.
• Begeleiding bij de voorbereiding van het productdossier. De EMA kan wetenschappelijk advies geven
om de ontwikkeling en voorbereiding van het dossier te optimaliseren. Voor de aanvrager verhoogt dit
de kans op een succesvolle aanvraag voor een handelsvergunning.
• Lagere kosten voor EU-aanvragen, inspecties, adviezen en dergelijke van de EMA.
• In aanmerking komen voor EU-gesponsord onderzoek.
De EMA heeft inmiddels ongeveer 160 weesgeneesmiddelen toegelaten tot de Europese markt. Daarnaast kregen meer dan 2200 producten een weesgeneesmiddelenstatus.9

5.3

Periode van tien jaar marktexclusiviteit
Eén van de stimuleringsmaatregelen om ervoor te zorgen dat er meer geneesmiddelen voor zeldzame
ziekten werden ontwikkeld en geregistreerd, is de langere periode van marktexclusiviteit. Deze langere
periode stelt de fabrikant in de gelegenheid om de kosten voor het op de markt brengen van een weesgeneesmiddel terug te verdienen. Na ruim twintig jaar kunnen we vaststellen dat de Verordening

8 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geneesmiddelen/betaalbaar-houden-van-geneesmiddelen
9 https://www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/leaflet-orphan-medicines-eu_en.pdf (2 maart 2020)
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weesgeneesmiddelen effect heeft. Het is duidelijk dat de industrie zich meer is gaan richten op het ontwikkelen en registreren van geneesmiddelen voor zeldzame aandoeningen (figuur 1). Dit is voor patiënten
met een zeldzame aandoening een wenselijke ontwikkeling. Het EU-beleid heeft ook een keerzijde. Veel
weesgeneesmiddelen zijn voorzien van een hoog prijskaartje.
In dit hoofdstuk bespreken we de openbare prijsontwikkeling van niet-oncologische weesgeneesmiddelen die langer dan tien jaar op de markt zijn. De verwachting was dat de lijstprijs van de betreffende weesgeneesmiddelen na de periode van tien jaar marktexclusiviteit aanzienlijk zou dalen. De ontwikkelkosten worden immers geacht inmiddels te zijn terugverdiend.
Figuur 2 | Aantal geneesmiddelen waaraan een weesstatus is toegekend9
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Analyse kostenontwikkelingen weesgeneesmiddelen
Er zijn 28 niet-oncologische weesgeneesmiddelen langer dan tien jaar op de markt. Een aantal van die
middelen is voor verschillende toedieningswegen of in verschillende farmaceutische vormen beschikbaar.
In deze analyse zijn de prijsontwikkelingsgegevens van de verschillende toedieningswegen voor eenzelfde
middel apart vermeld. Dit geldt voor één van de 28 middelen (Revatio®, parenteraal versus oraal).
Gegevens over verschillende farmaceutische vormen (bijvoorbeeld tablet en dispertablet) onder eenzelfde toedieningsweg (bijvoorbeeld oraal) zijn in een gemiddelde samengenomen.
De analyse beslaat 29 niet-oncologische middelen die langer dan tien jaar op de markt zijn (zie tabel 8).
Van 27 middelen is de periode van marktexclusiviteit verlopen. Voor twee middelen geldt dat er verlenging van de periode van marktexclusiviteit is verkregen omdat er een pediatrisch onderzoeksplan (PIP)
door de EMA is goedgekeurd. Het overgrote deel (79%) betreft chemische geneesmiddelen. Zes van de
29 middelen (21%) zijn biologische geneesmiddelen, ook wel biologicals genoemd. Ze worden zo genoemd omdat ze gemaakt zijn van eiwitten van levende organismen. Het maken van biologicals is over
het algemeen duurder dan het maken van chemische geneesmiddelen. Een biosimilar is een geneesmiddel dat zo is ontwikkeld dat het gelijkwaardig is aan een bestaand biologisch geneesmiddel. Biosimilars zijn vaak goedkoper dan biologicals. Een generiek geneesmiddel is een geneesmiddel dat dezelfde
werkzame stof of stoffen bevat als een oorspronkelijk op de markt gebracht merkgeneesmiddel. Voor
ongeveer een kwart van de middelen is er een concurrerend middel op de markt gekomen. Dit zijn allemaal generieken van chemische geneesmiddelen.
In tabel 8 is onder andere opgenomen welke geneesmiddelen langer dan tien jaar op de markt zijn (voor
2008 op de markt gekomen). Ook laat de tabel de openbare prijsdaling (of stijging) zien over de totale
periode en het totale bedrag dat is vergoed vanuit de basisverzekering over de periode van 2010 tot
2019.10 De tabel toont daarnaast of er een biosimilar of generieke variant op de markt is gekomen.

10 We beschikken niet over totale gegevens over de jaren voor 2007, waardoor we een periode van tien jaar hebben genomen waarin we wel over gegevens
beschikken.
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Tabel 8 | Overzicht geneesmiddelen die langer dan tien jaar geleden marktautorisatie hebben gekregen
Merknaam ®

Stofnaam
(toedieningsweg)

Eerste marktautorisatiedatum voor
merknaam

bron
prijsinfo 1e
maand (a)

prijs
per (b)

gemiddelde
prijs 1e
maand (c)

gemiddelde
prijs ltste
maand (c)

prijsontwikkeling
(%)

tot gedeclareerd
2010-19
in mljn (d)

aantal
jaren
met decl
2010-19 (e)

generiek/
biosimilar

Revatio

sildenafil
(als citraat)
(parenteraal)

200511

1

(ddd)

41

166

300

0,003

1

-

Pedea

ibuprofen
(parenteraal)

200408

1

ddd

286

337

18

geen
declaraties

0

-

Exjade

deferasirox
(oraal)

200609

1

mg

0,05

0,06

2

58

10

ja

Cystadane

watervrij
betaïne (oraal)

200702

1

ddd

15

15

0

1,3

10

-

Increlex

mecasermine
(parenteraal)

200708

1

ddd

32

32

0

0,6

9

-

Inovelon

rufinamide
(oraal)

200701

1

ddd

7

7

0

1

9

-

Myozyme (h)

alglucosidase
alfa
(parenteraal)

200603

1

ddd

1.050

1.050

0

522

10

-

Prialt

ziconotide
(parenteraal)

200502

2

ddd

41

41

0

0,006

3

-

Carbaglu

carglumaatzuur (oraal)

200301

2

ddd

70

69

-2

12

10

ja

Kuvan (g)

sapropterine
(oraal)

200812

1

mg

0,23

0,23

-2

55

10

-

Wilzin

zinkacetaatdihydraat (oraal)

200410

1

ddd

5

5

-2

0,7

10

-

Naglazyme (h)

galsulfase
(parenteraal)

200601

2

mg

298

280

-6

67

10

-

Aldurazyme (h)

laronidase
(parenteraal)

200306

2

ddd

1.400

1.289

-8

54

10

-

Elaprase (h)

idursulfase
(parenteraal)

200701

2

mg

488

447

-8

68

10

-

Diacomit

stiripentol
(oraal)

200701

2

ddd

16

15

-9

4

10

-

Firazyr (g)

icatibant
(parenteraal)

200807

2

ddd

1.750

1.583

-10

1,5

4

-

Cerezyme (f)

imiglucerase
(parenteraal)

199711

1

ddd

1.258

1.115

-11

73

10

-

Replagal

agalsidase alfa
(parenteraal)

200108

2

ddd

546

480

-12

71

10

-

Fabrazyme (h)

agalsidase bèta
(parenteraal)

200108

1

ddd

534

466

-13

71

10

-

Soliris (h)

eculizumab
(parenteraal)

200706

2

ddd

981

858

-13

258

10

-

Somavert

pegvisomant
(parenteraal)

200211

1

ddd

83

69

-17

141

10

-

Orfadin

nitisinone
(oraal)

200502

2

ddd

115

87

-24

19

10

ja

Volibris

ambrisentan
(oraal)

200804

1

ddd

110

84

-24

37

10

-

Zavesca

miglustat
(oraal)

200211

1

ddd

253

190

-25

18

10

ja

Siklos

hydroxycarbamide (oraal)

200706

1

mg

0,03

0,02

-27

2,2

10

-

Revatio

sildenafil (als
citraat) (oraal)

200511

1

ddd

16

11

-32

47

10

ja

Ventavis

iloprost
(inhalatie)

200309

1

ddd

268

174

-35

8,2

10

-

Tracleer

bosentan
(oraal)

200205

1

ddd

165

106

-36

184

10

ja

Xagrid

anagrelide
(oraal)

200411

1

(ddd)

21

11

-48

11

10

ja
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(a) Prijsinformatie voor de eerste maand op basis van:
		 1: Informatie uit de G-standaard van Z-Index (eerste maandbestand waar het betreffende middel
		in voorkomt).
		 2: Prijsinformatie ten tijde van de beoordeling door het Zorginstituut.
		 3: Prijsinformatie voor de laatste maand op basis van het G-standaard-bestand van juli 2020.
(b) De gemiddelde prijzen in de eerste en laatste maand zijn weergegeven per:
		• ddd: op basis van ddd-waarde WHO;
		• (ddd): geen ddd bekend, schatting op basis van onderhoudsdosering (30 mg voor Revatio®
		 parenteraal en 2 mg voor Xagrid®);
		• mg: geen ddd bekend en geen schatting te maken.
(c) Gemiddelde prijs per ddd of per mg op basis van het gemiddelde voor onderliggende
Z-Indexnummers.
(d) Totaal gedeclareerd bedrag in de periode tussen 2010 en 2019 op basis van declaratiegegevens
van GIP of Vektis. Voor schuingedrukte gegevens: over 2010 en 2011 via NZa, daarna via declaratiegegevens. Eventuele prijsafspraken zijn niet meegenomen.
(e) Aantal jaren waarin voor betreffend middel declaraties zijn gevonden in de periode tussen 2010
en 2019
(f) Cerezyme® is geen weesgeneesmiddel, aangezien de marktautorisatie voor de ingang van de 		
regeling valt. Het middel is wel meegenomen op basis van de indicatie (ziekte van Gaucher).
(g) Weesgeneesmiddelstatus verlengd in verband met goedkeuring PIP.
(h) Biologisch geneesmiddel.

We benadrukken dat we kijken naar openbare prijsverlagingen. Door verschillende partijen wordt over de
prijs onderhandeld, maar kortingen komen alleen terecht bij de premiebetaler als het prijsonderhandelingsbureau van VWS of de zorgverzekeraars een lagere prijs bedingen. Onderhandelde prijzen zijn vrijwel
nooit openbaar. Omdat het om middelen gaat waarvan de periode van marktexclusiviteit is verlopen en
de ontwikkelkosten van deze geneesmiddelen (en eventueel mislukte geneesmiddelen) geacht worden te
zijn terugverdiend, is een openbare prijsdaling gewenst en aangewezen.
Bij de 29 weesgeneesmiddelen in tabel 8 is sprake van een gemiddelde prijsdaling van 1,5%. Er is één uitschieter: de prijs van het middel Revatio® is met 300% gestegen. Dit vertekent het beeld van de prijsdaling van
de andere middelen. Omdat deze uitschieter11 de resultaten beïnvloedt en omdat uit de analyse blijkt dat dit
product nauwelijks in Nederland wordt toegepast, beschrijven we de resultaten waarin deze uitschieter wel én
niet is meegenomen. De prijs van de middelen zonder deze uitschieter is gemiddeld met 12,3% gedaald.
Tabel 9 | Het aantal geneesmiddelen per categorie prijsstijging of -daling
Prijsdaling/stijging

Aantal middelen

Prijsstijging

3 (één 18%, één 300%, één verwaarloosbaar)

Geen prijsverandering

5

0-5% prijsdaling

3 (allen 2%)

5-10% prijsdaling

5 (range 6% – 10%)

10-25% prijsdaling

8 (range 11% – 25%)

25-50% prijsdaling

5 (range 27%-48%)

>50% prijsdaling

0

Tabel 9 geeft het aantal weesgeneesmiddelen weer per categorie van prijsstijging of -daling. Van de 29 weesgeneesmiddelen zijn er zestien (55%) niet of nauwelijks (<10%) in prijs gedaald. Dertien middelen (45%) lieten
een prijsdaling zien die groter was dan 10%. Geen enkel middel liet een prijsdaling van minimaal 50% zien.
11 Een opvallende stijger (300%) uit tabel 8 betreft Revatio® als parenterale injectievloeistof. Dit middel werd eerst als een 50 ml injectievloeistof (0.8 mg/ml) op de
markt gebracht. Enige tijd later kwam hetzelfde middel met dezelfde sterkte beschikbaar maar dan met een hoeveelheid van 12,5 ml (0.8 mg/ml). Opvallend is dat
het product dezelfde prijs hield ongeacht dat het slechts een kwart van de hoeveelheid betrof. Vervolgens werd de injectievloeistof met 50 ml van de markt gehaald.
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In het rapport Farmacie onder de loep van de ACM uit 201512 staat dat de Europese Commissie twee jaar na
de introductie van generieke geneesmiddelen (in geval van chemische geneesmiddelen) prijsdalingen ziet
tussen de 25% en 40%. Uit onze analyse blijkt dat de middelen waarvoor een generiek op de markt is gekomen een gemiddelde openbare prijsdaling van 24% laten zien. Deze daling is lager dan de bevindingen
van de Europese Commissie. Vijf van 29 chemische weesgeneesmiddelen (17%) lieten een prijsdaling zien
die groter was dan 25%, waarbij in drie gevallen sprake was van de komst van een generiek. De middelen
zonder een generiek tonen een gemiddelde prijsstijging van 5,5%. Als de uitschieter van de prijsstijging
van 300% niet wordt meegenomen in dit gemiddelde, is er sprake van een gemiddelde prijsdaling van
8,5%. In tabel 8 is te zien dat er bij middelen met een grotere prijsdaling vaak sprake is van de komst
van een generieke variant. Met andere woorden: de komst van concurrenten zorgt voor een (grotere)
prijsdaling.
Een andere analyse die we hebben uitgevoerd is of er een verschil is in prijsontwikkeling tussen biologische en chemische geneesmiddelen. De biologische geneesmiddelen laten een prijsdaling zien van gemiddeld 8% en de chemische geneesmiddelen een prijsstijging van 0,2% (maar een prijsdaling van 13,5%
als de uitschieter van 300% wordt weggelaten). Opvallend is dat er voor de biologische geneesmiddelen
geen biosimilars op de markt zijn gekomen.
De duurste middelen, met gemiddelde kosten per verzekerde van boven de €150.000 (n=9), tonen een
openbare prijsdaling van 8%. Voor vier middelen is in een periode van tien jaar alleen in Nederland al
meer dan 1 miljard euro gedeclareerd. Het gaat om Myozyme®, Soliris®, Tracleer® en Somavert®. Myozyme®
mag met 522 miljoen euro in tien jaar een blockbuster genoemd worden. In totaal is er in Nederland in de
periode van 2010 tot en met 2019 1,8 miljard euro uitgegeven aan deze duurste weesgeneesmiddelen.
In tabel 10 zijn de middelen opgenomen die al vijftien jaar of langer op de markt zijn. Deze zestien middelen
laten een gemiddelde prijsstijging zien van 3,3%. Deze prijsstijging wordt vooral veroorzaakt door de
prijsstijging van Revatio® (parenteraal injectievloeistof). Als we die uitschieter buiten beschouwing laten,
is er sprake van een gemiddelde prijsdaling van 16,5%. Bij de dertien ‘nieuwste’ middelen is sprake van
een gemiddelde openbare prijsdaling van 7,4%.
Tabel 10 | Prijsontwikkeling van middelen die langer dan vijftien jaar op de markt zijn
Merknaam ®

Stofnaam

Datum marktautorisatie

prijsontwikkeling (%)

Cerezyme

imiglucerase

199711

-11

Fabrazyme

agalsidase bèta

200108

-13

Replagal

agalsidase alfa

200108

-12

Tracleer

bosentan

200205

-36

Somavert

pegvisomant

200211

-17

Zavesca

miglustat

200211

-25

Carbaglu

carglumaatzuur

200301

-2

Aldurazyme

laronidase

200306

-8

Ventavis

iloprost

200309

-35

Pedea

ibuprofen

200408

18

Wilzin

zinkacetaatdihydraat

200410

-2

Xagrid

anagrelide

200411

-48

Orfadin

nitisinone

200502

-24

Prialt

ziconotide

200502

0

Revatio

sildenafil (als citraat) (oraal)

200511

-32

Revatio

sildenafil (als citraat)
(parenteraal)

200511

300

12 https://www.acm.nl/sites/default/files/old_publication/publicaties/13893_farmacie-onder-de-loep.pdf
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5.5

Lopend onderzoek
Op dit moment is een promovendus van Amsterdam UMC bezig met een onderzoek naar weesgeneesmiddelen. In deze studie wordt ook gekeken naar geneesmiddelen die met een weesgeneesmiddelenstatus op de markt zijn gekomen, maar waarvan de marktexclusiviteit en het patent zijn verlopen. De
resultaten hiervan koppelen we terug in de monitors van de komende jaren.

5.6

Conclusies
Er is sprake van een openbare gemiddelde prijsdaling van 1,5% bij de 29 niet-oncologische weesgeneesmiddelen die langer dan tien jaar op de markt zijn. Als de uitschieter van de prijsstijging van Revatio® met
300% niet wordt meegenomen, zijn de prijzen gemiddeld met 12,3% gedaald. Meer dan de helft van de
weesgeneesmiddelen (55%) laat na tien jaar niet of nauwelijks een prijsdaling (<10%) zien. Uit de analyse
concluderen we dat weesgeneesmiddelen waarvoor een generiek op de markt is gekomen over het algemeen de grootste openbare prijsdaling laten zien (prijsdaling van 24% versus een prijsstijging van 5,5%
voor de middelen zonder generiek).
Ook laten de middelen die langer dan vijftien jaar op de markt zijn een grotere gemiddelde openbare
prijsdaling zien dan de middelen die tussen de tien en vijftien jaar op de markt zijn (respectievelijk 16,5%
tegenover 7,4%). Opvallend is dat er tot op heden voor geen van de biologische weesgeneesmiddelen
een biosimilar op de markt is gekomen. Aangezien biologische geneesmiddelen over het algemeen de
duurdere middelen zijn, is concurrentie zeker gewenst. Ook moeten we concluderen dat de openbare
prijzen zelfs enigszins stijgen (met 5,5%) wanneer er na tien jaar geen generieken of biosimilars op de
markt komen, terwijl prijsdaling wél mogelijk blijkt als er concurrentie op gang komt.
Uit deze analyse concluderen we dat de markt nauwelijks zijn werk doet. Als de markt goed zijn werk zou
doen, zou na de periode van marktexclusiviteit de openbare prijzen aanzienlijk dalen. Echter, we zien
enkel een aanzienlijke prijsdaling bij een deel van de weesgeneesmiddelen, vooral middelen waarvoor
een generiek op de markt is gekomen, maar nooit meer dan 50%. De prijzen van niet-weesgeneesmiddelen
die uit patent gaan en waarvoor generieken beschikbaar komen, dalen soms tot wel 90%.13 Voor het gros
van de middelen (76%) geldt dat er na tien jaar (of langer) geen generiek op de markt is gekomen. Ook
concluderen we dat alleen al in Nederland macrotechnisch aanzienlijke bedragen verdiend worden. Om
die reden vindt het Zorginstituut dat de vraag moet worden gesteld of een marktexclusiviteit van tien
jaar gerechtvaardigd is. Deze conclusie komt overeen met de conclusie van de evaluatie door de Europese
Commissie.
De weesgeneesmiddelenverordening staat een verkorting van de periode van marktexclusiviteit toe
zodra een geneesmiddel commercieel succesvol wordt. Uit het EU-onderzoek blijkt dat de lidstaten deze
procedure nog nooit in gang gezet hebben, omdat het te moeilijk is om het nodige bewijs te leveren.
Het Zorginstituut is van mening dat het voor lidstaten eenvoudiger moet worden om aan te tonen dat
een weesgeneesmiddel commercieel succesvol is en geen weesgeneesmiddelstatus meer nodig heeft.
Dat betekent echter nog niet dat er ook generieken ontwikkeld worden en dat die generieken, als ze
ontwikkeld worden, ook daadwerkelijk een aanzienlijk lagere prijs hebben. Het verlagen van de prijs na
afloop van patent en marktexclusiviteit is een knelpunt dat aandacht moet krijgen. Het stimuleren van
de ontwikkeling van generieken/biosimilars kan bijdragen aan het verlagen van de prijzen na periode
van marktexclusiviteit. Een andere mogelijkheid is om bij prijsonderhandelingen rekening te houden met
het aflopen van de periode van marktexclusiviteit of (opnieuw) te gaan onderhandelen over de prijs als
periode van marktexclusiviteit is afgelopen.

13 https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/prijsvorming-van-generieke-geneesmiddelen-forse-prijsdaling-het-nieuwe-zorgstelsel.pdf
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6

ACP-advies
Advies van de ACP aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over de ‘Monitor weesgeneesmiddelen in de praktijk 2020’
De Adviescommissie Pakket (ACP) adviseert de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over in- of uitstroom van
interventies in de zorgverzekering, vanuit een maatschappelijk perspectief. Op het moment dat een dergelijk advies moet
worden gegeven, is er nog slechts beperkte kennis over het gebruik van het middel in de praktijk. Daarom is het van groot
belang om deze middelen in de praktijk te volgen om inzicht te krijgen in de (kosten)effectiviteit van een interventie in
de praktijk. Een monitor geeft inzicht hoe een pakketadvies in de praktijk heeft uitgepakt en is daarom een belangrijke
informatiebron voor de commissie met het oog op toekomstige adviezen.
De commissie heeft in haar vergadering van 23 oktober 2019 gesproken over de belangrijkste bevindingen van de
‘Monitor weesgeneesmiddelen in de praktijk 2020’. De Vereniging van Innovatieve Geneesmiddelen heeft gebruik
gemaakt van de gelegenheid om in te spreken en daarin onder andere zijn zorgen geuit over de toegankelijkheid van
weesgeneesmiddelen in Nederland.

De commissie sluit zich aan bij de conclusies die het Zorginstituut trekt op basis van de bevindingen. Eén
van de conclusies is dat er weinig generieken/biosimilars op de markt komen voor weesgeneesmiddelen.
Het patentrecht en de periode van marktexclusiviteit zijn ontworpen om fabrikanten de gelegenheid te
geven om hun gemaakte kosten terug te verdienen, waarna de prijzen zouden kunnen dalen. De commissie
concludeert dat bij een groot deel van de weesgeneesmiddelen dit niet gebeurt en dat hun prijzen dus
onnodig lang hoog blijven. De commissie pleit ervoor dat er bij prijsafspraken (zowel door de minister
als door zorgverzekeraars) rekening wordt gehouden met een prijsdaling op moment van aflopen van de
periode van marktexclusiviteit, ongeacht of er een generiek middel op de markt komt. Ook herhaalt de
commissie adviezen die zij bij eerdere edities van de monitor heeft gegeven, namelijk:
• het is van belang dat er financiële middelen beschikbaar komen om de lange termijneffecten en het al
dan niet gepast gebruik van weesgeneesmiddelen in de praktijk te kunnen monitoren;
• het is van belang de vrijblijvendheid van de uitvoering van de weesgeneesmiddelen-arrangementen in
te perken.
Voor de komende monitors geeft de commissie aan dat naast de onderwerpen die reeds genoemd zijn
behoefte is aan meer inzicht in de rol van expertisecentra, in de toepassing van generieken in de praktijk
en in de weesgeneesmiddelen die er op de langere termijn (> twee jaar) aan zitten te komen.
Tot slot benadrukt de commissie nogmaals het belang van monitoren in de praktijk, zeker bij middelen
waarover veel onzekerheid bestaat op moment van toelating.
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7

Conclusies en aanbevelingen

7.1

Doel en inhoud Monitor Weesgeneesmiddelen in de praktijk 2020
Het Zorginstituut draagt bij aan de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg. Deze doelstellingen zijn terug te vinden in deze Monitor Weesgeneesmiddelen in de praktijk 2020. Het doel van de
monitor is inzicht te geven in de inzet van weesgeneesmiddelen in de Nederlandse zorgpraktijk. Dit doet
het Zorginstituut door te monitoren hoe weesgeneesmiddelen na toelating tot het basispakket worden
toegepast:
• we onderzoeken wat de stand van zaken is van de toegankelijkheid van weesgeneesmiddelen in
Nederland en hoe die toegankelijkheid kan worden verbeterd;
• we kijken naar de ontwikkeling van de kosten en het volume van weesgeneesmiddelen;
• we rapporteren over de lopende weesgeneesmiddelenarrangementen, zowel inhoudelijk (het
verbeteren van gepast gebruik en kosteneffectiviteit) als procedureel (bijvoorbeeld: hoe richt je een
register en een indicatiecommissie in?), om hiervan te leren voor toekomstige arrangementen;
• we onderzoeken de betaalbaarheid van weesgeneesmiddelen: wat gebeurt er met de openbare lijstprijs
van weesgeneesmiddelen die langer dan tien jaar op de markt zijn?
Onze belangrijkste bevindingen uit deze monitor bespreken we in dit hoofdstuk.

7.2

Toegankelijkheid weesgeneesmiddelen
Het Zorginstituut heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de toegankelijkheid van weesgeneesmiddelen in Nederland. De eindrapportage van onderzoeksbureau Zorgvuldig Advies is besproken in
deze monitor.

Beschikbaarheid
Van de niet-oncologische weesgeneesmiddelen die zijn geregistreerd in de periode van 2012 tot 2017,
is ongeveer twee derde opgenomen in het basispakket. De beschikbaarheid van deze geneesmiddelen
komt meestal overeen met of is beter dan in andere Europese landen. Bij drie middelen die niet beschikbaar zijn signaleerden de onderzoekers dat de beroepsgroep wel (eventueel voorwaardelijk) toegang wil
voor de Nederlandse patiënt. Over andere middelen hebben de onderzoekers geen signalen of opmerkingen ontvangen over de behoefte aan uitbreiding van het behandelarsenaal. Uit het advies van de ACP
is daarnaast benadrukt dat er voor een groot deel van de zeldzame aandoeningen nog geen goedwerkend geneesmiddel is ontwikkeld, het Zorginstituut deelt deze waarneming. Dit werd eveneens
gevonden in de evaluatie van de EU-verordeningen (zie paragraaf 2.6)

Doorlooptijden en procedures
De gemiddelde doorlooptijd van registratie tot beschikbaarheid voor de patiënt varieert sterk en is
regelmatig erg lang. Daarvoor zijn verschillende redenen: van vertraagde indiening door de fabrikant tot
langdurige beoordelingsprocedures. Er is winst te behalen in de verschillende stappen vanaf het moment
dat het middel op de markt beschikbaar komt tot aan de eerste declaratie. Brancheverenigingen van
fabrikanten kunnen met voorlichting en ondersteuning bijdragen aan snellere beschikbaarheid van
kwalitatief goede dossiers voor het Zorginstituut of Zorgverzekeraars Nederland. Het kan ook winst opleveren als alle partijen beter inzetten op vervolgacties na de Horizonscan Geneesmiddelen. De stappen
die de partijen zetten voor de pilot voor de triage (Horizonscan), de pilot voor regulering van instroom
(Rondetafel Weesgeneesmiddelen) en de pilot Parallelle Procedures (CBG/ZIN) kunnen bijdragen aan
snellere beschikbaarheid van weesgeneesmiddelen.
Tijdens de ACP vergadering werd de suggestie gedaan om in komende monitors verder vooruit te kijken
naar middelen die in ontwikkeling zijn (vijf jaar in plaats van twee jaar vooruit). De reden dat er vanuit de
Horizonscan Geneesmiddelen niet verder dan twee jaar vooruit wordt gekeken is omdat er veel middelen
die in fase I/II zitten uiteindelijk niet op de markt komen en er in dat stadium nog weinig bekend is over
de mogelijke effectiviteit van deze middelen in de praktijk. Het extra werk wat dient te worden uitgevoerd om alle lopende vroege studies in kaart te brengen zou dan ook niet opwegen tegen wat het ons

39

Monitor weesgeneesmiddelen in de praktijk 2020 | 24 november 2020 | Definitief

aan extra informatie oplevert. Ook is gebleken uit gebruikersonderzoeken dat twee jaar vooruit kijken
voldoende tijd geeft voor partijen om tijdig met elkaar om tafel te gaan om afspraken te maken indien
dat nodig is. De Monitor Weesgeneesmiddelen sluit zich hierbij aan.

Beoordeling en vergoeding
Weesgeneesmiddelen hebben een bijzonder karakter. Juist bij deze geneesmiddelen blijkt het lastig
om de therapeutische meerwaarde onomstotelijk vast te stellen in grote studies van goede kwaliteit.
Maatwerk is nodig. Ook voorwaardelijke toelating kan een belangrijke bijdrage leveren. Fabrikanten
geven evenwel aan dat er ook beperkingen zijn aan deze voorwaardelijke toelating en krijgen niet altijd
toestemming vanuit het hoofdkantoor om een dergelijk traject te starten. Een onderhandeling door VWS
of zorgverzekeraars (Clean Team) kost tijd. Toch is onderhandeling noodzakelijk doordat de vaak hoge
prijzen niet in verhouding staan tot de beperkte effecten van de middelen en de grote onzekerheid over
die effecten door de magere onderbouwing. Het Zorginstituut vindt dat een maatschappelijk verantwoorde prijs eraan kan bijdragen dat weesgeneesmiddelen sneller beschikbaar komen voor de patiënt.
Het Zorginstituut zet zich actief in om de gevonden knelpunten te verbeteren. We gaan ervan uit dat aanbevelingen aan andere partijen ook actief opgepakt worden. We zijn voornemens om over een paar jaar
een vergelijkbare meting te doen om te kijken of de toegankelijkheid en doorlooptijden zijn veranderd
ten opzichte van deze eerste meting.

7.3

Weesgeneesmiddelen en kosten
Tussen 2015 en 2018/2019 steeg het totaal vergoede bedrag voor weesgeneesmiddelen van €235 miljoen
naar €340 miljoen. Dit is een stijging van 45%, het aantal behandelde verzekerden steeg over diezelfde
periode iets sterker, met zo’n 53%. Het totaal gedeclareerde bedrag steeg met 13% tussen 2017 en 2018
en met 11% tussen 2018 en 2019. Opgemerkt moet worden dat de verhoging van het btw-tarief van 6%
naar 9% per 2019 een bijdrage levert aan de toename in het gedeclareerde bedrag tussen 2018 en 2019
(gecorrigeerd met het effect van de btw-verhoging bedraagt de stijging 8%).
Het aantal verzekerden steeg gemiddeld met ongeveer 11% per jaar. Opvallend is de stijging van het
aantal patiënten tussen 2018 en 2019 van 6570 naar 8100: een stijging van 29%. Die stijging benadrukt
ook het belang van het verkrijgen van meer inzicht in de (langetermijn)effecten van nieuwe middelen op
de kwaliteit van leven van de patiënt. Die inzichten zijn zowel belangrijk voor de individuele patiënt als
voor de betaalbaarheid van het zorgstelstel. In de monitor van 2021 onderzoeken we waar de stijging van
het aantal patiënten door veroorzaakt wordt, of deze gewenst is en of deze trend doorzet.
Kijkend naar de Horizonscan is de verwachting dat de komende paar jaar 61 nieuwe weesgeneesmiddelen of indicatie-uitbreidingen zullen aandienen.

7.4

Weesgeneesmiddelenarrangementen
Het Zorginstituut wil dat wordt gekeken naar de pakketwaardigheid van zowel nieuwe weesgeneesmiddelen of indicaties als voor weesgeneesmiddelen die al onderdeel zijn van het basispakket. Er moet
worden gekeken naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit en worden onderzocht hoe deze te optimaliseren zijn. Verschillende beroepsgroepen en veldpartijen hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om
dure weesgeneesmiddelen op gepaste wijze te laten instromen in de basisverzekering. In de volgende
paragrafen beschrijven we de belangrijkste conclusies betreffende de voortgang van bestaande weesgeneesmiddelenarrangementen en van arrangementen die in ontwikkeling zijn.

7.4.1

Voortgang weesgeneesmiddelenarrangementen
aHUS
De tussenrapportage van het weesgeneesmiddelenarrangement voor aHUS laat zien dat de toepassing
van eculizumab conform de Nederlandse richtlijn goed verloopt. Bijna alle patiënten zijn na drie maanden gestopt met eculizumab of worden behandeld met een lagere behandelfrequentie als er een recidief
heeft plaatsgevonden. Daardoor is er in de afgelopen jaren al ongeveer 27 miljoen euro
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bespaard (berekend op basis van de niet-onderhandelde prijs). Recent ontdekte het expertisecentrum
RadboudUMC dat een aangepast behandelregime gedurende de eerste drie maanden de kwaliteit van de
behandeling lijkt te verhogen en de kosten lijkt te verlagen. Deze voorzichtige conclusie moet nog verder
worden onderzocht. Het Zorginstituut complimenteert het expertisecentrum met de manier waarop het
steeds blijft onderzoeken hoe de kwaliteit van zorg verbeterd kan worden en waarop ook nog eens geld
bespaard wordt. De trage inclusie van patiënten in de CUREiHUS-studie blijft wel een knelpunt. Het laten
deelnemen van alle centra kost veel tijd en niet alle patiënten geven toestemming voor deelname aan de
registratie.

IPF
Het Zorginstituut heeft de laatste rapportage ontvangen van patiëntregisters.nl: het register is sinds
31 december 2019 gesloten. Partijen hebben gerapporteerd dat de inspanningen en de kosten voor het
register onevenredig groot zijn. De financiering van dit register door Boehringer Ingelheim BV en Roche
Nederland BV is op 31 december 2019 beëindigd. Het Zorginstituut betreurt dat de beroepsgroep nog
geen conclusie heeft getrokken over de effectiviteit van de geneesmiddelen ten opzichte van het historische cohort en komt hier in 2021 bij de beroepsgroep op terug.

PNH en SMA
Hetzelfde knelpunt als in 2019 doet zich voor bij de totstandkoming van de arrangementen voor
eculizumab (PNH) en nusinersen (SMA): er is onvoldoende budget om aan alle aspecten van een weesgeneesmiddelenarrangement te kunnen voldoen. Bij het arrangement voor PNH is ervoor gekozen alleen
de jaarlijkse rapportages op te nemen en nog niet het verdiepende onderzoek (tenzij er financiering
gevonden wordt). Daardoor is het arrangement toch van start gegaan, het arrangement voor SMA is nog
steeds in ontwikkeling. Het Zorginstituut wil bij VWS opnieuw aandacht vragen voor het knelpunt van
structurele financiering. Hierdoor komt het verkrijgen van het inzicht in langetermijneffecten van dure
geneesmiddelen en het gepast gebruik in het geding. We adresseren dit knelpunt in het project ‘Regie op
Registers’.

7.4.2

Arrangementen in ontwikkeling
Ziekte van Gaucher
Per 2021 worden de middelen voor de behandeling van Gaucher overgeheveld naar de medisch-specialistische zorg. Voor het evalueren van deze overheveling heeft het ministerie van VWS een monitoringskader opgesteld. De rapportage waarmee de overhevelingen geëvalueerd worden wordt ook gebruikt in
het kader van het weesgeneesmiddelen-arrangement. Zodra de evaluatie is afgerond, rapporteren we
hierover in de monitor. Ook rapporteren we jaarlijks over de resultaten van de afspraken uit het weesgeneesmiddelenarrangement.

NMOSD en Myastenia Gravis (eculizumab)
Recent is eculizumab toegelaten tot de markt voor de indicaties NMOSD en myastenia gravis. Er zijn voor
beide indicaties scopingsbijeenkomsten georganiseerd om te komen tot maatschappelijk verantwoorde
inzet. Dat gebeurt door het opstellen van weesgeneesmiddelenarrangementen en eventuele prijsonderhandelingen. Het Radboud UMC, expertisecentrum van aHUS, heeft de ervaringen met eculizumab
gedeeld met het expertisecentrum voor NMOSD (Erasmus MC) en myastenia gravis (LUMC). Het Zorginstituut houdt VWS op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de indicatie-uitbreidingen.

Ziekte van Pompe en MPS I
Alglucosidase alfa (Myozyme®) voor de behandeling van de ziekte van Pompe en laronidase (Aldurazyme®) voor de behandeling van MPS I worden al lange tijd toegepast in Nederland. In overleg met partijen
proberen we inzicht te krijgen in de langetermijneffecten en te komen tot strikte start- en stopcriteria.
Ook is het van belang om een prijsafspraak te maken over laronidase, aangezien dit middel nooit in
prijs onderhandeld is, al sinds 2003 op de markt is en slechts beperkt in prijs is gedaald. Het middel laat
bovendien minder positieve resultaten zien dan verwacht werd bij marktintroductie. Wij adviseren het
Clean Team van ZN om met de fabrikant te onderhandelen over de prijs van het geneesmiddelen. De
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fabrikant Sanofi heeft aangegeven dat er vanwege de aanpassing van de Wgp er per 1 oktober 2020 een
openbare prijsdaling komt van 17% ten opzichte van de prijs bij markttoelating.
Daarnaast bleek uit de Horizonscan Geneesmiddelen dat er op korte termijn een nieuw middel op de
markt komt voor de behandeling van de ziekte van Pompe. Het gaat om avalglucosidase alfa, van dezelfde
fabrikant als alglucosidase alfa: Sanofi Genzyme (verwachte registratie in de tweede helft van 2021). De
verwachting is dat dit nieuwe middel een meerwaarde zal hebben ten opzichte van alglucosidase alfa,
hoewel nog onduidelijk is hoeveel. Aangezien beide middelen van dezelfde fabrikant zijn, bestaat de
kans dat het oude middel na het verschijnen van het nieuwe middel van de markt gehaald wordt en dat
opnieuw een periode van tien jaar marktexclusiviteit van toepassing zal zijn. Daarom adviseren we de
minister tijdig in overleg te gaan met de fabrikant van alglucosidase alfa (Myozyme®) en avalglucosidase
alfa.

7.5

Pilot Regulatie van instroom van nieuwe niet-oncologische weesgeneesmiddelen in Nederland
Het afgelopen jaar hebben de zorgverzekeraars samen met de andere deelnemers aan de Rondetafel
Weesgeneesmiddelen gewerkt aan een nieuw proces: ‘regulatie van instroom van nieuwe niet-oncologische
weesgeneesmiddelen in Nederland’. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan dit proces en de
communicatie met partijen hierover. Op initiatief van de Rondetafel Weesgeneesmiddelen zal op korte
termijn een pilot starten met een duur van twee jaar. In deze pilot wordt onderzocht hoe de instroom
van niet-oncologische weesgeneesmiddelen (inclusief indicatie-uitbreidingen) het beste gereguleerd
kan worden. Het gaat om weesgeneesmiddelen die vallen onder de aanspraak medisch-specialistische
zorg (MSZ). We hopen dat door dit proces weesgeneesmiddelen verantwoord kunnen instromen en dat
we de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van weesgeneesmiddelen zoveel mogelijk kunnen
optimaliseren.
Op het moment dat de pilot ‘regulatie van instroom van nieuwe niet-oncologische weesgeneesmiddelen
in Nederland’ volledig is afgerond en afgestemd, wordt deze op de websites van ZN en het Zorginstituut
gepubliceerd. In de monitor van 2023 zullen we de resultaten van de pilot evalueren en bekijken we of
het proces reguliere werkwijze kan worden en of daarvoor nog aanpassing noodzakelijk is.

7.6

Prijsontwikkeling weesgeneesmiddelen na aflopen periode van marktexclusiviteit
De analyse van de openbare prijsontwikkeling van niet-oncologische weesgeneesmiddelen die langer
dan tien jaar op de markt zijn, laat zien dat prijzen niet of nauwelijks dalen na afloop van de periode van
marktexclusiviteit. Van de 29 unieke middelen zijn er maar zeven generieken (en geen enkele biosimilar)
op de markt gekomen. In lijn der verwachting laten voornamelijk de middelen waarvoor een generiek op
de markt is gekomen een prijsdaling zien van meer dan 20% (gemiddeld 24%). Ook concluderen we dat
de openbare prijzen zelfs enigszins stijgen (5,5%) wanneer er na tien jaar geen generieken of biosimilars
op de markt komen.
Uit deze analyse concluderen we dat de markt maar voor een deel zijn werk doet. Ook concluderen we
dat macrotechnisch gezien alleen al in Nederland over een periode van tien jaar aanzienlijke bedragen
gedeclareerd worden. Dat roept de vraag op of een speciale regeling voor weesgeneesmiddelen, met
voordelen als tien jaar marktexclusiviteit, wel gerechtvaardigd is. De conclusies van het Zorginstituut
komen overeen met de conclusie van de evaluatie door de Europese Commissie.
De weesgeneesmiddelenverordening staat een verkorting van de marktexclusiviteitsperiode toe zodra
een geneesmiddel commercieel succesvol wordt. Uit het EU-onderzoek blijkt dat de lidstaten zo’n
procedure nog nooit in gang gezet hebben, omdat het te moeilijk is om het nodige bewijs te leveren.
Het Zorginstituut vindt dat het voor lidstaten eenvoudiger zou moeten worden om aan te tonen dat een
weesgeneesmiddel commercieel succesvol is. Een verkorting van de marktexclusiviteitsperiode betekent
echter nog niet dat er ook generieken ontwikkeld worden en dat die generieken, als ze ontwikkeld
worden, ook daadwerkelijk een aanzienlijk lagere prijs hebben. Dit is een knelpunt dat ook meer aandacht moet krijgen. Het stimuleren van de ontwikkeling van generieken/biosimilars kan bijdragen aan het
verlagen van de prijzen na periode van marktexclusiviteit. Een andere mogelijkheid is om bij prijsonder42
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handelingen rekening te houden met het aflopen van de periode van marktexclusiviteit of (opnieuw) te
gaan onderhandelen over de prijs als periode van marktexclusiviteit is afgelopen.

7.7

Conclusie
Vanuit maatschappelijk perspectief komt het Zorginstituut tot de volgende conclusies. De ontwikkeling
van weesgeneesmiddelen is van essentieel belang voor mensen die lijden aan zeldzame ziekten. Het is
goed om vast te stellen dat er elk jaar meer weesgeneesmiddelen beschikbaar komen. Tegelijkertijd
concluderen we ook dat er nog veel patiënten met zeldzame aandoeningen wachten op een werkzaam
geneesmiddel. We zien ook dat het soms lang duurt voordat de patiënt een nieuw geneesmiddel daadwerkelijk kan gebruiken. Het is de verantwoordelijkheid van alle partijen om ervoor te zorgen dat middelen
sneller toegankelijk worden. Hiervoor is het echter wel noodzakelijk om vast te stellen of het middel ook
werkt. Vaak is niet duidelijk of de gevonden effecten op de korte termijn ook op de lange termijn betekenis
hebben voor het leven van een patiënt. Daarbij komt dat de meeste weesgeneesmiddelen een hoge prijs
kennen, waarbij het de vraag is of de effecten opwegen tegen de kosten. Een goede balans tussen de
kosten en effecten is nodig om op de lange termijn de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden en niet
onnodig andere zorg te verdringen. Wij zien in deze monitor dat de prijzen van weesgeneesmiddelen
nauwelijks dalen en dat onzekerheden ook na jaren gebruik aan de orde van de dag blijven. Structurele
dataverzameling is essentieel om inzicht te krijgen de effectiviteit en kosteneffectiviteit. Expertisecentra dienen hiervoor middelen te krijgen om hier uitvoering aan te kunnen geven. Wij zijn in overleg
met partijen om ook voor enkele zeer dure bestaande middelen afspraken te maken over gepast gebruik
en dataverzameling. Voor die middelen vragen we zorgverzekeraars om de prijs te onderhandelen. Mocht
dit tot onvoldoende resultaat leiden, zien we ons genoodzaakt om tot herbeoordeling over te gaan.

7.8

Monitor Weesgeneesmiddelen 2021 en verder: agendering van onderwerpen
Het Zorginstituut brengt in 2021/22 een nieuwe Monitor Weesgeneesmiddelen uit. We agenderen
hiervoor de volgende onderwerpen:
• Eerste ervaringen met de pilot om te komen tot een verantwoorde toegang van weesgeneesmiddelen
in de basisverzekering;
• kosten- en volumeontwikkelingen van weesgeneesmiddelen;
• het gebruik van generieken monitoren in de praktijk;
• resultaten van alle lopende weesgeneesmiddelenarrangementen;
• inzichten in de rol en taken van de expertisecentra;
• inzichten in de ontwikkeling van Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP’s) voor de behandeling
van zeldzame aandoeningen;
• verdieping van sebelipase alfa (Kanuma®) voor de behandeling van patiënten met lysosomale zure
lipasedeficiëntie.
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Managementsamenvatting
Aanleiding en vraag
Toegang tot weesgeneesmiddelen voor patiënten in Nederland met zeldzame aandoeningen is van groot belang.
Het is onduidelijk of de toegankelijkheid beter kan als gevolg van mogelijk lange doorlooptijden en beperkingen
vanaf het moment van (Europese) registratie, vergoeding en uiteindelijk de toepassing in de (Nederlandse)
klinische praktijk. Het Zorginstituut heeft aan Zorgvuldig Advies daarom opdracht gegeven voor de uitvoering van
een onderzoek met als doel inzicht krijgen in de toegankelijkheid van niet-oncologische weesgeneesmiddelen voor
de Nederlandse patiënt. Daarnaast is het gewenst om redenen in kaart te brengen waardoor de toegang
belemmerd wordt, en mogelijke oplossingsrichtingen te geven om hierop te kunnen anticiperen.
De onderzoeksvragen zijn:
1.

Welke niet-oncologische weesgeneesmiddelen (geregistreerd in periode 2012 t/m 2017) bereiken de
Nederlandse patiënt niet of in mindere mate dan je zou verwachten op basis van de patiëntenpopulatie?

2.

Hoeveel tijd zat er gemiddeld tussen de toelating van deze middelen tot de markt en daadwerkelijke

3.

Indien de toegang niet optimaal is, waardoor wordt dit veroorzaakt en wat zijn oplossingen om de

toepassing in Nederland?
toegang tot deze weesgeneesmiddelen naar de toekomst toe te verbeteren?
De eindrapportage borduurt voort op de tussenrapportage die eerder als bijlage bij de Monitor
Weesgeneesmiddelen in de praktijk 2019 (Zorginstituut Nederland, november 2019) verscheen.
Selectie van middelen
In totaal is door de European Medicines Agency (EMA) bij ruim 1.680 indicaties een ‘orphan designation’
(weesgeneesmiddelenstatus) toegekend. Bij deze indicaties hebben 132 geneesmiddelen een marktregistratie.
Oncologische en hematologische indicaties en geneesmiddelen die zijn geregistreerd voor 2012 of na 2017 waren
geen onderdeel van de studie. Na exclusie van deze geneesmiddelen zijn uiteindelijk 43 weesgeneesmiddelen
voor 44 indicaties meegenomen in dit onderzoek 1. Geneesmiddelen worden gekarakteriseerd door en ingedeeld
naar aanvraagproces (GVS of add-on). Voor één middel (Signifor©) zijn twee indicaties van toepassing die ieder een
eigen procedure (GVS 1A en GVS 1B) doorlopen hebben. Voor twee middelen (Cresemba©, Kalydeco©) zijn twee
doorlopen procedures (add-on én GVS) opgenomen, voor dezelfde indicatie(s). Dat levert in totaal 46
geanalyseerde procedures.
Bevindingen en conclusies met betrekking tot toegankelijkheid en doorlooptijden
De 43 geïncludeerde weesgeneesmiddelen vallen uiteen in groepen, waarbij in drie gevallen meerdere procedures
doorlopen zijn. In 22 gevallen is een aanvraag voor GVS gedaan, deze vallen onder de extramurale middelen. Deze
is 17 keer gehonoreerd en 5 keer afgewezen. In 13 gevallen was sprake van open instroom (intramurale
weesgeneesmiddelen), waarbij in één geval na herbeoordeling de opname in het pakket is teruggedraaid. Er was
één intramuraal middel dat een sluisprocedure doorlopen heeft. Meestal was er bekostiging via een add-on, maar
soms zijn speciale financiële afspraken gemaakt, zowel door gezamenlijke zorgverzekeraars als door het Bureau
Financiële Arrangementen van het ministerie van VWS. Voor één middel zijn afzonderlijke afspraken gemaakt
tussen zorgverzekeraars en fabrikant, waarbij een vergoeding is afgesproken zonder add-on aanvraag. Tot slot zijn
9 weesgeneesmiddelen niet door de fabrikant beschikbaar gemaakt voor de Nederlandse markt2.

Het gaat in dit onderzoek over “geneesmiddel-indicatie-combinaties”. Dus ook procedures bestaande middelen met een
nieuwe (wees)indicatie zijn onderzocht.
2 In de tussenrapportage (bijlage in de Monitor Weesgeneesmiddelen in de praktijk 2019) zijn twee extra geneesmiddelen
1

©

©

meegenomen in het onderzoek. Van deze weesgeneesmiddelen (Glybera en Zalmoxis ) is de marktregistratie
teruggetrokken. In de eindrapportage hebben we deze middelen weggelaten.
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Toegankelijkheid
In totaal betekent dit dat van de 43 onderzochte geneesmiddelen op dit moment 28 (65%) geneesmiddelen zijn
opgenomen in het basispakket. Bij 25 (89%) van deze 28 middelen zijn declaratiegegevens gevonden. Daarbij geldt
de kanttekening dat declaratiegegevens enige tijd achterlopen. Declaratiejaar 2019 is – voor zover
declaratiegegevens beschikbaar zijn – meegenomen in deze eindrapportage. De periode tot de eerste declaratie is
daarom bij de middelen die recent zijn toegelaten meer compleet dan in de tussenrapportage; sindsdien zijn van
drie extra geneesmiddelen declaratiegegevens beschikbaar gekomen.
Er zijn vier redenen aangetroffen waarom een middel niet is opgenomen in het basispakket:
•

•
•
•

Een fabrikant heeft voor het geneesmiddel geen aanvraag ingediend voor een GVS-beoordeling of voor
toekennen van een add-on: negen geneesmiddelen (20%); Coagadex©, Deltyba©, Granupas©, Hetlioz©,
Kolbam©, Natpar©, NexoBrid©, Orphacol© en Oxervate©.
Het Zorginstituut heeft een negatief advies gegeven over de GVS-aanvraag (effectiviteit onvoldoende
aangetoond): vijf geneesmiddelen (11%); Bronchitol©, Galafold©, Ocaliva©, Revestive© en Translarna©.
Het Zorginstituut heeft in het kader van risicogericht pakketbeheer een negatief standpunt (effectiviteit)
afgegeven op een specialistisch geneesmiddel: één geneesmiddel (2%); Vimizim©.
Het Zorginstituut heeft een positieve beoordeling gegeven, maar met advies om over de prijs te
onderhandelen: één geneesmiddel (2%); CDCA Leadiant©3.

In drie gevallen is een middel wel opgenomen in het basispakket, maar zijn (nog) geen declaraties zichtbaar
omdat:
•

Eén fabrikant alsnog heeft besloten het geneesmiddel niet op de markt te brengen (Procysbi©);

•

Er (nog) geen patiënten zijn (Strensiq)4, mensen nog geen behandeling hebben gekregen of de declaraties
van recente datum zijn en (nog) niet zichtbaar zijn in de systemen (Holoclar©, Strensiq©).

Hoewel er formele procedures zijn voor toegang en vergoeding, worden voor weesgeneesmiddelen soms speciale
afspraken gemaakt. Van Strimvelis© is bekend dat er een aparte afspraak is gemaakt voor de financiering. Voor
Brineura© is een decentrale weesgeneesmiddelen-arrangement afgesloten met prijsafspraak, en voor Kalydeco©
was er sprake van een tijdelijke financieringsafspraak vooruitlopend op de reguliere vergoeding.
Vóór registratie kunnen patiënten via onderzoeksprogramma’s toegang hebben. Na registratie leveren speciale
patiëntprogramma’s toegang tot bepaalde geneesmiddelen die al wel zijn goedgekeurd door de EMA, nog niet zijn
opgenomen in het basispakket en waarvoor geen behandelalternatieven in de markt beschikbaar zijn. Tot slot kan
sprake zijn van magistrale bereiding van geneesmiddelen (CDX als alternatief voor CDCA Leadiant©).
Doorlooptijden
Een conclusie over de snelheid waarmee de niet-oncologische weesgeneesmiddelen die zijn geregistreerd in de
periode 2012-2017 toegankelijk zijn geworden, is dat de doorlooptijden van marktregistratie tot eerste declaratie
bij de geanalyseerde middelen sterk uiteenlopen, variërend van enkele weken tot meerdere jaren.
Van de 43 geneesmiddelen:
•
•

Werd in 21 gevallen zes maanden na registratie of later een aanvraag tot vergoeding ingediend door de
fabrikant;
Duurde bij 16 geneesmiddelen de periode van aanvraag GVS tot advies door het Zorginstituut langer dan
drie maanden, waarbij echter vaak (ook) sprake was van een periode waarin de beoordelingsprocedure
on hold stond omdat de fabrikant aanvullende onderbouwing wilde aanleveren (‘klokstop’);
©

3 Het Zorginstituut heeft voor CDCA Leadiant een vergoedingsadvies voor opname op bijlage 1B afgegeven aan het
ministerie van VWS in november 2018. Per december 2019 is dit geneesmiddel nog niet opgenomen in het basispakket.

©

Er zijn eerder al wel declaraties geweest voor CDCA Leadiant .
4 Bij ultraweesgeneesmiddelen voor zeer zeldzame ziekten is denkbaar dat de prevalentie van aandoeningen zo laag is.
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•

Waren 12 geneesmiddelen binnen één jaar na registratie opgenomen in het basispakket;

•
•

Kwamen 10 geneesmiddelen twee jaar na registratie of later beschikbaar in het basispakket;
Vond bij enkele middelen na de beoordeling een onderhandeling door VWS of zorgverzekeraars of een
gesprek over het opstellen van een decentraal weesgeneesmiddelenarrangement onder leiding van
zorgverzekeraars plaats, waardoor de toegang meer dan drie maanden werd vertraagd.

We zien dat de beoordelingen door het Zorginstituut voor een GVS 1A aanvraag gemiddeld sneller worden
afgehandeld dan voor GVS 1B. Ook lijken recentere procedures (van registratie tot declaratie) minder vaak
extreem lang te duren. De middelen die in 2017 geregistreerd zijn, waren gemiddeld ongeveer een jaar na
registratie beschikbaar en vergoed, terwijl in eerdere jaren ook uitschieters tot drie jaar voorkwamen.
Er zijn veel mogelijke verklaringen voor een langere doorlooptijd. Gevonden verklaringen zijn onder andere:
•
•
•
•
•
•
•

Fabrikanten wachten met indienen van het dossier totdat onderzoeksgegevens openbaar gepubliceerd
zijn in een wetenschappelijk artikel;
Er zijn knelpunten voor fabrikanten om binnen de gegeven termijnen antwoorden aan te leveren op
vragen, of voor beroepsgroepen om te komen tot uitspraken over plaatbepaling;
Met name patiëntenverenigingen en behandelaren, zo bleek in de focusgroep en interviews, ervaren de
gestelde reactietermijn als erg kort;
De weesgeneesmiddelen zijn duur, waardoor er onderhandeld moet worden over de prijs;
Lange duur van het tot stand komen van decentrale arrangementen met afspraken over indicaties, starten stopcriteria en verzamelen van onderzoeksgegevens in een register;
Uitstel of annuleren van WAR- of ACP-vergaderingen;
Complexiteit van dossiers.

Beschikbaarheid weesgeneesmiddelen in Nederland vergeleken met andere Europese landen
In vergelijking met andere Europese landen is het beeld dat Nederland een gemiddelde tot goede toegankelijkheid
heeft van weesgeneesmiddelen. Bij de internationale uitvraag is de beschikbaarheid van het geneesmiddel
Signifor© voor de twee afzonderlijke indicaties uitgevraagd, dus rapporteren we over 44 indicaties.
Van de 28 producten die in Nederland wel beschikbaar zijn, zijn er 15 eveneens vergoed in de helft of meer van de
onderzochte landen. De andere 13 geneesmiddelen zijn in minder dan de helft van de landen vergoed.
Van de 16 producten die in Nederland niet beschikbaar zijn, is het merendeel (negen geneesmiddelen) ook niet of
nauwelijks beschikbaar in de andere onderzochte landen. Eén van deze negen geneesmiddelen (Kolbam©) is
nergens beschikbaar. Bij drie producten (Bronchitol©, Galafold©, Ocaliva©) heeft Nederland een afwijkend beleid in
vergelijking met andere landen. Bij een meerderheid van de andere landen zijn deze middelen namelijk wel
beschikbaar.
Bij drie middelen die niet beschikbaar zijn hebben we signalen vanuit de beroepsgroep dat men graag wel
(eventueel voorwaardelijk) toegang zou willen voor de Nederlandse patiënt. Bij andere middelen hebben we geen
signalen of opmerkingen ontvangen dat men behoefte heeft aan uitbreiding van het behandelarsenaal.
Verbreding en verdieping van de analyse
Er zijn meerdere situaties denkbaar waarom producten wel of niet toegankelijk zijn, en waarom procedures snel of
relatief traag verlopen zijn. In fase 2 van het onderzoek is voor (vrijwel) alle weesgeneesmiddelen een toelichting
over de procesgang opgesteld (bijlage 7). De analyse spitst zich toe op de verschillende fasen voordat er sprake is
van daadwerkelijke toegang voor de patiënt:
•

Voor het laat indienen van een aanvraag door de fabrikant zijn diverse redenen mogelijk:
o
Organisatorische redenen vanuit de fabrikant.
o
Onduidelijkheid over de te volgen procedure (GVS of intramuraal) of dossier-eisen.
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o

•

•

•

Voorzien van knelpunten of aan het wettelijk criterium ‘stand van de wetenschap en praktijk’

(SWP) zal worden voldaan op basis van de gepubliceerde beschikbare data en de GRADEsystematiek.
o
Geen of te weinig patiënten in Nederland.
Tijdens de procedure tot toegankelijkheid stokt regelmatig de voortgang. Redenen zijn:
o
Klopstop aangevraagd door fabrikant.
o
Vertraging door capaciteit/planningsredenen bij het Zorginstituut, zorgverzekeraars (CieBAG) of
andere betrokken partijen.
o
Timing van de beroepsgroep – van wie een tijdige uitspraak wordt gevraagd over de
plaatsbepaling en therapeutische (meer)waarde.
o
Dossiers zijn vaak complex.
Onderhandelen over een aanvaardbare prijs en consensus over afspraken in een decentraal
weesgeneesmiddelen-arrangement kan tijdrovend zijn.
o
Zeker bij de onderzochte middelen was dit een aandachtspunt.
o
Processen zijn in de afgelopen jaren geprofessionaliseerd en geformaliseerd.
o
Toch ontbreken voor anderen dan het Zorginstituut vaak wettelijke tijdslijnen of is er beperkte
transparantie over criteria of beoordelingsmethodiek.
Het is lastig om passend bewijs te verzamelen en te komen tot een positief standpunt op basis van
minder harde uitkomsten.
o
De timing van de beroepsgroep – van wie een tijdige uitspraak wordt gevraagd over de
plaatsbepaling en therapeutische (meer)waarde is van belang.

Conclusies en aanbevelingen
Weesgeneesmiddelen zijn een zeer specifieke groep geneesmiddelen die vanwege hun karakteristiek – bestemd
voor een kleine groep patiënten met zeldzame aandoeningen, met vaak een hoge prijsstelling – vaak aanleiding
geven tot lastige discussies. In ons onderzoek zijn goede voorbeelden van geneesmiddelen die na de
marktregistratie soepel de benodigde procedures doorlopen en snel in de praktijk ingezet (kunnen) worden. Maar
er zijn ook middelen waar de doorlooptijden lang zijn en/of waarbij de combinatie van een hoge prijs en weinig
bewijs in de beoordelingsprocedures leidt tot discussies over effectiviteit of kosteneffectiviteit.
Van de 43 onderzochte geneesmiddelen zijn 28 opgenomen in het basispakket, en daarmee – tenminste in theorie
– toegankelijk. Een deel van de weesgeneesmiddelen die in de periode 2012-2017 een marktregistratie hebben
gekregen, zijn niet beschikbaar omdat er geen initiatieven zijn genomen om het middel in Nederland op de markt
te brengen.
Enerzijds zijn er knelpunten om de juiste en voldoende bewijslast op te bouwen (beperkte en diverse
patiëntenpopulatie). Anderzijds is er vaak sprake van een hoge prijsstelling, waarbij onduidelijk is hoe deze tot
stand is gekomen.
Aanbevelingen gericht op de beschikbaarheid zijn:
Er zijn geregistreerde geneesmiddelen die een negatief standpunt hebben gekregen, maar in andere landen wel
worden toegepast en vergoed. Een beoordeling in het verleden is een “zwart-wit” beslissing. Recent is er via de
route van voorwaardelijke toelating een grijstint toegevoegd. Als de beroepsgroep en/of
patiënten(vertegenwoordigers) aangeven dat ze behandelopties missen, kan dit aanleiding zijn om
beschikbaarheid te vergroten.
à Fabrikanten kunnen op basis van de resultaten in de praktijk nieuwe onderzoeken uitvoeren en een
herbeoordeling aanvragen na verschijnen van wetenschappelijke publicaties.
Het is niet altijd logisch om een nieuwe publicatie te (laten) maken. Vaak is aandacht van onderzoekers meer
gericht op nieuwe middelen dan op bestaande, reeds toegepaste middelen.
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à Het Zorginstituut kan nagaan of gebruik in de (internationale) praktijk nieuwe inzichten oplevert met betrekking
tot de effectiviteit.
Daarbij geldt nog wel de volgende kanttekening: het Nederlandse zorgstelsel gaat uit van het principe dat alleen
middelen in het pakket komen die voldoende (meer)waarde bieden tegen een aanvaardbare prijs. Daarom wordt
er een beoordeling uitgevoerd. Beschikbaarheid van geneesmiddelen is niet in alle gevallen wenselijk.
Het kan gebeuren dat een geneesmiddel instroomt zonder dat partijen zich er expliciet bewust van zijn omdat het
een indicatieuitbreiding van een bestaand middel betreft, waarvoor reeds een add-on beschikbaar is.
à Ga bij indicatieuitbreidingen expliciet na of voldaan is aan voorwaarden voor effectiviteit en kosteneffectiviteit.
Aanbevelingen gericht op de doorlooptijden zijn:
Doorlooptijden verschillen enorm, en kunnen sterk oplopen.
à De eerste winst is te behalen als fabrikanten direct na EMA goedkeuring een vergoedingsdossier indienen in
Nederland.
à Met behulp van de Horizonscan Geneesmiddelen kunnen alle partijen sneller en pro-actiever aan de slag om
beschikbaarheid te versnellen.
Bij een voorwaardelijke toelatingsprocedure en bij een GVS-aanvraag vindt een startbijeenkomst plaats met
registratiehouder, beroepsgroepen en patiëntenorganisaties (en eventuele anderen).
à Een startbijeenkomst met registratiehouder, beroepsgroepen en patiëntenorganisaties (en eventuele anderen)
kan voor weesgeneesmiddelen vaker en vroegtijdig (n.a.v. Horizonscan) plaatsvinden zodat verdiepende
informatie beschikbaar komt.
Bij de activiteiten naar aanleiding van de Horizonscan is van belang dat snel duidelijk wordt welke route naar
(eventuele) beschikbaarheid aangewezen is (GVS, intramuraal, evt sluis) en welke partij wanneer in het proces
primair verantwoordelijk is. Zo kunnen fabrikanten, zorgverzekeraars, beroepsgroepen, patiëntorganisaties en/of
Zorginstituut tijdig beginnen met de voorbereiding van afspraken over gepast gebruik of een
weesgeneesmiddelen-arrangement.
à Het verdient aanbeveling om snel duidelijk te maken welke route gevolgd zal worden.
à Brancheverenigingen kunnen aan partijen die minder bekend zijn met de Nederlandse situatie een actieve
ondersteuning bieden op het gebied van voorlichting over procedures.
à Het Zorginstituut kan een aantal praktische zaken verbeteren om tijdig inzet van externen te borgen.
Aankondigen van gewenste inzet en toesturen van concept documenten is onderdeel van de procedure en
gebeurt wel, maar tijdslijnen zijn ‘uitdagend’. Daarnaast kan ZIN actiever inzet plegen om WAR- of ACPvergaderingen altijd door te laten gaan.
à Zorgverzekeraars Nederland (CieBAG) kan aangeven welke dossiers er lopen en wat verwachte tijdslijnen zijn,
zodat beroepsgroepen (en eventueel anderen) tijdig hun benodigde input kunnen leveren.
à Bij wetenschappelijke verenigingen en patiëntenorganisaties is er vaak onvoldoende tijd om (snel) te reageren
op vragen. Het is wenselijk dat daarvoor structureel voldoende capaciteit/expertise beschikbaar komt.
Aanbevelingen gericht op maatwerk bij beoordeling en vergoeding zijn:
Bij weesgeneesmiddelen is vaker sprake van onvolledige dossiers, lage aantallen, of een beperkte onderbouwing
van effectiviteit (waardoor de stand van de wetenschap en praktijk niet wordt gehaald. Het recent ingevoerde
instrument voor voorwaardelijke toelating is ook voor weesgeneesmiddelen beschikbaar gekomen.
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à De overheid kan methodologische ontwikkelingen blijven stimuleren. Zorginstituut en zorgverzekeraars blijven
deze ontwikkelingen volgen en overnemen zodra er voldoende onderbouwing is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
N=1 studies om individuele beschikbaarheid en vergoeding te organiseren.
à Het ministerie van VWS kan vaker bestuderen of pay-for-performance afspraken mogelijk zijn wanneer de
kosteneffectiviteit na onderhandeling ongunstig blijft (mits de effectiviteit aangetoond is).
à Gelet op de kleine patiëntenpopulaties, de hoeveelheid niet-oncologische weesgeneesmiddelen, de
complexiteit van dossiers, en de behoefte aan onafhankelijke input is het wenselijk dat de overheid of
zorgverzekeraars (vertegenwoordigers van) patiëntenorganisaties financieel ondersteunen. Hiermee kan
voldoende capaciteit beschikbaar komen voor het leveren van de gewenste inhoudelijke rol.
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1 Inleiding
1.1 Achtergrondinformatie, definitie en afbakening
Binnen de geneesmiddelen vormen de weesgeneesmiddelen een bijzondere categorie. Weesgeneesmiddelen zijn
geneesmiddelen voor de behandeling van zeldzame tot zeer zeldzame aandoeningen met een vaak progressief,
sterk invaliderend en/of levensbedreigend karakter. Voor patiënten die lijden aan zeldzame aandoeningen is de
toegang tot effectieve weesgeneesmiddelen van groot belang. Sinds 1999 worden fabrikanten vanuit de EU
financieel gestimuleerd om weesgeneesmiddelen te ontwikkelen.
Box: EMA's role in orphan designation
The European Medicines Agency (EMA) is responsible for reviewing applications from sponsors for orphan
designation. To qualify for orphan designation, a medicine must meet a number of criteria:
1. It must be intended for the treatment, prevention or diagnosis of a disease that is life-threatening or chronically
debilitating;
2. The prevalence of the condition in the EU must not be more than 5 in 10,000 or it must be unlikely that
marketing of the medicine would generate sufficient returns to justify the investment needed for its development;
3. No satisfactory method of diagnosis, prevention or treatment of the condition concerned can be authorised, or,
if such a method exists, the medicine must be of significant benefit to those affected by the condition.
Applications for orphan designation are examined by the EMA's Committee for Orphan Medicinal Products
(COMP). Applications for marketing authorisation go before the Committee for Medicinal Products for Human Use
(CHMP). Both committees’ recommendations are sent to the European Commission which makes the final decision
– on granting orphan designation on the one hand or marketing authorisation on the other. The full list of orphan
designations is available in the Community register of orphan medicinal products for human use.
Orphan designation does not itself permit the use of a medicine.
Orphan designation simply signals that the medicine looks promising. There might be little or no proof that it
works in patients. Only when the medicine is given its marketing authorisation can you be sure that the medicine
has EMA’s confidence that it works and is acceptably safe.
Generally, the application for orphan designation comes quite early in the medicine’s development – the medicine
is considered for marketing authorisation only when enough evidence of its effects has built up. Exceptionally, a
doctor might consider using the medicine before it has its marketing authorisation, for example through a
compassionate use program.
National authorities in individual EU countries, together with the company, make arrangements for the local
availability of all medicines (including orphan medicines) as well as their pricing. EMA is not involved in the supply
and reimbursement of medicines.
EMA’s principal remit is to ensure that authorised medicines work, they are acceptably safe and are of good
quality. And in the case of orphan medicines, EMA assesses the application to ensure that the medicine benefits
patients with rare diseases. EMA evaluations are based on a scientific assessment of all available evidence on
medicines but do not consider their costs.
EU countries make their own decisions on providing a medicine within the country’s health service. In many cases,
they use health technology assessment (HTA) to compare the medicine with other health technologies. National
requirements and priorities can lead to differences in how a medicine’s value is judged against the standard
treatment in that country. Moreover, national decisions may also consider value-for-money; medicines may be
provided through the country’s health service only if its cost in relation to its benefit meets set thresholds.
[Bron: EMA. 28 February 2018. EMA/551338/2017. Rare diseases, orphan medicines, Getting the facts straight]

Eindrapportage
Blad: 11 van 52

Toegankelijkheid van
niet-oncologische
weesgeneesmiddelen

Weesgeneesmiddelen definiëren wij als geneesmiddelen die een Europese status als weesgeneesmiddel hebben
gekregen, dat wil zeggen dat zij volgens de Verordening (EG) nr. 141/2000) een weesaanduiding hebben verkregen.
De lijst geregistreerde geneesmiddelen met een weesgeneesmiddelenaanduiding vormt de basis voor het verdere
onderzoek.5
In de Monitor Weesgeneesmiddelen in de praktijk 2019 valt te lezen dat tussen 2013 en 2017 een stijging van het
totaal vergoede bedrag voor niet-oncologische weesgeneesmiddelen heeft plaatsgevonden van €195 miljoen naar
€272 miljoen. Dit is een stijging van 39% over vijf jaar met een gemiddelde stijging van 9% jaarlijks. Het aantal met
niet-oncologische weesgeneesmiddelen behandelde verzekerden steeg over deze vijf jaar eveneens met 39%, van
5.000 naar 6.900 (Zorginstituut, 2019).
Het is onduidelijk of er in Nederland een probleem is met de toegang tot weesgeneesmiddelen voor patiënten
met zeldzame aandoeningen. Is deze optimaal of staat de toegankelijkheid onder druk als gevolg van mogelijk
lange doorlooptijden en beperkingen vanaf het moment van (Europese) registratie, vergoeding en uiteindelijk de
toepassing in de (Nederlandse) klinische praktijk (Zorginstituut, 2015; Zorginstituut 2018). De combinatie van het
hoofdlijnenakkoord en de toename van dure (wees)geneesmiddelen leidt tot zorgen over de toegankelijkheid bij
patiënten en de industrie. Ook vanuit het ministerie van VWS leeft de vraag, hoe het zit met de toegang tot deze
middelen. Daarom heeft het Zorginstituut een onderzoek laten uitvoeren om te analyseren of patiënten in
Nederland toegang hebben tot dergelijke middelen en hoe veel tijd er verstrijkt tussen Europese registratie en het
daadwerkelijk gebruik. Daarnaast is het gewenst om redenen in kaart te brengen waardoor de toegang
belemmerd wordt, en mogelijke oplossingsrichtingen te geven om hierop te kunnen anticiperen.

1.2

Vraagstelling

Het Zorginstituut heeft Zorgvuldig Advies opdracht gegeven voor uitvoering van een onderzoek met als
onderzoeksvragen6:
1.

Welke niet-oncologische weesgeneesmiddelen (geregistreerd in periode 2012 t/m 2017) bereiken de
Nederlandse patiënt niet of in mindere mate dan je zou verwachten op basis van de patiëntenpopulatie?

2.

Hoeveel tijd zat er gemiddeld tussen de toelating van deze middelen tot de markt en daadwerkelijke
toepassing in Nederland?

3.

Indien de toegang niet optimaal is, waardoor wordt dit veroorzaakt en wat zijn oplossingen om de
toegang tot deze weesgeneesmiddelen naar de toekomst toe te verbeteren?

Deze eindrapportage geeft (grotendeels) antwoord op gestelde vragen. Er is geen goede inschatting mogelijk over
de mate waarin de beschikbaarheid overeenkomt met het verwachte gebruik op basis van de patiëntenpopulatie.
Bij de onderzochte weesgeneesmiddelen is (bij benadering) meestal wel zicht op het aantal patiënten dat een
bepaalde (wees)aandoening heeft, maar dit aantal is niet goed bruikbaar voor een inschatting van het verwachte
gebruik van genoemde geneesmiddelen. Niet iedere patiënt met een bepaalde zeldzame aandoening wordt direct
omgezet naar een recent beschikbaar gekomen weesgeneesmiddel dat vaak hoog geprijsd is, waarbij de
effectiviteit niet altijd evident is, en het middel soms bijwerkingen heeft. Soms zijn er randvoorwaarden gesteld
aan een behandeling (denk aan leeftijdgrenzen), er kunnen contra-indicaties zijn, of soms is een vernieuwde
behandelmethode weliswaar therapeutisch superieur maar kunnen er redenen zijn om een bestaande
behandeling te continueren.

http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/alforphreg.htm , https://www.orpha.net/consor/cgibin/index.php , https://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/GB/list_of_orphan_drugs_in_europe.pdf
5

6 Uitwerking van sommige deelvragen is in de loop van het onderzoek buiten beschouwing gebleven. Een deelvraag was
bijvoorbeeld of middelen van vóór 2012 betrokken zouden moeten worden. Daarover hebben we bij de deskresearch of
interviews geen nadere input gekregen. Ook de rol van expertisecentra is slechts zijdelings aan de orde gekomen.
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1.3 Het onderzoek
Dit onderzoek is uitgevoerd door Zorgvuldig Advies. Tijdens het onderzoek hebben we gebruik gemaakt van de
expertise van het iMTA (Tim Kanters) en Vivaron (Paulien Nieuwendijk). Daarnaast heeft Sibren van den Berg, PhDonderzoeker aan het Amsterdam UMC, waardevolle bijdragen geleverd. Wij zijn alle experts veel dank
verschuldigd. De rapportage is opgesteld onder eindverantwoordelijkheid van de onderzoekers van Zorgvuldig
Advies.
Voor de eerste fase van het onderzoek hebben wij de volgende activiteiten verricht:
•
•
•
•
•

Deskresearch
Dataverzameling
Data-analyse (op basis van declaratiebestanden tot en met 2018)
Bespreken van concept resultaten met de opdrachtgever
Opstellen van een tussenrapportage.

Op basis van de eerste fase is een tussenrapportage opgesteld (met gepseudonimiseerde antwoorden op de
deelvragen 1 en 2) die als bijlage is bijgevoegd bij de Monitor Weesgeneesmiddelen in de praktijk 2019 (ZIN, 2019).
Fase 2 was erop gericht om voor geselecteerde middelen mogelijke redenen voor toegankelijkheids- of
beschikbaarheidsproblemen te achterhalen en tevens oplossingen te inventariseren (deelvraag 3). Hiervoor
hebben wij de volgende activiteiten verricht:
•
•
•
•

Interviews met zeven fabrikanten over negen geïncludeerde geneesmiddelen;
Interviews met vier medisch adviseurs bij zorgverzekeraars;
Interviews, mail- of telefonische contact met een aantal vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties;
Houden van twee focusgroep bijeenkomsten waarin specifieke thema’s zijn besproken ter verdieping.

Tot slot zijn de bijgewerkte declaratiebestanden doorgenomen zoals bekend in februari 2020, waarbij de
kanttekening gemaakt moet worden dat de gebruikte bestanden met gegevens voor declaratiejaar 2019 nog niet
volledig zullen zijn.

1.4 Leeswijzer
Deze eindrapportage bestaat uit een weergave van bevindingen voor de totale groep niet-oncologische
weesgeneesmiddelen die zijn geregistreerd in de periode 2012-2017, uitgesplitst naar de verschillende procedures
die in de praktijk gevolgd worden om vanaf registratie bij de EMA beschikbaar te komen voor de Nederlandse
patiënt.
Na een algemene beschrijving van de selectie van middelen in Hoofdstuk 2, zijn in Hoofdstuk 3 de feitelijke
bevindingen met betrekking tot de procedures weergegeven. Hoofdstuk 4 bevat de bevindingen met betrekking
tot de toegankelijkheid van de onderzochte weesgeneesmiddelen en de concrete doorlooptijden per middel. De
internationale beschikbaarheid op basis van een steekproef is beschreven in Hoofdstuk 5. We verbreden en
verdiepen de analyse op basis van de gehouden interviews en focusgroepen in Hoofdstuk 6. Het laatste Hoofdstuk
7 bevat conclusies en aanbevelingen.
Tijdens de interviews en focusgroep bijeenkomsten zijn diverse elementen gesignaleerd die invloed hebben op de
(on)beschikbaarheid en de doorlooptijden. Bijlage 3 bevat de namen van alle mensen die bij één van
bovengenoemde activiteiten een bijdrage hebben geleverd aan de informatieverzameling. We hebben
bijzonderheden ten aanzien van de toegankelijkheid en beschikbaarheid op de Nederlandse markt in het
beschrijvend deel toegelicht en voorzien van mogelijke verbetersuggesties. De afzonderlijk beschikbare Bijlage 6
bevat voor de onderzochte geneesmiddelen – voor zover mogelijk – een opsomming van openbare en feitelijke
gegevens over de procedures, en daarnaast een compacte interpretatie vanuit de onderzoekers over de
perspectieven van stakeholders. Verslagen van de gesprekken en focusgroepen zijn aan betrokkenen voorgelegd.
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2 Selectie van middelen
2.1 Inleiding
In dit onderzoek is een zorgvuldige en transparante werkwijze gebruikt om op een logische, helder uitlegbare
wijze te komen tot het gewenste overzicht. Dit hoofdstuk zoomt in op de domeinafbakening en het identificeren,
selecteren en includeren van te onderzoeken weesgeneesmiddelen. In fase 2 zijn we voortgegaan met de eerder
geselecteerde lijst van weesgeneesmiddelen.
Dit onderzoek gaat specifiek over de niet-oncologische weesgeneesmiddelen die zijn geregistreerd in de periode
2012-2017. In overleg met Zorginstituut zijn hemato-oncologische weesgeneesmiddelen ook niet meegenomen in
de analyses. Weesgeneesmiddelen voor de behandeling van (hemato-)oncologische aandoeningen kennen een
andere dynamiek dan overige weesgeneesmiddelen. Voor zeldzame ziekten is vaak maar één medicijn
beschikbaar, terwijl behandelingen tegen kanker elkaar snel opvolgen. Daarnaast is het beloop van weesziekten
anders dan bij kanker (Zorginstituut, 2018). Bij oncologie is de behandelduur vaak relatief kort (hetgeen vaak
samenhangt met een hoge sterfte), bij niet-oncologische middelen gaat het vaak om chronische ziekten met een
levenslange behandelduur en bijbehorende kosten7. Bovendien valt op dat de vraagprijs van oncologische
weesgeneesmiddelen hoog is, maar aanzienlijk lager ligt dan voor de niet-oncologische weesgeneesmiddelen.
De geneesmiddelen kunnen worden uitgesplitst naar groepen. De extramurale weesgeneesmiddelen in het
Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) worden voor opname in het basispakket door het Zorginstituut
beoordeeld, de intramurale geneesmiddelen kennen een open instroom tenzij deze, op basis van de sluiscriteria
(macrokosten en kosten per patiënt per jaar), door de Minister in de pakketsluis voor dure geneesmiddelen
(verder: sluis) worden geplaatst8. Deze beide sporen kennen andere beoordelingsprocedures en daarmee
potentieel andere doorlooptijden.
Zowel intramurale als extramurale weesgeneesmiddelen zijn meegenomen in de analyses. Voor alle geselecteerde
weesgeneesmiddelen is gekeken naar de beoordelingsprocedure (door Zorginstituut dan wel de
zorgverzekeraars), het moment van opname in het basispakket en de aanvraag van de add-on code (intramuraal)9.
Vervolgens zijn declaratiegegevens geanalyseerd op basis van de Z-index codes of (bij oudere add-ons) de add-on
codes om het gebruik in de praktijk, en daarmee de feitelijke toegankelijkheid voor patiënten, te achterhalen.

2.2 Selectie geneesmiddelen
In totaal is bij bijna 1.700 geneesmiddelen een weesgeneesmiddelenstatus toegekend door de EMA. Van deze
middelen zijn 132 geneesmiddelen geregistreerd10. Na exclusie van middelen die zijn geregistreerd voor 1 januari
2012 of na 31 december 2017 blijven 86 geneesmiddelen over. Een deel daarvan betreft middelen voor de
behandeling van een oncologische of hemato-oncologische aandoening, die eveneens worden geëxcludeerd (zie
2.2).

7 Vaak, maar niet altijd. Er kunnen ook korte en extreem dure behandelingen zijn, zoals recent geregistreerde
gentherapieën.
8
Hoewel de sluis-procedure officieel bekrachtigd is in juli 2018, zijn weesgeneesmiddelen al eerder via deze route in het
basispakket ingestroomd. Een geneesmiddel komt in aanmerking voor de sluis indien met de behandeling van één
nieuwe indicatie of meerdere nieuwe indicaties samen het verwacht macrokostenbeslag € 40 miljoen of meer per jaar
bedraagt, of de kosten van een behandeling voor een nieuwe indicatie per behandeling per jaar € 50.000 of meer zijn én
het verwachte macrokostenbeslag van die behandeling € 10 miljoen of meer per jaar bedraagt.
9 Add-on geneesmiddelen zijn geneesmiddelen die apart van de behandeling (naast een DBC-zorgproduct) in rekening
kunnen worden gebracht.
10 In de tussenrapportage ware twee extra geneesmiddelen in de analyse meegenomen. Van deze middelen is echter de
marktregistratie teruggetrokken. Voor Glybera is de registratie op 28 oktober 2017 verlopen. De registratiehouder
uniQure heeft besloten geen vernieuwing van de registratie aan te vragen vanwege onvoldoende vraag naar het product.
Op 9 oktober 2019 is Zalmoxis van de markt gehaald. Producent MolMed heeft de Europese Commissie op de hoogte
gebracht van het besluit om de marketing van het product om commerciële redenen te staken.
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Tabel 1 Inclusie- en exclusiecriteria bij de selectie van niet-oncologische weesgeneesmiddelen
Reden voor inclusie of exclusie van weesgeneesmiddelen

Aantal geïncludeerd

Totaal lijst toegekende weesgeneesmiddelenstatus in EU
Totaal lijst geregistreerde geneesmiddelen in EU met weesgeneesmiddelenstatus

1.681
132

Na exclusie geneesmiddelen met registratiedatum voor 01-01-2012 en na 31-12-2017

80

Na exclusie geneesmiddelen met indicatie ‘behandeling oncologische of hematologische aandoening’

47

Na samenvoegen van een aantal sub-indicaties binnen één indicatie

43

Bron: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/reg_od_act.htm?sort=a (dd. 21 april 2020)

Na de exclusies resteert een lijst van 47 niet-oncologische weesgeneesmiddelen en indicaties, maar daarbij zijn
enkele bijzonderheden. Samenvoegen van een aantal sub-indicaties leidt er uiteindelijk toe dat de analyse is
uitgevoerd over 43 geïncludeerde geneesmiddelen. Een aantal geneesmiddelen heeft meerdere (wees)indicaties,
waarbij soms één of meerdere geregistreerde indicaties een registratiedatum hebben tussen 1 januari 2012 en 31
december 2017:
•

•

•

•

•

Isavuconazol (Cresemba©); wordt zowel gebruikt voor de indicatie invasieve aspergillose als voor
mucormycose. In het onderzoek zijn deze twee verschillende indicaties samengenomen, waarbij wel de
twee doorlopen procedures (GVS en add-on) separaat geanalyseerd zijn.
Nintedanib (Ofev© en Vargatef©); wordt zowel gebruikt voor longfibrose (Idiopathische pulmonale fibrose,
IPF) als voor longcarcinoom. De tweede indicatie betreft oncologie, en was al geëxcludeerd op basis van
dat criterium.
Pasireotide (Signifor© en Signifor LAR©); wordt zowel gebruikt voor de indicatie cushing als voor
acromegalie. De registraties voor deze twee indicaties hebben op verschillende momenten (beide tussen
2012 en 2017) plaatsgevonden en derhalve zijn deze twee indicaties separaat geanalyseerd.
Eculizumab (Soliris©); wordt zowel gebruikt voor de indicatie myasthenia gravis, als voor Paroxismale
Nachtelijke Hemoglobinurie (PNH) en een atypische zeldzame vorm van hemolytisch uremisch syndroom
(aHUS). De laatste twee indicaties waren al geregistreerd voor 1 januari 2012, en zijn derhalve
geëxcludeerd. Alleen de indicatie myasthenia gravis valt binnen de onderzoeksperiode en is
geïncludeerd.
Glycerolfenylbutyraat (Ravicti©) is geregistreerd voor ureumcyclusstoornissen (UCD), waaronder
deficiënties in carbamoylfosfaatsynthase I (CPS), ornithinecarbamoyltransferase (OTC),
argininosuccinaatsynthetase (ASS), argininosuccinaatlyase (ASL), arginase I (ARG) en
ornithinetranslocasedeficiënt hyperornithinemie-hyperammoniëmie-homocitrullinemie (HHH)syndroom. Deze zes deelindicaties zijn, net als bij de beoordeling door het Zorginstituut, samengenomen.

In totaal zijn daarmee van 43 weesgeneesmiddelen in totaal 44 indicaties onderscheiden in dit onderzoek. Voor
twee geneesmiddelen (Cresemba© en Kalydeco©) zijn daarenboven twee afzonderlijke procedures doorlopen. In
beide gevallen is daarbij aanvankelijk een add-on procedure in zijn geheel doorlopen (en is een add-on afgegeven)
en is enige tijd later eveneens een GVS-procedure gestart en doorlopen. Daarmee zijn in totaal 46 procedures
geanalyseerd.
Bijlage 1 bevat een overzicht van de middelen, met informatie over stofnaam, merknaam, fabrikant,
registratienummer met datum van marktregistratie, en indicatie.
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3 Relevante procedures
3.1 Inleiding
De tussenrapportage gaf, ten behoeve van de Monitor Weesgeneesmiddelen in de praktijk 2019 die in november
2019 verscheen, bevindingen op hoofdlijnen zonder oordeel of verklaring. In de nu voorliggende eindrapportage
zijn de bevindingen aangevuld met een verdere verklaring en, voor zover nodig en besproken in de focusgroep,
voorzien van een suggestie voor verbetering.
De rapportage betreft de doorlooptijd:
-

vanaf registratie tot aan opname in het basispakket;
vanaf registratie tot aan de realisatie van de vergoedingsstatus;
vanaf registratie tot aan gebruik in de praktijk.

Sommige van de genoemde procedures kunnen parallel lopen. Het gebruik in de praktijk is voor deze
eindrapportage gebaseerd op analyses van de declaratiebestanden uit de databank van het Genees- en
hulpmiddelen Informatie Projecten (GIP) via Vektis verkregen declaratiebestanden voor intramurale dure
geneesmiddelen (add-ons). De bestanden bevatten declaraties tot en met declaratiejaar 2019 (zoals bekend in
februari 2020)11. We gaan in op mogelijke verklaringen en oorzaken voor een aantal opvallende bevindingen.

3.2 Groepen geneesmiddelen
De 43 geïncludeerde geneesmiddelen met hun 46 procedures vallen uiteen in een aantal groepen.
Geneesmiddelen kunnen intramuraal worden toegepast als onderdeel van een behandeling in het ziekenhuis, of
extramuraal rechtstreeks aan een verzekerde worden geleverd door de apotheker. Extramurale geneesmiddelen
komen in aanmerking voor vergoeding zodra het middel is opgenomen in het
geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Intramurale geneesmiddelen kennen een open instroom mits zij
voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk (SWP) en niet door de Minister, op basis van de sluiscriteria,
voorlopig zijn uitgesloten van opname in het basispakket. Voor intramurale geneesmiddelen wordt een add-on
aangevraagd om vergoeding mogelijk te maken, tenzij de kosten van het geneesmiddel laag zijn en er sprake is
van kostenhomogeniteit van de DBC.
Bijna de helft van de middelen (22 procedures, 48%) is aangemeld en beoordeeld voor opname in het GVS, waarbij
voor één geneesmiddel (Signifor©) bij twee verschillende indicaties een afzonderlijke GVS-aanvraag is ingediend.
Voor ruim een kwart van de middelen (14 procedures, 30%) is een add-on aangevraagd. Voor twee
geneesmiddelen is zowel een GVS-aanvraag ingediend als ook een add-on aangevraagd. Dit betreft de dubbel
doorlopen procedures voor Cresemba© en Kalydeco© die in 2.2 zijn toegelicht. In één geval is een specifieke
afspraak gemaakt tussen fabrikant en zorgverzekeraars dat vergoeding – buiten de add-on-route om –
georganiseerd is zodra zich een Nederlandse patiënt meldt. Van een vijfde van de geneesmiddelen (9 middelen,
20%) heeft de fabrikant op dit moment geen GVS-beoordeling aangevraagd of add-on aanvraag ingediend.
Daarmee is de vergoedingsstatus onduidelijk.
Voor de middelen die momenteel (nog) niet beschikbaar zijn op de Nederlandse markt, hebben we nader
geanalyseerd hoe zich dit verhoudt tot de onderzoeksvraag12. Het blijkt dat uiteenlopende redenen ten grondslag
liggen aan de keuze een geneesmiddel (nog) niet aan te melden voor opname in het Nederlandse basispakket. Te
denken valt aan: de beschikbaarheid van voldoende alternatieven, onvoldoende/geen patiënten, geen draagvlak
voor gebruik onder behandelaars, onvoldoende productiecapaciteit, onbekendheid met de Nederlandse
procedures et cetera. In hoofdstuk 5 wordt hier nader op ingegaan.

Het Zorginstituut heeft uit de bij hen beschikbare bestanden (GIP-data en DIS-data) de gewenste data-extracties gedaan.
De mogelijkheid bestaat dat er een andere route voor vergoeding wordt gevolgd, bijvoorbeeld als het gebruik van een
geneesmiddelen is verwerkt in de totale DBC-prijs die een ziekenhuis in rekening brengt.

11
12
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Op dit moment (april 2020) zijn 28 van de 43 (65%) geselecteerde geneesmiddelen toegelaten tot de Nederlandse
markt en beschikbaar voor Nederlandse patiënten. Van 25 (89%) van deze 28 middelen is in de
declaratiebestanden achterhaald dat de geneesmiddelen zijn toegepast bij patiënten. Daar hoort de kanttekening
bij dat de declaratiebestanden met beschikbare informatie over het gebruik in de praktijk achterloopt bij de
daadwerkelijke toepassing. Het is mogelijk dat deze weesgeneesmiddelen pas voor het eerst zijn toegepast in de
loop van 2018, 2019 of zelfs 2020, en dat het aantal weesgeneesmiddelen dat de patiënt bereikt uiteindelijk
wellicht hoger is.
Tabel 2 Overzicht van de groepen weesgeneesmiddelen
Totaal aantal geanalyseerde procedures
… daarvan GVS
… daarvan add-on aangevraagd
… daarvan losse afspraak tussen fabrikant en zorgverzekeraars
… daarvan niet beoordeeld/aangemeld
Aantal geselecteerde weesgeneesmiddelen
… daarvan toegelaten en beschikbaar
… subselectie van toegelaten weesgeneesmiddelen: toegepast bij patiënten*

46
22
14

48%
30%

1
9

2%
20%

43
28
25

65%
89%

Dit aantal en aandeel kan nog stijgen. Zeker voor relatief recent toegelaten geneesmiddelen bestaat de mogelijkheid dat de
eerste declaratie nog niet verwerkt is op basis van de beschikbare gegevens.
Er zijn geneesmiddelen waar in het verleden weliswaar declaratiedata zijn gevonden, maar die na (her)beoordeling momenteel
zijn uitgesloten.

*

3.3 Procedure voor extramurale weesgeneesmiddelen
Extramurale geneesmiddelen worden voor opname in het basispakket beoordeeld door het Zorginstituut in het
kader van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Er is dan ook sprake van een zogeheten gesloten
aanspraaksysteem, waarbij alleen geneesmiddelen die op een positieve lijst zijn opgenomen in aanmerking
komen voor vergoeding. Het besluit tot opname van een extramuraal geneesmiddel in het GVS neemt de minister
van VWS op basis van het advies van Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut kijkt in het advies naar de
pakketcriteria noodzakelijkheid (o.a. ziektelast), effectiviteit (therapeutische waarde), toegankelijkheid (o.a. de
budgetimpact en afhankelijk daarvan eventueel kosteneffectiviteit) en neemt in het pakketadvies ook het advies
van de Wetenschappelijk Adviesraad (WAR) en de Adviescommissie Pakket (ACP) mee.
Een extramuraal geneesmiddel komt voor vergoeding in aanmerking zodra de Minister het Besluit tot opname in
het GVS heeft gepubliceerd in de Staatscourant. GVS-middelen die bedoeld zijn voor dezelfde indicatie, dezelfde
leeftijdscategorie, een gelijke toedieningsweg kennen en therapeutisch vergelijkbaar zijn, worden geclusterd op
bijlage 1A van de Regeling zorgverzekering en kennen een vergoedingslimiet. De overige extramurale
geneesmiddelen worden apart vermeld op bijlage 1B. Voor de geneesmiddelen op bijlage 1B wordt geen
vergoedingslimiet vastgesteld.13 Bij zowel 1A als ook 1B producten kunnen nadere voorwaarden (Bijlage 2) worden
gesteld.
Bij de onderzochte geneesmiddelen zijn 22 aanmeldingen gedaan voor een beoordeling in het kader van het GVS.
Van die 22 middelen zijn er vijf (23%) met een negatieve beoordeling. Van de resterende 17 middelen bereikten er
13 (59%) de patiënt.
Voor één middel (Kalydeco ©) was eerst een add-on aanvraag gedaan, en later een GVS-procedure doorlopen (zie
3.3). Daarbij was de beoordeling op effectiviteit positief, maar is vanwege een ongunstige kosteneffectiviteit het
advies gegeven om een prijsonderhandeling te starten. Voor dit middel is een financieel arrangement afgesloten.
Ook voor Cerdelga©, CDCA Leadiant© en Ofev© is het advies gegeven om over de prijs te onderhandelen in
verband met kosteneffectiviteit. Dat heeft voor Cerdelga© en Ofev© geleid tot een financieel arrangement.

Meer informatie is te vinden op https://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/werkwijzen-en-procedures/adviseren-over-enverduidelijken-van-het-basispakket-aan-zorg/beoordeling-van-geneesmiddelen/vergoeding-van-extramurale-geneesmiddelen-gvs
13
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Tabel 3 Processtappen voor de geïncludeerde extramurale weesgeneesmiddelen
GVS (aangemeld voor beoordeling GVS, GVS 1A of GVS 1B)
- Negatieve beoordeling van de effectiviteit
-

Onvoorwaardelijk positief advies
o
Waarvan GVS 1A
o
Waarvan GVS 1B

-

Negatief advies vanwege ongunstige kosteneffectiviteit, tenzij prijsonderhandeling
o
Waarvan GVS 1A
o
Waarvan GVS 1B
Patiënt bereikt (eerste declaratie zichtbaar)

-

22
5

100%
23%

13
7
6

59%

4
1

18%

3
13

59%

3.4 Procedure voor intramurale weesgeneesmiddelen
Intramurale geneesmiddelen worden risicogericht door het Zorginstituut beoordeeld en zijn na EMA-registratie
automatisch onderdeel van het basispakket, mits zij tot de stand van de wetenschap en praktijk (SWP) behoren en
niet door de Minister expliciet (voorlopig) worden uitgesloten van opname middels plaatsing in de sluis.
Zorgverzekeraars zien dan toe op de toepassing van het criterium SWP. Er geldt ook een zogeheten systeem van
open instroom. Alleen wanneer de Minister een product heeft uitgesloten van opname in het basispakket door
plaatsing in de sluis, geeft het Zorginstituut een advies op basis van de pakketcriteria. Van de geanalyseerde
weesgeneesmiddelen is er slechts één in de sluis geplaatst (Spinraza©). Voor dat middel is vervolgens een
financieel arrangement afgesloten. Een tweede middel (Vimizim©) was aanvankelijk via de open instroom
toegelaten, maar daarvan werd bij beoordeling en herbeoordeling duidelijk dat de effecten te gering zijn om
vergoeding vanuit de basisverzekering te rechtvaardigen.
Voor intramurale geneesmiddelen met een gemiddeld kostenbeslag van meer dan € 1.000 per patiënt per jaar en
kosteninhomogeniteit van de betreffende DBC, wordt vaak een add-on aangevraagd bij de NZa. De aanvraag moet
ingediend worden door tenminste één zorgaanbieder en zorgverzekeraar. Ook kan de NZa een add-on toekennen
aan geneesmiddelen die eenzelfde stofnaam, farmaceutische vorm en sterkte hebben als die van een
geneesmiddel met een reeds vastgestelde add-on prestatie14. Sinds 1 januari 2019 wordt dit maandelijks
automatisch vastgesteld15. Het maximumtarief voor een add-on geneesmiddel is de apotheekinkoopprijs (AIP),
zoals opgenomen in de G-standaard van de Z- index.16
Dit leidt tot de bevinding dat dertien van de veertien (93%) geïncludeerde intramurale geneesmiddelen in het
basispakket beschikbaar zijn en vergoed (kunnen) worden vanuit de basisverzekering. Van twaalf middelen (86%)
zijn tot nu toe declaratiegegevens teruggevonden, en is de conclusie dat deze middelen in ieder geval een deel van
de patiënten hebben bereikt17.
Tabel 4 Processtappen voor de geïncludeerde intramurale weesgeneesmiddelen
Add-on (aanvraag ingediend)
Na herbeoordeling uitgesloten

14
1

100%
8%

Add-on beschikbaar
Plaatsing in sluis (financieel arrangement afgesloten)

13
1

92%
8%

12

86%

-

Patiënt bereikt (eerste declaratie zichtbaar)

Het gaat dan om middelen op hetzelfde GPK-niveau, de Generieke Productcode.
NZa-circulaire CI/18/31c, Wijziging aanvraagprocedure add-on geneesmiddelen en ozp stollingsfactoren, 15 oktober 2018
16 https://www.z-index.nl/actueel/add-ons
17 Van één extra middel zijn weliswaar in het verleden declaratiegegevens gevonden (Vimizim), maar na herbeoordeling is dat
geneesmiddel niet meer regulier beschikbaar en vergoed.
14
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4 Bevindingen
4.1 Inleiding
Dit hoofdstuk geeft de feitelijke resultaten weer van onze analyses met betrekking tot de toegankelijkheid (al dan
niet opname in basisverzekering en doorlooptijden) en vergoeding (eerste declaratie). Doorlooptijden zijn
weergegeven in grafieken per middel. In Bijlage 6 worden de individuele middelen afzonderlijk toegelicht.

4.2

Toegankelijkheid: snelheid van aanvraag en opname in de Regeling Zorgverzekering

4.2.1
GVS
De totale doorlooptijd vanaf het verkrijgen van de EMA-registratie tot aan publicatie in de Staatscourant van
opname in de bijlagen van de Regeling Zorgverzekering is op drie niveaus geanalyseerd:
1.
2.

Tijd tussen het verkrijgen van de handelsvergunning en het indienen van het dossier voor aanvraag van
de vergoeding door de fabrikant;
Tijd tussen het verzoek van de Minister voor een inhoudelijke toetsing en het advies van het Zorginstituut
aan de Minister18;

3.

Tijd tussen het advies van het Zorginstituut en publicatie van het Besluit van de Minister in de
Staatscourant.

Figuur 1 bevat de doorlooptijden voor de vijf middelen die zijn uitgesloten van opname in het pakket als gevolg
van een negatief standpunt of advies – dit betrof drie keer een algemene GVS-aanvraag (Galafold©, Ocaliva© en
Revestive©), één keer een GVS 1A-aanvraag (Bronchitol©) en één keer een GVS 1B-aanvraag (Translarna©). In alle
gevallen was (het gebrek aan) bewezen effectiviteit doorslaggevend: therapeutische minderwaarde, waarbij veelal
de kwaliteit van bewijs als onvoldoende werd beoordeeld.
Figuur 1 Overzicht van doorlooptijden van weesgeneesmiddelen die na beoordeling niet zijn opgenomen in het GVS

1.460

1.988

2.156

AANTAL DAGEN

1.095

730

365

0
Bronchitol (2012)
registratie > aanvraag

Revesti ve (2012)
registratie > advies

Translarna (2014)
opname pakket

Galafold (2016)
opname taxe

Ocaliva (2016)
patient bereikt

In geval van GVS-middelen dient het ministerie van VWS binnen een wettelijke termijn van 90 dagen een beslissing te nemen
over het wel of niet opnemen van een geneesmiddel in het GVS.

18

Eindrapportage
Blad: 19 van 52

Toegankelijkheid van
niet-oncologische
weesgeneesmiddelen

Figuur 2 bevat de doorlooptijden van de niet-oncologische weesgeneesmiddelen die zijn opgenomen in GVS 1A.
Daarbij zijn enkele bijzonderheden opgetreden.
Bij Procysbi© heeft het ruim drie jaar geduurd voordat een aanvraag is ingediend voor toelating tot het
GVS. Toen bleek dat het geneesmiddel niet voor GVS 1B in aanmerking kwam, maar geclusterd zou
worden met een bestaand middel (Cystagon©) dat veel lager geprijsd is, heeft de fabrikant besloten het
geneesmiddel niet op de Nederlandse markt te introduceren. De clustering zou tot een hoge bijbetaling
leiden.
Ketoconazole HRA© laat een eerste declaratie zien nog voordat het geneesmiddel formeel is opgenomen
in het basispakket.
Bij Cresemba© betreft de GVS-route de tweede variant, nadat eerst een add-on was aangevraagd en
gedeclareerd. In de taxe is geen onderscheid gemaakt naar de onderliggende indicatie.

•

•
•

Gemiddeld 435 dagen na registratie wordt door de registratiehouder een dossier GVS 1A ingediend bij het
Zorginstituut (met als snelste indiening: 45 dagen; meest vertraagde indiening: 1.163 dagen)
Gemiddeld 593 dagen na registratie wordt een GVS 1A product opgenomen in het basispakket (met als
kortste doorlooptijd: 125 dagen; langste doorlooptijd: 1.290 dagen)

Ø
Ø

Gemiddelde doorlooptijd beoordeling Zorginstituut was voor GVS 1A middelen 98 dagen19.

Ø

o
o

25% < 90 dagen; 88% < 180 dagen; 13% > 180 dagen.
Kortste doorlooptijd 14 dagen; langste doorlooptijd 197 dagen.

Figuur 2 Overzicht van doorlooptijden van de weesgeneesmiddelen die zijn opgenomen in GVS 1A
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Figuur 3 bevat de doorlooptijden van de niet-oncologische weesgeneesmiddelen die zijn opgenomen in GVS 1B.
Hierbij valt op dat het bij deze geneesmiddelen gemiddeld, zeker in de beginjaren lang duurt voordat fabrikanten
een aanvraag doen om opgenomen te worden in het GVS.

Een mogelijke verklaring is de ‘klokstop’. Een klokstop is een stopmoment in het beoordelingsproces waarbij de firma de tijd
heeft om vragen van het Zorginstituut te beantwoorden.

19
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Bij Kalydeco©, Wakix© en Strensiq© wordt na twee of zelfs drie jaar een aanvraag bij het Zorginstituut

•

ingediend.
Doorlooptijden bij GVS 1B geneesmiddelen zijn gemiddeld anderhalf keer zo lang als bij GVS 1A
geneesmiddelen.
Strensiq© is uiteindelijk pas vrij recent opgenomen in het basispakket, en nog niet bekend in de taxe. Van
dit geneesmiddel zijn dan ook nog geen declaratiegegevens gevonden.
CDCA Leadiant© is korte tijd beschikbaar geweest, maar vervolgens is bij herbeoordeling weliswaar
geadviseerd op het middel op te nemen op 1B, maar met een advies om over de prijs te onderhandelen.

•
•
•

Gemiddeld 527 dagen na registratie wordt door de registratiehouder een dossier GVS 1B ingediend bij het
Zorginstituut (met als snelste indiening: 107 dagen; meest vertraagde indiening: 1.042 dagen)
Gemiddeld 779 dagen na registratie wordt een GVS 1B product opgenomen in het basispakket (met als
kortste doorlooptijd: 218 dagen; langste doorlooptijd: 1.369 dagen)

Ø
Ø

Gemiddelde doorlooptijd beoordeling Zorginstituut was voor GVS 1B middelen 150 dagen20.

Ø

o
o

22% < 90 dagen; 56% < 180 dagen; 44% > 180 dagen.
Kortste doorlooptijd 67 dagen; langste doorlooptijd 259 dagen.

Figuur 3 Overzicht van doorlooptijden van de weesgeneesmiddelen die zijn opgenomen in GVS 1B
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4.2.2
Intramuraal, medisch specialistische zorg.
Voor de veertien intramurale geneesmiddelen die vergoed (kunnen) worden vanuit de basisverzekering, zijn de
doorlooptijden geanalyseerd vanaf de datum waarop de handelsvergunning is verkregen tot aan de datum
waarop de add-on is toegekend (de ingangsdatum van de beschikking van de NZa).

Een mogelijke verklaring is de ‘klokstop’. Een klokstop is een stopmoment in het beoordelingsproces waarbij de firma de tijd
heeft om vragen van het Zorginstituut te beantwoorden.
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De totale doorlooptijd is op vier niveaus geanalyseerd:
1.

tijd tussen het verkrijgen van de handelsvergunning en het aanvragen van de add-on door
zorgverzekeraar en ziekenhuis;
tijd tussen de aanvraag van de add-on en het verlenen van de add-on (NZa tariefbeschikking);
tijd tussen het verlenen van de add-on (NZa tariefbeschikking) en een positieve duiding van verzekeraars;
tijd tussen het verkrijgen van de handelsvergunning en het aanmelden van het geneesmiddel in de Gstandaard van de Z-index (eerste publicatiedatum Z-index).

2.
3.
4.

Als een intramuraal geneesmiddel door de Minister expliciet is uitgesloten van opname in het basispakket en in de
sluis is geplaatst, is de analyse uitgebreid met onderstaande vier niveaus:
1.

tijd tussen het verkrijgen van de handelsvergunning door de registratiehouder en plaatsen in de sluis
door de minister;
tijd tussen het plaatsen in de sluis door de minister en indienen van het dossier voor de
vergoedingsaanvraag door de fabrikant;
tijd tussen het verzoek van de Minister voor een inhoudelijke toetsing en het advies van het Zorginstituut;
tijd tussen het advies van het Zorginstituut en het publicatie van het Besluit van de Minister in de
Staatscourant, inclusief prijsonderhandeling.

2.
3.
4.

De doorlooptijden van de veertien intramurale geneesmiddelen waarvoor een add-on is toegekend (of toegekend
is geweest), zijn hieronder in Figuur 4 weergegeven. Voor vier middelen zijn er bijzonderheden te melden:
Kalydeco© is eenmalig als add-on vergoed voor één patiënt, waarna een GVS-procedure (1B) gestart is.
Vimizim© is na herbeoordeling niet meer opgenomen in het basispakket.
Er zijn voor Holoclar© (nog) geen declaratieregels gevonden.
Soliris© heeft voor eerdere indicaties al vóór 2012 de benodigde stappen voor aanvraag en ontvangst van
een add-on prestatie doorlopen.

•
•
•
•

Figuur 4 Overzicht van doorlooptijden van de intramurale weesgeneesmiddelen tot tariefbeschikking
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4.3 Toegankelijkheid: opname in de Regeling zorgverzekering
Van de 22 GVS-producten hebben vijf producten een negatieve beoordeling gekregen, telkens vanwege
onvoldoende onderbouwing van de effectiviteit. Van de 14 intramurale producten werd één product na
herbeoordeling alsnog uitgesloten. Voor Strimvelis© is geen advies opgesteld ten aanzien van opname in het
basispakket. Het betreft hier een ultra-orphan indicatie waarvoor met verzekeraars speciale afspraken zijn
gemaakt voor behandeling in het buitenland, mocht er een kindje worden geboren met deze aandoening.
Figuur 5 Tijd tussen registratie en initiatief tot vergoeding (aanvraag GVS of indienen add-on verzoek)
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Er zijn grote uitschieters met betrekking tot de doorlooptijd. Bij 16 geneesmiddelen heeft de tijd tussen registratie
en initiatief tot vergoeding (indien dossier dan wel indienen add-on aanvraag) langer dan een jaar geduurd.
Genoemde redenen waren onder meer de overdracht van handelsvergunningen, onbekendheid met de
Nederlandse procedures bij buitenlandse registratiehouders en/of afstemming van internationale prijsstellingen.
Dit komt overeen met bevindingen zoals beschreven in een rapport over Toegankelijkheid van innovatieve
geneesmiddelen (BS Health Consultancy, 2019).
Overigens is discussie mogelijk in hoeverre snelle toegang vanuit maatschappelijk oogpunt te allen tijde gewenst
is. Het kan gebeuren dat een geneesmiddel instroomt zonder dat partijen zich er expliciet bewust van zijn omdat
het om een indicatieuitbreiding van een bestaand middel gaat, waarvoor reeds een add-on beschikbaar is. Als
hiervan de prijs reeds is onderhandeld, komt een middel niet in de sluis. De (kosten)effectiviteit wordt in dat geval
in principe niet door het Zorginstuut beoordeeld. Het is niet per definitie zo dat een positieve beoordeling voor
een middel voor één indicatie ook geldt voor volgende indicaties. Ook de kosteneffectiviteit bij een nieuwe
indicatie kan heel anders uitpakken dan voor een andere. Wanneer onduidelijkheid bestaat over bij welke
patiënten het middel werkt is van belang dat tijdig start- en stopcriteria worden opgesteld en data verzameld gaat
worden om meer te weten te komen over het middel. Bij dit type indicatieuitbreidingen gebeurt dat niet altijd.
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Figuur 6 Totale duur vanaf EMA-registratie tot aan opname in het basispakket, naar route (GVS 1A, GVS 2B, add-on)

Figuur 7 Doorlooptijd beoordelingsprocedure bij het Zorginstituut
Als we inzoomen op specifiek het
beoordelingsproces door het Zorginstituut, dan
springt de procedure van Ocaliva© eruit. Deze
procedure heeft ruim een jaar geduurd. De
belangrijkste verklaring hiervoor ligt echter bij de
klokstop die in totaal 11 maanden heeft geduurd.
Daarnaast betrof dit de eerste poging tot
gezamenlijke beoordeling in Benelux(a)-verband.
En ook bij andere beoordelingsprocedures komt
het regelmatig voor dat een fabrikant één tot drie
maanden tijd nodig heeft om een nadere
onderbouwing van de bewijslast te organiseren,
voordat een goede beoordeling van de effectiviteit
en/of kosteneffectiviteit kan plaatsvinden.
In diverse gesprekken en de focusgroepen komt
echter ook terug dat de tijdlijnen door het
Zorginstituut zelf niet altijd gehaald worden.
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4.4 Toegankelijkheid, behandeling van patiënten in de praktijk
Van 15 van de 17 (88%) positief beoordeelde GVS-producten zijn declaratiegegevens gevonden. Voor twee positief
beoordeelde producten werd (nog) niets gedeclareerd, voor één zijn wel declaraties verwerkt, maar is de
vergoeding stilgezet in afwachting van een prijsarrangement.
•

•

•

Procysbi© is ingediend voor opname op bijlage 1B, maar het Zorginstituut adviseerde opname op bijlage
1A. De fabrikant heeft daarop besloten het geneesmiddel vooralsnog niet aan te melden in de Taxe en
niet in Nederland in de handel te brengen.
Strensiq©: Het Zorginstituut verwacht een patiëntaantal van één patiënt per twee jaar. Het product is
echter pas per 1 juni 2019 opgenomen in de Regeling Zorgverzekering; de bestanden die over
declaratiejaar 2019 zijn aangeleverd, hebben we voor het laatst opgehaald in februari 2020.
Van CDCA-Leadiant© zijn eerder declaraties gevonden, maar staat de vergoeding on hold
(prijsonderhandeling).
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Van 13 van de 14 (93%) intramurale producten zijn declaraties gevonden. Daarbij is één intramuraal product
(Vimizim©) na herbeoordeling alsnog uitgesloten. Van één intramuraal product werden nog geen declaraties
gevonden:
•

Holoclar©: navraag bij de fabrikant leert dat inmiddels wel patiënten zijn behandeld, maar dat deze
declaraties mogelijk pas later in de bestanden zichtbaar worden. Tegelijkertijd is duidelijk dat de
toegankelijkheid ook na de opname in het pakket en het verkrijgen van de add-on, nog beperkt was. Dit
werd veroorzaakt door specifieke opleidingseisen en vergunningen welke noodzakelijk zijn voor
behandeling van deze specifieke therapie (ATMP).

Tot slot is er de toegang tot Strimvelis©: dit is een behandeling voor een zeer zeldzame aandoening. Met de
verzekeraars zijn hiervoor speciale afspraken gemaakt. Voor zover bekend is in de afgelopen jaren geen kindje
geboren met deze specifieke aandoening.

Eindrapportage
Blad: 25 van 52

Toegankelijkheid van
niet-oncologische
weesgeneesmiddelen

5 Internationale beschikbaarheid
5.1 Inleiding
We hebben via het Zorginstituut bij alle Europese lidstaten via de “collega-organisaties” van het Zorginstituut
uitgevraagd of zij bij onze lijst van 43 weesgeneesmiddelen konden aangeven of er sprake was van een opname in
het basispakket en of geneesmiddelen vergoed werden. Van acht landen – België, Duitsland, Finland, Griekenland,
Hongarije, Oostenrijk, Schotland en Tsjechië – hebben we antwoorden retour ontvangen. Dit is aangevuld met
informatie van Frankrijk en Engeland. Let op: het is daarmee geen compleet of representatief beeld. Wel geeft de
steekproef een indicatie van de mate waarin beschikbaarheid in Nederland afwijkt van of overeenkomt met
andere landen. Duitsland is overigens in dit opzicht een bijzonder land, omdat daar in principe alle
weesgeneesmiddelen in eerste instantie het basispakket instromen en de beoordeling na een jaar volgt.

5.2 Resultaten van een steekproef21
In de resultaten van de steekproef valt op dat van de 29 producten die in Nederland wel beschikbaar zijn, bij 15
producten de beschikbaarheid in Nederland groter is dan in de in 5.1 vermelde landen (in minder dan de helft van
de landen zijn deze producten beschikbaar). Bij de 14 overige producten is de beschikbaarheid vergelijkbaar
(beschikbaar in een ruime meerderheid van de landen). Zie hiervoor ook tabel 5.
De zes producten die in Nederland niet beschikbaar zijn als gevolg van een negatief advies van het Zorginstituut
aan de Minister (Bronchitol©, Galafold©, Ocaliva©, Revestive©, Translarna©, Vimizim©) zijn soms wel beschikbaar in
de vergeleken landen. Galafold© is beschikbaar en vergoed in acht van de tien vergeleken landen, Ocaliva© in
zeven van de tien, en Bronchitol© in zes van de tien vergeleken landen. Bij de andere producten die in Nederland
niet beschikbaar zijn wegens een negatief advies van het Zorginstituut is de beschikbaarheid ook in de meeste
andere landen beperkt.
De negen producten die in Nederland niet beschikbaar zijn omdat er geen vergoedingsaanvraag is ingediend, zijn
elders beperkt of niet beschikbaar. Landen hebben in hun antwoorden aangegeven dat producten soms wel
beschikbaar zijn, maar onder voorwaarden. Twee producten zijn nergens beschikbaar en vergoed, drie producten
alleen in Duitsland.

21 Bij iedere vergelijking tussen landen, geldt een uitdrukkelijke disclaimer dat de inrichting van zorgstelsels zeer verschilt.
Soms is een middel beschikbaar voor vergoeding (groen vinkje), maar gelden heel strikte voorwaarden, waardoor een
“nee” in het ene land feitelijk heel dicht bij een (voorwaardelijk) “ja” van een ander land ligt.
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Tabel 5 De internationale beschikbaarheid (steekproef in tien Europese landen) in vergelijking met Nederland
Nederland

Internationale steekproef

Merknaam

opname pakket

# van 10 andere landen

Adempas

01-05-2015

10

Ofev

01-11-2015

10

ALPROLIX

01-07-2016

9 (alles behalve Hongarije)

Cerdelga

01-05-2017

9 (alles behalve Hongarije)

Galafold

nvt (negatief advies)

8 (niet Griekenland en Hongarije)

Opsumit

01-05-2014

8 (niet Tsjechie, Engeland onbekend)

OCALIVA

uitgesloten vanwege negatief advies

7 (niet Belgie, Griekenland, Hongarije)

Bronchitol

nvt (minderwaarde)

6

IDELVION

01-07-2016

6

Spinraza

01-08-2018

6

Cresemba

01-12-2016

5

Kalydeco

31-05-2015

5

Raxone

01-12-2017

5

Signifor

01-07-2015

5

Xermelo

01-10-2018

5

Holoclar

01-08-2017

4

Ravicti

01-04-2018

4

Revestive

uitgesloten vanwege negatief advies

4

Strensiq

01-06-2019

4

Coagadex

nvt (niet ingediend)

3 (Duitsland, Schotland en Frankrijk)

Defitelio

01-09-2014

3 (Duitsland, Schotland en Frankrijk)

Natpar

nvt (niet ingediend)

3 (Duitsland, Griekenland en Frankrijk)

Signifor (Cushing)

01-12-2012

3 (Duitsland, Finland, Griekenland)

Soliris

01-10-2017

3 (Duitsland, Engeland en Frankrijk)

Vimizim

uitgesloten vanwege negatief advies

3 (Duitsland, Engeland en Frankrijk)

Wakix

01-06-2019

3 (Belgie, Duitsland en Frankrijk)

Brineura

01-10-2018

2 (Duitsland en Frankrijk)

Chenodeoxycholic acid Leadiant Advies GVS 1B, nog niet opgenomen

2 (Duitsland en Frankrijk)

Cystadrops

01-04-2018

2 (Duitsland en Frankrijk)

Deltyba

nvt (niet ingediend)

2 (Duitsland en Frankrijk)

Granupas

nvt (niet ingediend)

2 (Duitsland en Frankrijk)

Ketoconazole HRA

01-05-2016

2 (Duitsland en Frankrijk)

NexoBrid

nvt (niet ingediend)

2 (Belgie en Duitsland)

Orphacol

nvt (niet ingediend)

2 (Duitsland en Frankrijk)

Sirturo

01-06-2014

2 (Duitsland en Frankrijk)

Strimvelis

ja*

2 (Duitsland en Engeland)

Sylvant

01-08-2014

2 (Duitsland en Frankrijk)

Translarna

uitgesloten vanwege negatief advies

2 (Engeland en Frankrijk)

Hetlioz

nvt (niet ingediend)

1 (alleen Duitsland)

Kanuma

01-03-2018

1 (alleen Duitsland)

OXERVATE

nvt (niet ingediend)

1 (alleen Duitsland)

Procysbi

wel opname (geclusterd 1A), niet aangemeld in taxe

1 (alleen Duitsland)

SCENESSE

01-09-2016

1 (alleen Duitsland)

Kolbam

nvt (niet ingediend)

0

Bron: Uitvraag per mail via collega-organisaties van het Zorginstituut

In bovenstaande figuur is af te leiden waar Nederland een afwijkend beeld laat zien van andere landen. Groen
geeft aan dat een geneesmiddel beschikbaar is, rood geeft aan dat het middel niet beschikbaar is.
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6 Verbreding en verdieping van de analyse
6.1 Inleiding
In fase 2 van het onderzoek is voor (vrijwel) alle weesgeneesmiddelen een toelichting over de procesgang
opgesteld (zie Bijlage 6). Mogelijke verklaringen en vraagtekens waarom processtappen onverwacht snel of relatief
traag zijn verlopen, zijn uitgevraagd in interviews bij zorgverzekeraars (medisch adviseurs), Zorginstituut,
fabrikanten, patiëntenorganisaties en voorschrijvers/expertisecentra. Daarbij kwam tevens aan de orde of
toegankelijkheid voor patiënten op een alternatieve wijze georganiseerd was. Los van deze gesprekken zijn
gegevens verzameld over de beschikbaarheid van de onderzochte geneesmiddelen in andere landen, en over
mogelijke verklaringen voor pauzes in de beoordelingstermijn als gevolg van klokstops.
In dit hoofdstuk gaan we nader in op opvallende bevindingen en aandachtspunten die meerdere keren genoemd
werden. De onderzoekers beperken zich daarbij tot het weergeven van feiten zonder oordeel of verklaring. De
inhoud van de beoordelingen van het Zorginstituut, add-on toekenningen, arrangementsafspraken of (de)centrale
afspraken, is geen onderdeel van het onderzoek.

6.2 Situaties die aanleiding geven voor verdieping
Er zijn diverse redenen waarom producten wel of niet toegankelijk zijn, en waarom procedures snel of relatief
traag verlopen zijn. In de zoektocht naar mogelijke verklaringen zijn we situaties tegengekomen zoals
weergegeven in figuur 8.
Figuur 9 Stroomschema over procedures en achtergronden
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Als een weesgeneesmiddel niet is opgenomen in het basispakket omdat een fabrikant voor het middel geen
aanvraag voor vergoeding heeft ingediend, en een middel is ook internationaal niet beschikbaar, dan is het
aannemelijk dat het betreffende middel niet erg gemist zal worden. Als echter een middel door een negatief
advies niet in Nederland maar internationaal wel beschikbaar is, dan verdient dat nadere analyse.
Ook de situaties waarin een geneesmiddel weliswaar toegankelijk is, maar het proces langer dan een jaar geduurd
heeft, of dat er wel patiënten zijn maar (nog) geen declaraties, verdienen nadere analyse. Hierbij kan een
onderverdeling gemaakt worden in de verschillende fasen voordat er sprake is van daadwerkelijke toegang voor
de patiënt. De fasen worden hieronder toegelicht.
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6.3 Fase 1: het indienen van een aanvraag door de fabrikant
In 16 gevallen werd een dossier voor GVS-beoordeling of aanvraag voor add-on ingediend meer dan 12 maanden
na EMA-registratie. Uit de individuele gesprekken en focusgroepen bleek dat de volgende redenen hieraan ten
grondslag lagen.
Ø

Organisatorische redenen vanuit de fabrikant
Regelmatig worden producten overgenomen door een andere registratiehouder. Bij tenminste vijf van de
onderzochte geneesmiddelen was er sprake van overname van het geneesmiddel door een andere
registratiehouder (Adempas©, Cresemba©, Holoclar©, Procysbi© en Revestive©). Hierdoor maar ook om andere
redenen kan sprake zijn van beperkte capaciteit, waardoor het market access traject vertraging oploopt.

Ø

Onduidelijkheid over de te volgen procedure (GVS of intramuraal) of de dossier-eisen.
Bij twee gevallen is aangegeven dat er onduidelijkheid bestond over de te volgen procedure (Cresemba©,
Raxone©). Dit was het gevolg van een inschatting aan de kant van de fabrikant, maar bij Raxone© bleek na
overleg dat een andere route passender was waardoor vertraging optrad.
Tijdens het interview met het Zorginstituut bleek dat zij met name bij kleinere bedrijven (zonder Nederlandse
vestiging) onduidelijkheid ervaren over de procedure en ook dossiereisen. Hierdoor kan het zijn dat een
dossier niet volledig of onjuist wordt ingediend, waardoor vertraging wordt opgelopen. Brancheorganisaties
zoals de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en HollandBio kunnen hier een ondersteunende rol
vervullen. Dit komt terug in de paragraaf met aanbevelingen.

Ø

Voorzien van knelpunten ten aanzien van de gepubliceerde beschikbare data en de GRADE-systematiek
Een EMA-registratie kan worden toegekend op basis van een bevestiging dat uitkomsten van een onderzoek
ingediend zijn bij een internationaal wetenschappelijk tijdschrift, maar publicatie laat dan vaak nog maanden
op zich wachten. Het Zorginstituut maakt bij haar beoordeling gebruik van gepubliceerde artikelen. Enkele
fabrikanten hebben expliciet aangegeven dat een reden voor het uitstellen van de vergoedingsaanvraag is
omdat zij verwachten dat de gepubliceerde data (nog) niet voldoet aan de beoordelingscriteria van het ZIN.
Omdat het ZIN gehouden is aan de vastgelegde beoordelingssystematiek, wordt dan in een enkel geval
besloten de aanvraag uit te stellen. Voorbeelden zijn Revestive© en ook Natpar©. Omdat (zo blijkt uit de
beschikbaarheid in omringende landen) hier mogelijk toch sprake is van ongewenste inperking van de
toegankelijkheid, is tijdens de focusgroep gesproken over mogelijkheden om in dergelijke situaties maatwerk
toe te passen (met een alternatief beoordelingskader)22. Zie ook paragraaf 5.4 “Beoordelingssystematiek” en
paragraaf 6.1 “Conclusies & aanbevelingen”.

Ø

Geen of te weinig patiënten in Nederland
Er zijn 9 geneesmiddelen waarvoor geen vergoedingsaanvraag is ingediend. Bij drie geneesmiddelen is
expliciet door de fabrikant of verzekeraar aangegeven dat er geen vergoedingsaanvraag is ingediend vanwege
het verwachte aantal patiënten (laag of nihil). Bij zowel Strimvelis© als ook de eerste indicatie van Kalydeco©
zijn aparte afspraken gemaakt met de verzekeraars waardoor het geneesmiddel beschikbaar was voor
patiënten (indien aan de orde) zonder dat er een vergoedingsaanvraag was ingediend. Voor Kalydeco© is de
vergoedingsaanvraag voor de vervolgindicatie (veel groter aantal patiënten) alsnog ingediend. Bij drie andere
geneesmiddelen (Coagadex©, Deltyba© en Granupas©) is in gesprekken aangegeven dat er geen patiënten in
Nederland zijn dan wel voldoende behandelalternatieven aanwezig zijn. Ondanks dat deze middelen niet voor
vergoeding zijn aangevraagd en dus niet zijn opgenomen en vergoed, lijkt dit geen knelpunt op te leveren
voor de beschikbaarheid voor een adequate behandeling van patiënten.

22 In dit kader is het relevant om te wijzen op het Mechanism of Coordinated Access to orphan medicinal products (MoCA)
https://www.eurordis.org/content/moca : MoCA wanted to map innovative ways to provide real-life (affordable and
sustainable) access to orphan medicines for patients with unmet medical needs. The main recommendation was to
develop a coordinated mechanism to evaluate the value of an orphan medicinal product, based on a transparent value
framework, in order to support the exchange of information to enable Member States informed decisions on pricing and
reimbursement. After 2013, a few working group members decided to pursue discussions within the Medicines
Evaluation Committee (MEDEV, an informal group of experts from statutory health insurance institutions and HTA
agencies in Europe) to put conclusions and recommendations into practice through pilot projects.

Eindrapportage
Blad: 29 van 52

Toegankelijkheid van
niet-oncologische
weesgeneesmiddelen

6.4 Fase 2: de procedure tot toegankelijkheid
Een beoordelingsprocedure van extramurale geneesmiddelen zou, conform de wettelijke procedure, afgerond
moeten worden binnen 90 dagen, exclusief klokstops. Een fabrikant heeft de mogelijkheid om een klokstop van
maximaal 90 dagen aan te vragen. Voor intramurale geneesmiddelen zijn deze tijdslijnen niet vastgelegd. Een
middel stroomt automatisch in, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan (zoals een beperkte budgetimpact). Op
dat moment moet nog wel een add-on aanvraag worden ingediend door een zorginstelling en een
zorgverzekeraar. De Commissie Beoordeling Add-on Geneesmiddelen (CieBAG) van ZN (Zorgverzekeraars
Nederland) speelt hierbij een belangrijke rol. De CieBAG beoordeelt of indicaties van add-on geneesmiddelen
voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk (SWP). Hier kan echter enige tijd overheen gaan, zeker als er
afstemming nodig is met een wetenschappelijke vereniging over de plaats van een geneesmiddel in het
behandelarsenaal. Bij de sluismiddelen is een streven om de beoordeling binnen 120 dagen af te ronden.
Voor de geneesmiddelen in dit rapport blijkt dat de doorlooptijd van drie maanden (beoordeling GVS) vaak niet
wordt gerealiseerd, met als belangrijkste verklaring de klokstops. Dit is het geval bij 15 van de 22 beoordelingen.
Oorzaken die zijn benoemd in de individuele gesprekken met de verschillende stakeholders als ook tijdens de
beide focusgroepen, zijn:
Ø

Klokstop aangevraagd door fabrikant
Verschillende malen heeft de fabrikant een klokstop aangevraagd. Het Zorginstituut heeft aangegeven dat
van de 15 procedures die niet binnen 90 dagen zijn afgerond, bij 11 procedures (73%) de fabrikant een
klokstop heeft aangevraagd. Bij 10 procedures varieerde de klokstop van 1,5 tot 3 maanden. In één procedure
(Ocaliva©) duurde de klokstop 11 maanden in verband met publicatie van de data.

Ø

Vertraging door capaciteit/planningsredenen bij het Zorginstituut, zorgverzekeraars (CieBAG) of andere betrokken
partijen
Van de 15 procedures die niet binnen de 90 dagen werden afgerond duurde bij drie procedures (20%) het
beoordelingstraject langer doordat het een complex dossier was (CDCA Leadiant©, Galafold© en Wakix©) en
meerdere besprekingen, ook met externe adviseurs, nodig waren om tot een juiste beoordeling te komen. Bij
drie procedures (20%) werd de vertraging veroorzaakt doordat WAR-vergaderingen werden afgelast. Tenslotte
waren bij drie procedures (20%) behandelaren, patiënten of de fabrikanten niet in staat om tijdig hun reactie
op het conceptrapport in te dienen, waardoor het rapport pas in de daaropvolgende WAR-vergadering kon
worden behandeld. Met name patiëntenverenigingen en behandelaren, zo bleek in de focusgroep en
interviews, ervaren de gestelde reactietermijn als erg kort.

Van de vijf geneesmiddelen die een negatief advies kregen, kenden vier een relatief lange beoordelingsprocedure
(Galafold©, Ocaliva©, Revestive© en Translarna©). Bij zowel Revestive© als ook Translarna© werd de
vergoedingsaanvraag laat ingediend. Alleen Bronchitol© (negatief advies) werd binnen 90 dagen beoordeeld. CDCA
Leadiant© is eveneens niet opgenomen in het GVS vanwege een ongunstige kosteneffectiviteit. De magistrale
bereiding daarentegen wordt wel vergoed waardoor patiënten behandeld kunnen worden.
Opvallend is tevens dat een lange beoordelingsprocedure vaak gepaard gaat met een late indiening van de
fabrikant. Het lijkt erop dat dit onder meer te maken heeft met de complexiteit van de dossiers, en de beperkte
data die niet goed lijkt aan te sluiten op de gewenste onderbouwing voor (kosten)effectiviteit (zie volgende
paragraaf 5.4). Alleen Galafold© en Ocaliva© lijken een uitzondering waar het dossier snel is ingediend, maar de
beoordelingsprocedure toch lang was en uiteindelijk een negatieve beoordeling opleverde. Specifiek voor Ocaliva©
geldt als bijzonderheid dat eerst gewerkt is aan indiening volgens een nieuwe procedure (Beneluxa-traject), maar
lopende het proces alsnog voor een reguliere indiening is gekozen.

6.5 Fase 3: Onderhandelen over arrangement is tijdrovend
Tijdens de interviews is alleen gekeken naar producten geregistreerd in de periode 2012 – 2017. Het grootste deel
van deze procedures was voor 2019 afgerond. Tijdens de tweede focusgroep is echter ook gesproken over de
huidige situatie waarbij VWS frequenter onderhandelt en ook verzekeraars vaker dan voorheen intramurale
geneesmiddelen (die niet door het Zorginstituut zijn beoordeeld) door de CieBAG centraal duiden. Beide
processen zijn in de afgelopen periode steeds verder geprofessionaliseerd en geformaliseerd.
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Dit geldt zowel om het inregelen van de juiste zaken bij het weesgeneesmiddelen arrangement (dataverzameling,
start- en stopcriteria, etc), als om onderhandelingen over een aanvaardbare prijsstelling. Bij de hierna beschreven
knelpunten zal dan ook rekening worden gehouden met de huidige situatie om zodanig tot de juiste aanbeveling
te komen.
Ø

Bij VWS is het proces inmiddels geformaliseerd, maar wettelijke tijdslijnen ontbreken. Tijdslijnen zijn
overigens afhankelijk van de bereidheid om te onderhandelen aan beide kanten. Bij een prijsonderhandeling
zijn twee partijen verantwoordelijk voor de snelheid en het resultaat van een onderhandeling.
Voorbeelden hiervan zijn Kalydeco© en Cerdelga©. De procedures zijn inmiddels bij het Bureau Financiële
Arrangementen Geneesmiddelen meer ontwikkeld dan in de periode voor 2018. Echter ook momenteel moet,
in geval van een arrangement, rekening worden gehouden met gemiddeld vijf maanden onderhandeling
(VWS, Voortgangsbrief financiële arrangementen, november 2019). Aangezien de onderhandelingen vertrouwelijk
zijn, kunnen verder moeilijk aanbevelingen worden gedaan over bovenstaande.

Ø

Bij de zorgverzekeraars zijn de criteria, de beoordelingsmethodiek en ook tijdslijnen niet voor iedereen
duidelijk. Tijdens de focusgroep werd vanuit de zijde van zorgverzekeraars aangegeven dat men in principe
dezelfde methodiek hanteert als het Zorginstituut, om te bepalen of een behandeling tot SWP behoort.
Kanuma© en Brineura© kennen een decentraal arrangement, waarbij inhoudelijke afspraken over
bijvoorbeeld start- en stopcriteria zijn gemaakt, maar ook prijsafspraken. In de periode dat deze werden
afgesloten was de procedure van de verzekeraars nog niet duidelijk omschreven. Het tot stand komen van de
afspraken heeft lang geduurd. Voor Brineura© bleek in deze periode de toegang voor patiënten te zijn
geregeld. Inmiddels heeft de CieBAG de procedure en werkwijze ten aanzien van het duiden van SWP ten
behoeve van de add-on toekenning beschreven. Ook is de werkwijze van de gezamenlijke onderhandeling
door het Clean Team beschreven.

Ø

Voor het duiden van SWP raadpleegt de CieBAG de beroepsverenigingen, wier standpunt veelal gevolgd
wordt. Tijdens de focusgroep werd benoemd dat niet alle beroepsverenigingen zich hiervan bewust zijn
(alhoewel dit mogelijk voor de experts van weesindicaties anders is). Of en in welke mate de CieBAG ook
andere aspecten meeneemt in de duiding is niet duidelijk, ook omdat dit niet publiekelijk kenbaar wordt
gemaakt, zoals wel het geval is bij een beoordeling door het Zorginstituut.

Ø

Ten aanzien van de onderhandeling is ook bij zorgverzekeraars in de afgelopen periode veel
geprofessionaliseerd. Tijdens de focusgroep bleek echter dat het voor zowel fabrikanten, behandelaren,
ziekenhuizen en ook patiënten niet goed helder is wanneer een geneesmiddel in aanmerking komt voor een
decentrale onderhandeling en (opnieuw) welke tijdslijnen dan gelden. Een grotere mate van transparantie
werd geopperd.

Het sneller beschikbaar krijgen van innovatieve geneesmiddelen is sinds enige tijd een wens van de overheid,
patiëntenorganisaties, behandelaren en de farmaceutische industrie. Het College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen (CBG) en Zorginstituut Nederland hebben daartoe het initiatief genomen voor de pilot ‘Parallelle
Procedures CBG-ZIN’. Idee daarbij is om de tijd vanaf registratie tot en met vergoeding van een geneesmiddel te
verkorten door een meer parallelle procedures voor registratie- en vergoedingstrajecten, in plaats van de huidige
opeenvolgende processen.

6.6 Beoordelingssystematiek en kwaliteitscriteria ten behoeve van inkoopafspraken
Het valt op dat er veel klokstops zijn geweest bij middelen die door het Zorginstituut zijn beoordeeld. De specifieke
kenmerken van deze categorie geneesmiddelen (orphan designation) leveren vraagpunten op bij de
onderbouwing van effectiviteit en/of kosteneffectiviteit. Studies kennen veelal kleine aantallen (mogelijk
onvoldoende gepowered) en de toepasbaarheid van de GRADE als methode was een terugkerend onderwerp in
interviews.
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Het Zorginstituut past GRADE weliswaar toe in de beoordelingen, maar ondanks de beeldvorming bij met name
fabrikanten en brancheorganisaties dat GRADE erg strikt wordt toegepast en onwerkbaar is voor toegankelijkheid,
is er wel degelijk ruimte om tot een positief standpunt te komen op basis van minder harde uitkomsten. Welke
mate van bewijs acceptabel is, wordt bepaald aan de hand van de checklist passend bewijs, waar het Zorginstituut
kijkt naar de wenselijkheid en haalbaarheid van randomiseren, naar de controlegroep en blinderen, en welke
beperkende factoren er zijn.
De (timing van de) inzet van de beroepsgroep – van wie een tijdige uitspraak wordt gevraagd over de
plaatsbepaling en therapeutische (meer)waarde – is van belang. Zo is de ervaring van deelnemers aan de
focusgroepbijeenkomst dat inzet van commissies zoals de CieBOM (bij beoordeling van oncologische middelen)
helpt om sneller te bepalen of een therapie voldoet aan SWP.
Bij een aantal van de onderzochte geneesmiddelen wordt de lastige zoektocht naar passend bewijs als
belemmerend ervaren (bv Galafold©, Ocaliva©, Natpar©, Raxone©, Revestive©, Vimizim©). Bij Ocaliva© is door de
patiëntvereniging aangegeven dat de toegang voor de patiënten momenteel onvoldoende is. Ocaliva© heeft een
negatief advies gekregen (daarbij opgemerkt dat niet de juiste uitkomstmaten zijn meegenomen) terwijl in deel
van de omringende landen dit wel beschikbaar is (Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië, Schotland, Engeland, Frankrijk
en – onder voorwaarden - Finland).
Voor de intramurale geneesmiddelen stelt de CieBAG kwaliteitscriteria op die leiden tot een contracteeradvies.
Wanneer de kwaliteitscriteria zijn opgesteld, beoordeelt de CieBAG namens alle verzekeraars aan de hand van
deze criteria de ziekenhuizen die aangeven een (nieuw) geneesmiddel voor een bepaalde indicatie te willen gaan
gebruiken. Door de centrale beoordeling worden de administratieve lasten voor de ziekenhuizen beperkt.
Voor Scenesse© geven beroepsgroepen aan dat het huidig gebruik beperkt is door restricties aan de vergoeding
(alleen volwassenen en maar vier keer per jaar). De beroepsgroep zou dit middel frequenter willen toepassen
(vanwege medische redenen) maar ze doen dit niet uit angst de vergoeding te verliezen. Studies zijn extreem lastig
uit te voeren want de uitkomstmaat is self-inflicted (blootstellen aan licht). Daardoor blijft de meerwaarde lastig
aan te tonen.
We begrijpen uit contacten met de beroepsgroep dat met name Vimizim© en in mindere mate Natpar© voor
specifieke patiënten meer therapeutische meerwaarde kan hebben dan op basis van de huidige
wetenschappelijke inzichten bewezen wordt. In die gevallen zou men het liefst werken met een voorwaardelijke
toelating of een pay-for-performance constructie. Op die manier kun je doelmatig gebruik van kostbare middelen
beter borgen. Echter, ook in het geval van een pay-for-performance constructie moet eerst voldaan worden aan
de basale beoordeling op effectiviteit.
Soms zijn de middelen (in een enkel geval onder voorwaarden) beschikbaar voor patiënten, maar niet altijd. Voor
enkele producten wijkt Nederland hierbij af van de ons omringende landen en lijkt Nederland een strikter
beoordelingskader toe te passen. Het omgekeerde komt overigens ook voor, waarbij Nederland een relatief
ruimere toegankelijkheid heeft dan elders.
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7 Conclusies en aanbevelingen
7.1 Beschikbaarheid (toegankelijkheid)
Een conclusie over de toegankelijkheid van de niet-oncologische weesgeneesmiddelen die zijn geregistreerd in de
periode 2012-2017, is dat veel middelen in Nederland opgenomen zijn in het basispakket. Uit ons onderzoek blijkt
dat circa twee derde van de geregistreerde weesgeneesmiddelen is opgenomen in het basispakket. Voor
geneesmiddelen die in Nederland niet beschikbaar zijn, komt dit meestal overeen met andere landen. Vanwege
bijvoorbeeld een gering aantal patiënten of de beschikbaarheid van alternatieven is er dan geen aanleiding voor
de fabrikant om een geneesmiddel te introduceren.
Van vrijwel alle opgenomen middelen zijn een of meer declaraties in het systeem zichtbaar geworden. Patiënten
lijken, nadat een geneesmiddel een positief advies heeft gekregen en wordt vergoed vanuit de Regeling
Zorgverzekering, toegang te hebben tot het geneesmiddel. Het is nog onduidelijk of alle patiënten die geïndiceerd
zouden zijn voor deze geneesmiddelen daadwerkelijk gebruik maken. Van patiëntenverenigingen die we
gesproken hebben ontvingen we geen signalen dat mensen ongewenst zorg onthouden wordt voor de middelen
die zijn toegelaten tot het pakket.
Toch zijn er wel enkele knelpunten geconstateerd. De beroepsgroep mist in de praktijk enkele (in hun ogen
noodzakelijke) middelen als gevolg van negatief advies: drie van de zes geneesmiddelen die in Nederland een
negatief advies hebben gekregen zijn in de ons omringende landen wel beschikbaar voor patiënten. In die gevallen
lijkt het erop dat Nederland een stringenter toelatingsbeleid voert of beoordelingskader heeft gehanteerd. Uit de
verdiepingssessie en vooral de contacten met de beroepsgroep leiden we af dat zij wel degelijk behoefte hebben
om deze geneesmiddelen toe te voegen aan het behandelarsenaal. Ter nuancering kan wel worden vastgesteld
dat er eveneens geneesmiddelen aan het andere eind van dat spectrum zitten, waarbij Nederland wél bepaalde
geneesmiddelen vergoedt in tegenstelling tot anderen.
à Fabrikanten kunnen op basis van de resultaten in de praktijk nieuwe onderzoeken uitvoeren en een

herbeoordeling aanvragen na verschijnen van wetenschappelijke publicaties.
à Het Zorginstituut kan nagaan of gebruik in de (internationale) praktijk nieuwe inzichten oplevert met

betrekking tot de effectiviteit.
Het kan gebeuren dat een geneesmiddel instroomt zonder dat partijen zich er expliciet bewust van zijn omdat het
een indicatieuitbreiding van een bestaand middel betreft, waarvoor reeds een add-on beschikbaar is.
à Ga bij indicatieuitbreidingen expliciet na of voldaan is aan voorwaarden voor effectiviteit en

kosteneffectiviteit.

7.2 Procedures en doorlooptijden
Er zijn lange procedures voordat geneesmiddelen daadwerkelijk beschikbaar en vergoed zijn en er is een grote
variatie in doorlooptijden. Van 16 geneesmiddelen (35%) heeft het langer dan een jaar geduurd voordat door de
registratiehouder een aanvraag voor GVS-beoordeling bij het Zorginstituut werd gedaan of door ziekenhuis en
verzekeraar een aanvraag voor add-on bij de NZa werd ingediend. En van 15 van de 22 GVS aanvragen (77%) heeft
de doorlooptijd van de procedure langer geduurd dan 90 dagen, waarbij in 11 gevallen sprake was van een
klokstop.
Oplossen van deze knelpunten start bij meer kennis over geneesmiddelen die er aan komen. Dankzij de
Horizonscan Geneesmiddelen die het Zorginstituut publiceert komt er steeds beter inzicht in de
(wees)geneesmiddelen die binnen twee jaar naar verwachting bij de EMA een marktregistratie realiseren. Dat
biedt aan patiëntenorganisaties, beroepsgroepen, zorgverzekeraars, én fabrikanten gelegenheid om vroegtijdig te
zoeken naar coalitiepartners om de procedures voor beoordeling en vergoeding voor te bereiden.
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Middelen kunnen sneller beschikbaar komen wanneer de Horizonscan deze middelen vroegtijdig signaleert
(triage) en de betreffende beroepsgroep/expertisecentrum informeert. Vervolgens dient de beroepsgroep
(eventueel georganiseerd via een expertisecentrum) vroegtijdig een standpunt in te nemen over de plaatsbepaling
en de waarde van het nieuwe middel, start- en stopcriteria op te stellen, een indicatiecommissie toe te wijzen en
een register op te starten als deze nog niet aanwezig is en relevante onderzoeksvragen op te stellen. Hierbij moet
wel de opmerking gemaakt worden dat financiering van registers nog niet structureel geregeld is en daardoor een
knelpunt is.
à De eerste winst is te behalen als fabrikanten direct na EMA goedkeuring een vergoedingsdossier

indienen in Nederland.
à Met behulp van de Horizonscan Geneesmiddelen kunnen alle partijen sneller en actiever aan de slag om

beschikbaarheid te versnellen.
Om tijdgebrek later in het proces te voorkomen, is dan wel wenselijk om eerder te starten met de procedure. Een
gezamenlijke (start)bijeenkomst is er bij een GVS-aanvraag voor niet-oncologische weesgeneesmiddelen en bij een
voorwaardelijke toelatingsprocedure in principe altijd, maar deze zou al kunnen beginnen naar aanleiding van de
Horizonscan. Dat geeft extra tijd voor een tweede bijeenkomst om goed met alle relevante stakeholders te
spreken over de aandoening, de huidige behandeling, het product, maar ook de studie en mogelijke knelpunten
ten aanzien van de beoordelingscriteria. Direct na de (eerder gehouden) startbijeenkomst kan de beroepsgroep
gevraagd worden na te denken over de positie in de behandeling, de vergelijkende behandeling, start-stop criteria
etc. Patiënten kunnen zich uitspreken over de medische noodzaak en met de fabrikant kan gesproken worden
over de mogelijkheden om de toegevoegde waarde te onderbouwen.
à Een startbijeenkomst met registratiehouder, beroepsgroepen en patiëntenorganisaties (en eventuele

anderen) kan voor weesgeneesmiddelen vaker en vroegtijdig (n.a.v. Horizonscan) plaatsvinden zodat
verdiepende informatie beschikbaar komt.
Bij vroegtijdig opstarten van activiteiten is een belangrijk punt of een geneesmiddel een GVS-procedure gaat
volgen, of de intramurale route. Zo lang dat onduidelijk is, weten veldpartijen niet wie op welk moment met welke
vraag aan de slag moet.
à Het verdient aanbeveling om snel duidelijk te maken welke route gevolgd zal worden.

Bij kleine bedrijven speelt onbekendheid met de procedures een rol, waardoor zij knelpunten ervaren bij het
indienen van een dossier. HIer kunnen de brancheverenigingen een belangrijke bijdrage leveren op het gebied
van voorlichting. Een heldere beschrijving van de procedures en ondersteuning vanuit de Vereniging Innovatieve
Geneesmiddelen of HollandBio bij kleine bedrijven die niet in Nederland gevestigd zijn, kan hierin verbetering
brengen.
à Brancheverenigingen kunnen aan partijen die minder bekend zijn met de Nederlandse situatie een

actieve ondersteuning bieden op het gebied van voorlichting over procedures.
Met betrekking tot de tijdigheid zijn er nog de volgende observaties:
•

•

Een langere reactietermijn (door eerder aankondigen of toesturen van een concept) is gewenst voor de
behandelaren en patiëntenvereniging. Veelal zijn deze nu niet in staat binnen de gevraagde 5 werkdagen
te reageren. De verlenging moet worden gezocht aan de voorkant, niet aan het eind van de periode.
Uitloopt van de reactieperiode heeft gevolgen voor de wettelijke 90-dagen termijn. Als de WARvergadering een maand opschuift, lukt het niet om de beoordeling binnen 90 dagen af te ronden.
De WAR-vergaderingen vinden de 4e maandag van de maand plaats, maar zijn in het verleden regelmatig
geannuleerd. Ook een ACP-vergadering wordt soms geannuleerd. Er zijn suggesties gedaan voor een
alternatieve (schriftelijke/tele-bellen) procedure voor de WAR of ACP bij een gering aantal agenda stukken
of vakantieperiodes waardoor vergaderingen minder frequent/niet worden afgelast.
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à Het Zorginstituut kan een aantal praktische zaken verbeteren om tijdig inzet van externen te borgen.

Aankondigen van gewenste inzet en toesturen van concept documenten is onderdeel van de procedure en
gebeurt wel, maar tijdslijnen zijn ‘uitdagend’. Daarnaast kan ZIN actiever inzet plegen om WAR- of ACPvergaderingen altijd door te laten gaan.
à Zorgverzekeraars Nederland (CieBAG) kan aangeven welke dossiers er lopen en wat verwachte

tijdslijnen zijn, zodat beroepsgroepen (en eventueel anderen) tijdig hun benodigde input kunnen leveren.
à Bij wetenschappelijke verenigingen en patiëntenorganisaties is er vaak onvoldoende tijd om (snel) te

reageren op vragen. Het is wenselijk dat daarvoor structureel voldoende capaciteit/expertise beschikbaar
komt.

7.3 Beoordeling en vergoeding van weesgeneesmiddelen vraagt om maatwerk
Weesgeneesmiddelen hebben een bijzonder karakter. Juist van deze geneesmiddelen blijkt het lastig om de
therapeutische meerwaarde onomstotelijk vast te stellen in grote studies. Bij de beoordeling wordt weliswaar – als
de GRADE-systematiek wordt gehanteerd – de kracht van de bewijslast vaak laag gewaardeerd, maar dat hoeft in
de praktijk niet te betekenen dat een middel per definitie een negatieve beoordeling krijgt. Wel komen eerder
vragen over de kosteneffectiviteit aan de orde: hoe kan het dat de prijsstellingen vaak hoog zijn van
geneesmiddelen waarvan onduidelijk is hoe groot de meerwaarde is, of als wel enige meerwaarde is aangetoond
dit niet heel veel gezondheidswinst of kwaliteit van leven oplevert?
Bij weesgeneesmiddelen is vaker sprake van onvolledige dossiers, lage aantallen, of een beperkte onderbouwing
van effectiviteit (waardoor de stand van de wetenschap en praktijk niet wordt gehaald. Het Zorginstituut geeft aan
dat men open staat voor maatwerk. Het recent ingevoerde instrument voor voorwaardelijke toelating is ook voor
weesgeneesmiddelen beschikbaar gekomen.
Het kan passend zijn om – juist bij weesgeneesmiddelen – vaker te kiezen voor een voorwaardelijke toelating,
waarbij weliswaar vergoeding vanuit de Zvw mogelijk is, maar alleen met de verplichting dat in bijvoorbeeld drie,
vijf of zeven jaar voldoende onderzoeksgegevens worden verzameld om met meer gezag de claim over
werkzaamheid te kunnen onderbouwen. Fabrikanten geven echter aan dat er ook beperkingen zitten aan deze
voorwaardelijke toelating en zullen niet altijd toestemming krijgen vanuit het hoofdkantoor een dergelijk traject te
starten. In andere gevallen gaat een lange voorbereidingstijd van fabrikanten veelal gepaard met een lange
beoordelingsprocedure. En vice versa: de beoordelingsprocedures met een negatief oordeel kennen vaak een
langere doorlooptijd. In de onderzochte procedures blijkt de onderbouwing van de effectiviteit door lage aantallen
lastig, en wordt de onderbouwing van kosteneffectiviteit vaak rooskleurig afgeschilderd. Er is inherent meer
sprake van onzekerheid: een dossier is vaak onvolledig, men voldoet (nog) niet compleet aan bepaalde eisen, dus
het Zorginstituut of de beoordelaars vanuit de zorgverzekeraars (CieBAG) moeten met meer onzekerheid
uitspraken doen. Dat pleit voor voorwaardelijkheid, totdat er meer duidelijkheid is.
Een alternatieve route is die van N=1 studies, waarbij – zonder controlegroep – een geneesmiddel wordt verstrekt.
Een bekend voorbeeld is de DRUP-trial23, maar inmiddels is er ook ervaring voor niet-oncologische behandelingen.
Tijdens de focusgroep wees een deelnemer op het artikel van Stunnenberg et.al. (JAMA, dec 2018)24: “In rare
diseases it is difficult to achieve high-quality evidence of treatment efficacy because of small cohorts and clinical
heterogeneity. With emerging treatments for rare diseases, innovative trial designs are needed.” De conclusie was “In a
series of N-of-1 trials of mexiletine vs placebo in patients with nondystrophic myotonia, there was a reduction in mean
daily-reported muscle stiffness (…). These findings support the efficacy of mexiletine for treatment of nondystrophic
myotonia as well as the feasibility of N-of-1 trials for assessing interventions in some chronic rare diseases.”

23
24

https://www.avl.nl/nieuwsberichten/2019/balans-van-drie-jaar-drup-studie-in-nature/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30535218/
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De vergoeding tijdens de N=1 studie gebeurt vaak de eerste maanden op kosten van de fabrikant, waarna bij een
bewezen klinisch effect in de praktijk de vergoeding wordt overgenomen vanuit de Zorgverzekeringwet. Op deze
wijze wordt data verzameld in de praktijk, kan de effectiviteit (verder) worden onderbouwd en is het geneesmiddel
beschikbaar en vergoed voor de patiënt.
à De overheid kan methodologische ontwikkelingen blijven stimuleren. Zorginstituut en zorgverzekeraars

blijven deze ontwikkelingen volgen en overnemen zodra er voldoende onderbouwing is. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan N=1 studies om individuele beschikbaarheid en vergoeding te organiseren.
Als eenmaal effectiviteit is aangetoond, maar er sprake is van een ongunstige kosteneffectiviteit dan kan als
alternatieve of additionele route die van een pay for perfomance model besproken worden waarbij de fabrikant
de kosten van het geneesmiddel vergoedt wanneer niet aan bepaalde criteria is voldaan.
à Het ministerie van VWS kan vaker bestuderen of pay-for-performance afspraken mogelijk zijn wanneer

de kosteneffectiviteit na onderhandeling ongunstig blijft (mits de effectiviteit aangetoond is).
Een onderhandeling (VWS of CieBAG) is onzeker en kost veel tijd. Dit hangt samen met de vaak hoge prijzen in
relatie tot de effecten en de mate van onderbouwing. Zowel VWS (Bureau Financiële Arrangementen in geval van
de sluis) als ook zorgverzekeraars (Clean-team) hebben de afgelopen jaren de procedures rondom het
onderhandelen en gezamenlijk inkopen gestandaardiseerd en geprofessionaliseerd.25. Daarbij werd wel door
brancheorganisaties voor fabrikanten om meer transparantie van criteria en het beoordelingskader gevraagd. De
uitkomst van een onderhandeling hangt tevens af van de ruimte en bereidheid van de fabrikant om prijs te dalen.
Dit kan een positieve bijdrage leveren aan snelheid waarmee deze trajecten afgerond kunnen worden.
Er blijft ruimte voor verbetering, zeker als – zoals eerder opgemerkt – gestart wordt na de triage op basis van de
Horizonscan, en vervolgvragen door beroepsgroepen en/of expertisecentra sneller en beter opgepakt zouden
worden. Als vertegenwoordigers van de wetenschappelijke verenigingen beter en tijdiger gemobiliseerd worden
indien actie vanuit de beroepsgroep gewenst of noodzakelijk is, voorkom je dat het een vertragende factor wordt
gedurende het beoordelingsproces of tijdens het inrichten van een centraal/decentraal arrangement
Daarmee samenhangend: het is gewenst om de betrokkenheid en expertise te vergroten bij de betrokken
patiëntenverenigingen om een actieve rol te spelen bij de maatschappelijke discussie over meerwaarde van
weesgeneesmiddelen
à Aanbeveling: Gelet op de kleine patiëntenpopulaties, de hoeveelheid niet-oncologische

weesgeneesmiddelen en de complexiteit van dossiers, is het wenselijk om (vertegenwoordigers van)
patiëntenorganisaties te ondersteunen. Hiermee kan voldoende capaciteit beschikbaar komen voor het
leveren van de gewenste inhoudelijke rol.

25

Recent heeft ZN een aantal brochures gepubliceerd die een mooie aanzet vormen om te komen tot meer transparantie:
•
Zie https://www.zn.nl/publicaties/document?documentregistrationid=4446978050 voor ZN-CieBAG;
•
Zie https://www.zn.nl/336986125/publicaties?dossierids=339148803&folderid=342097936&title=ZNdocumenten&parentid=342097936&parenttitle=ZN-documenten (onder Overzicht gezamenlijke afspraken, 18-02-2020)
voor het Clean-team.
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N-(2,4-Di-tert-butyl-5-hydroxyphenyl)-1,4dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxamide
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Para-aminosalicylic acid
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14 para-aminosalicylic acid
15 tasimelteon
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Idelvion
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Hetlioz
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(R)-2-Methyl-6-nitro-2-{4-[4-(4trifluoromethoxyphenoxy)piperidin-1yl]phenoxymethyl}-2,3-dihydroimidazo[2,1b]oxazole
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Cysteamine hydrochloride
Defibrotide

10 mercaptamine hydrochloride
11 defibrotide
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Cresemba

Coagadex

CDCA Leadiant

Brineura

Alprolix

Recombinant fusion protein consisting of
human coagulation factor IX attached to the
Fc domain of human IgG1

eftrenonacog alfa

2

Tradename

Methyl 4,6-diamino-2-[1-(2-fluorobenzyl)-1H- Adempas
pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-yl]-5pyrimidinyl(methyl)carbamate

Product

riociguat

1

No Active Substance

Shire Pharmaceuticals Ireland
Limited

Retrophin Europe Limited

Laboratoire HRA Pharma

Alexion Europe SAS

Vertex Pharmaceuticals (Ireland)
Limited

Vertex Pharmaceuticals (Ireland)
Limited

CSL Behring GmbH

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Treatment of haemophilia B (congenital
factor IX deficiency)

Treatment of cystic fibrosis
Treatment of Gaucher Disease

Treatment of hereditary factor X deficiency

EU/3/07/524

EU/3/08/578
EU/3/04/212

EU/1/14/965

EU/1/15/1033

EU/1/12/782

EU/1/12/782

EU/1/16/1095

EU/1/14/987

EU/1/15/1082
EU/1/13/896
EU/1/15/1008

EU/1/13/875

EU/1/15/1049
EU/1/13/878

EU/1/15/1036

EU/1/15/1036

EU/1/16/1087

EU/1/16/1110

EU/1/12/760
EU/1/14/974

EU/1/17/1192

EU/1/16/1098

EU/1/15/1078

Treatment of inborn errors of primary bile
EU/1/13/895
acid synthesis responsive to treatment with
cholic acid

Treatment of Cushing’s syndrome

Treatment of lysosomal acid lipase
deficiency

Treatment of cystic fibrosis

Treatment of cystic fibrosis

Treatment of haemophilia B

Treatment of corneal lesions, with
associated corneal (limbal) stem cell
deficiency, due to ocular burns

EU/3/13/1210 Treatment of hypoparathyroidism

EU/3/09/683

EU/3/12/965

EU/3/10/827

EU/3/08/556

EU/3/08/556

EU/3/09/723

EU/3/08/579

Treatment of Fabry disease
Treatment of tuberculosis
Treatment of non-24-hour sleep-wake
disorders in blind people with no light
perception

Treatment of tuberculosis

Treatment of cystinosis
Treatment of hepatic veno-occlusive
disease

EU/3/14/1284 Treatment of invasive aspergillosis

EU/3/14/1276 Treatment of mucormycosis

EU/3/07/471

EU/3/14/1406 Treatment of inborn errors of primary bile
acid synthesis

EU/3/05/325
EU/3/07/514

EU Centralised
Nr

Treatment of pulmonary arterial
EU/1/13/907
hypertension including treatment of chronic
thromboembolic pulmonary hypertension
(PAH & CTEPH)

Designated Orphan Indication

EU/3/13/1118 Treatment of neuronal ceroid lipofuscinosis
type 2

EU/3/07/453

EU/3/07/518

EU
Designation

Amicus Therapeutics UK Ltd
EU/3/06/368
Eurocept International B.V.
EU/3/10/826
Vanda Pharmaceuticals Germany EU/3/10/841
GmbH

Otsuka Novel Products GmbH

Orphan Europe S.A.R.L.
Gentium S.r.I.

Basilea Medical Ltd (registratie
overgenomen door Pfizer BV)

Basilea Medical Ltd (registratie
overgenomen door Pfizer BV)

Bio Products Laboratory Ltd
(Germany)

sigma-tau Arzeimittel GmbH

Pharmaxis Europe Limited
Genzyme Europe B.V.

BioMarin International Limited

Swedish Orphan Biovitrum AB
(publ)

Bayer AG (MSD)

Sponsor
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Product

Sirturo

(1R,2S) 6-bromo-alpha-[2(dimethylamino)ethyl]-2-methoxy-alpha-(1naphthyl)-beta-phenyl-3-quinolineethanol

Recombinant human N-acetylgalactosamine-6- Vimizim
sulfatase

1-{3-[3-(4chlorophenyl)propoxy]propyl}piperidine,
hydrochloride

(S)-ethyl 2-amino-3-(4-(2-amino-6-((R)-1-(4chloro-2-(3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)phenyl)2,2,2-trifluoroethoxy)pyrimidin-4yl)phenyl)propanoate

44 elosulfase alfa

45 pitolisant

46 telotristat

Xermelo

Wakix

(3-[5-(2-fluoro-phenyl)-[1,2,4]oxadiazole-3-yl]- Translarna
benzoic acid

43 ataluren

Sylvant

Chimeric-anti-interleukin-6 monoclonal
antibody

42 siltuximab

Strimvelis

Strensiq

Spinraza

Antisense oligonucleotide targeted to the
SMN2 gene

Recombinant human tissue non-specific
alkaline phosphatase - Fc - deca-aspartate
fusion protein

Soliris

Eculizumab

Autologous CD34+ cells transfected with
contains CD34+ cells transduced with retroviral retroviral vector containing adenosine
vector that encodes for the human adenosine deaminase gene
deaminase (ADA) cDNA sequence from human
haematopoietic stem/progenitor
(CD34+) cells

41 autologous CD34+ enriched cell fraction that

40 asfotase alfa

38 eculizumab
39 nusinersen sodium

Signifor
Signifor

pasireotide
pasireotide

35 pasireotide
36 pasireotide
37 bedaquiline

Scenesse

[Nle4, D-Phe7]-alpha-melanocyte stimulating
hormone

Revestive

[gly2] Recombinant human glucagon-like
peptide

Procysbi
Ravicti
Raxone

Oxervate

34 afamelanotide

Cysteamine bitartrate (gastroresistant)
Glyceryl tri-(4-phenylbutyrate)
Idebenone

Orphacol

Opsumit

Ocaliva
Ofev

NexoBrid

Tradename

33 teduglutide

Recombinant human nerve growth factor

mercaptamine
glycerol phenylbutyrate
idebenone

Cholic acid

28 cholic acid

cenegermin

Macitentan

27 macitentan

29
30
31
32

6alpha-ethyl-chenodeoxycholic acid
Nintedanib

25 obeticholic acid (obitecholzuur)
26 nintedanib

bromelain

24 concentrate of proteolytic enzymes enriched in Purified bromelain

No Active Substance

Ipsen Pharma

Bioprojet Pharma

BioMarin International Limited

PTC Therapeutics International
Limited

Janssen-Cilag International NV

Orchard Therapeutics
(Netherlands) B.V.

Alexion Europe SAS

Biogen Netherlands B.V.

Alexion Europe SAS

Janssen-Cilag International NV

Novartis Europharm Limited
Novartis Europharm Limited

Clinuvel Europe Limited

Shire Pharmaceuticals Ireland
Limited

Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Horizon Pharma Ireland Limited
Chiesi (voorheen van Santhera
Pharmaceuticals (Deutschland)
GmbH)

Dompé farmaceutici S.p.A.

Laboratoires CTRS

Janssen-Cilag International NV

Intercept Pharma Europe Ltd
Boehringer Ingelheim
International GmbH

MediWound Germany GmbH

Sponsor

Treatment of partial deep dermal and full
thickness burns

Designated Orphan Indication

Treatment of inborn errors in primary bile
acid synthesis

Treatment of pulmonary arterial
hypertension

EU/3/09/661

EU/3/07/459

EU/3/09/657

EU/3/05/278

EU/3/07/508

EU/3/05/313

EU/3/08/594

EU/3/12/976

EU/1/12/787

EU/1/13/861
EU/1/15/1062
EU/1/15/1020

EU/1/17/1197

EU/1/13/870

EU/1/13/893

EU/1/16/1139
EU/1/14/979

EU/1/12/803

EU Centralised
Nr

Treatment of tuberculosis

Treatment of acromegaly
Treatment of Cushing's disease

EU/1/15/1015

EU/1/17/1188

EU/1/07/393

EU/1/14/928

Treatment of carcinoid syndrome

Treatment of narcolepsy

Treatment of mucopolysaccharidosis, type
IVA (Morquio A Syndrome)

EU/1/17/1224

EU/1/15/1068

EU/1/14/914

Treatment of Duchenne muscular dystrophy EU/1/13/902

Treatment of Castleman’s disease

Treatment of severe combined
EU/1/16/1097
immunodeficiency (SCID) due to adenosine
deaminase (ADA) deficiency

Treatment of hypophosphatasia

Treatment of 5q spinal muscular atrophy
(SMA)

EU/1/13/901

EU/1/12/753
EU/1/12/753

Treatment of erythropoietic protoporphyria EU/1/14/969

Treatment of Short Bowel Syndrome

Treatment of cystinosis
Treatment of UCD
Treatment of Leber's hereditary optic
neuropathy

EU/3/14/1304 Treatment of myasthenia gravis

EU/3/05/314

EU/3/09/670
EU/3/09/671

EU/3/08/541

EU/3/01/077

EU/3/10/778
EU/3/10/733
EU/3/07/434

EU/3/15/1586 Treatment of neurotrophic keratitis

EU/3/02/127

EU/3/11/909

EU/3/10/753 Treatment of primary biliary cirrhosis
EU/3/13/1123 Treatment of idiopathic pulmonary fibrosis

EU/3/02/107

EU
Designation
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AVL. Nieuwsbericht over Drupstudie. https://www.avl.nl/nieuwsberichten/2019/balans-van-drie-jaar-drup-studiein-nature/ (2019)
BS Health Consultancy. Toegankelijkheid van innovatieve geneesmiddelen – Onderzoek naar de doorlooptijden
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EMA. Rare diseases, orphan medicines, Getting the facts straight (28 February 2018. EMA/551338/2017)
Ministerie van VWS. Voortgangsbrief financiële arrangementen, november 2019
NZa. Circulaire CI/18/31c, Wijziging aanvraagprocedure add-on geneesmiddelen en ozp stollingsfactoren, 15
oktober 2018
Orphanet Report Series. Lists of medicinal products for rare diseases in Europe » Orphan Drugs collection (January
2020). http://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/GB/list_of_orphan_drugs_in_europe.pdf
Stunnenberg BC, Raaphorst J, Groenewoud HM, et al. Effect of Mexiletine on Muscle Stiffness in Patients With
Nondystrophic Myotonia Evaluated Using Aggregated N-of-1 Trials. JAMA. 2018;320(22):2344–2353.
doi:10.1001/jama.2018.18020 (zie ook: https://www.radboudumc.nl/nieuws/2018/nieuwe-toepassing-bayesiaansgecombineerde-n1-trialmethode )
Zorginstituut. Pakketbeheer Weesgeneesmiddelen (Diemen, 26 oktober 2015)
Zorginstituut. Monitor Weesgeneesmiddelen 2017 (Diemen, 21 december 2017)
Zorginstituut. Monitor Weesgeneesmiddelen 2018 (Diemen, 12 november 2018)
Zorginstituut. Monitor Weesgeneesmiddelen in de praktijk 2019 (Diemen, 2019)
Zorgverzekeraars Nederland. Brochure ZN-Commissie Beoordeling Add-on Geneesmiddelen (CieBAG) (Zeist,
november 2019)
Zorgverzekeraars Nederland. Brochure Gemeenschappelijk Inkoopverband van zorgverzekeraars dure MSZ
geneesmiddelen (Clean-team) (Zeist, februari 2020)

Van alle onderzochte geneesmiddelen zijn de beschikbare beoordelingen en – indien van toepassing – de
publicatie in de Staatscourant (houdende wijziging van de bijlagen 1 en 2 van de Regeling zorgverzekering in
verband met de maandelijkse wijziging van de aanspraak op geregistreerde geneesmiddelen) achterhaald en
doorgenomen.
Van Brineura©, Cresemba©, Holoclar© en Spinraza© hebben we de Prestatie- en tariefbeschikking Add-on
geneesmiddelen achterhaald en doorgenomen.
Wij hebben voor de analyses dankbaar gebruik gemaakt van de gegevens die het Zorginstituut beschikbaar heeft
gesteld op basis van de GIP-declaratiebestanden en via Vektis verkregen declaratiebestanden voor intramurale
dure geneesmiddelen (add-ons).
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Bijlage 3: Overzicht gesprekspartners
Datum

Naam/namen

Organisatie

22-05-2019
24-06-2019

Peter Bertens, Matthijs Vermeer
Mariette Driessens

VIG
VSOP

27-06-2019
03-07-2019
12-07-2019

Anneke Prenger
Marcel Metzelaar
Pim Tijburg, Ingrid van Eijk

ZN
Pfizer
Takeda

13-07-2019
08-08-2019

Willem van Weperen
Eric Giessen, Frank Klaver

Amicus
Kiowa Kirin

08-08-2019
09-08-2019
18-09-2019

Jur van der Wild
Sjoerd Visser
Lars Wormhoudt

Santhera
Intercept
Sanofi/Genzyme

31-10-2019
31-10-2019

Jean Marie Meijer
Floris Logman

Chiesi
Menzis

04-11-2019
07-11-2019
12-11-2019

Silvia van de Flier
Sahar van Waalwijk
Susan Noyon

VGZ
CZ
Zilveren Kruis

Namens het Zorginstituut zijn bij de begeleiding en besprekingen op enig moment betrokken geweest (in
alfabetische volgorde):
•
•
•
•
•
•
•
•

Angel Link
Daisy Duell
Wim Goetsch
Linda van Saase
Lisanne Dennesen
Lonneke Timmers
Marijke Delsing
Pauline Pasman
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Toegankelijkheid
weesgeneesmiddelen;
Focusgroep
Beoordelingssystematiek

Focusgroep “Beoordelingssystematiek”
Datum: 27 januari 2020
Locatie: Grebbeberglaan 15 Utrecht (vergaderzaal Frisse Blikken, begane grond)
Deelnemers: Mariette Driessens, Pim Tijburg, Lars Wormhoudt, Sibren van den Berg, Pauline
Pasman, Marijke de Vries, Lisanne Dennesen, Paulien Nieuwendijk, Maeke Stumpel, Piet de Bekker

Opening, kennismaking en doel van de focusgroep

Toelichting onderzoek (doel, opbouw), bevindingen op hoofdlijnen
Van de 45 onderzochte middelen geven onderzoekers aan hoe de beschikbaarheid en de
doorlooptijden zijn. Er zijn twee onderzochte routes: GVS voor extramurale middelen, add-on voor
intramurale middelen.

(On)beschikbaarheid en de snelheid van beschikbaarheid
Meerdere redenen voor (on)beschikbaarheid en (lange) doorlooptijden passeren de revue.
Q: Missen we naast hier genoemde redenen nog andere oorzaken?
Geen oorzaak, maar een additionele opmerking aangaande de relevantie van beschikbaarheid
voor patiënten: artsen die zijn geïnterviewd over ultrawees geneesmiddelen geven aan dat er
weliswaar geen hogere mortaliteit is door een late beschikbaarheid, maar dat er wel soms schade
is als mensen het middel later hebben gekregen dan mogelijk was geweest. Als voorbeelden
worden genoemd: Brineura, Scenesse en Ravicti. Daarnaast zijn er middelen die wel positief zijn
beoordeeld, maar een gelijke waarde hebben gekregen ten opzichte van een veel goedkoper
middel of toepassing. Recent was er een dergelijke situatie (Procysbi), waarbij het middel
uiteindelijk via GVS 1A is opgenomen in het pakket. Daardoor kwam het voor de fabrikant onder
een realistische prijs uit en trok de fabrikant het middel terug.
Betrokkenheid van de beroepsgroep is van belang. De beroepsgroep denkt actief mee over
plaatsbepaling. Echter, vaak zijn artsen onvoldoende bekend met procedures. Dus
beroepsgroepen hebben wel een rol in het formuleren van een standpunt, maar kennen de
procedures niet goed. Het belang van hun input ten behoeve van de beoordeling door ZIN is niet
duidelijk. Een ander merkt op dat ze vaak de tijd niet hebben om een mening te formuleren. De wil
is er, maar de tijd ontbreekt. Bovendien is een reactie vaak snel gewenst, tot binnen 5 werkdagen.
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Onduidelijk of het nu beter gaat dan in het verleden. Maar in de beleidsmatige/organisatorische
kant zou FMS een belangrijke rol kunnen hebben.
De lange doorlooptijd hangt er mee samen dat meerwaarde soms lastig te beoordelen is, of de
plaats in de behandeling niet duidelijk, waardoor het niet duidelijk is wat wordt gezien als de
vergelijkende behandeling. Lastige vragen zijn dan bijvoorbeeld: wat definieert de beroepsgroep
als klinisch relevant en hoe verhoudt zich dat tot de internationale standaarden? Die input is echt
nodig om vanuit ZIN een oordeel te geven.
Ook fabrikanten weten soms niet hoe belangrijk de beroepsgroep is voor ZIN. Het zou daarom
goed zijn als fabrikant afstemt al vroeg in proces met beroepsgroep. Sommige fabrikanten doen
dit al, maar bij de kleinere bedrijven kan dit beter. Onduidelijk is wie hier het voortouw in moet
nemen (ZIN of de fabrikant).
Dan is er soms een taalbarrière: er moet een volledig Nederlands dossier zijn, ook voor
buitenlandse (kleine) bedrijven. “Systeemtaal” is vooral lastig, dus begeleiding vanuit Nederlandse
branchevereniging is daarbij gewenst.
Een heel praktische reden voor vertraging: ten tijde van de EMA-registratie zijn de peer-reviewed
publicaties nog niet altijd beschikbaar. Dat duurt vaak tijden. Terwijl voor het vergoedingsdossier
een internationale publicatie vereist is. Aan die regels is dan moeilijk te voldoen. Dat kan een
belangrijke vertragingsreden zijn.
Er wordt vaak bewijslast op populatieniveau gevraagd. De heterogeniteit heb je na de eerste
studies voor weesaandoeningen vaak nog niet in beeld. Bij weesgeneesmiddelen zijn nu eenmaal
kleinere studies en heb je statistisch minder power om heterogeniteit weg te masseren. En dit
vertaalt zich ook naar de kosteneffectiviteit (Cost Effectiveness, CE). De nieuwe procedure met
voorwaardelijke toelating beoogt daarvoor een oplossing te bieden.
Tot slot is een aandachtspunt dat er binnen het GVS geen mogelijkheid bestaat tot risico-gericht
beoordelen, waardoor ook producten met een heel kleine budgetimpact (maar grote patiënt
impact) volledig beoordeeld moeten worden. Daar komt bij dat we een ”alles-of-niets-systeem”
hebben. Het zou passend zijn wanneer ook de optie bestaat “onder voorwaarden goedgekeurd”.

Toelichting op de beoordelingssystematiek (door Zorginstituut)
Betrokkenheid fabrikant, bijvoorbeeld in een scoping meeting
Een scoping meeting (vanuit Zorginstituut, met patiëntenvereniging en arts, maar zonder
fabrikant) is heel waardevol. De deelnemers vanuit de industrie werpen op dat de fabrikant ook
graag bij een scoping meeting aanwezig zou willen zijn. Juist in het kader van afstemming kan
vroeg contact zinnig zijn. In de UK is dit al meer. Omdat het bewijs moeilijk te leveren is, dan kun je
dat beter rangschikken, stapsgewijs. Arts & fabrikant in gesprek is waardevol. Teksten kunnen
soms nuancering nodig hebben.
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ZIN merkt op dat er meerdere partijen zijn die de fabrikant niet aan tafel willen. En bij een gesprek
in het verleden waarbij de fabrikant wel aanwezig was, nam die zijn advocaat mee … Dat wekt dan
geen vertrouwen. Het is bij deze partijen vaak niet bekend dat er ook klinische experts van de
fabrikant aan tafel kunnen zitten die heel veel van het product, de ziekte, en de ontwikkeling
daarvan weten. Zij staan nu onvoldoende in contact met beleidsmakers. Als dat meer gebeurt, kan
dat helpen bij het onderling vertrouwen.
In het algemeen overheerst het gevoel “Ergens komt de fabrikant toch aan tafel, dat kan dan beter
zo vroeg mogelijk zijn.” Maar: de fabrikant moet dan met echte intentie en inhoudelijke
betrokkenheid komen en niet het product komen verkopen.
Onderbouwing bewijslast
Er wordt opgemerkt dat GRADE geen doorslaggevend advies is, maar een middel/tool om aan te
tonen dat er laag bewijs is. Daarop merken deelnemers vanuit de industrie op: ja, maar je weet
vaak van tevoren al dat je naar een uitspraak toegaat ‘bewijslast onvoldoende onderbouwd’. Je
staat op min twee na een uitspraak over lage bewijslast. Maar dat was tevoren al klip en klaar. We
weten al dat de studies niet double-blinded en randomised zijn. Waarom dan toch die expliciete
vermelding?
Er zitten wel de nodige stappen tussen lage kwaliteit tot bewijs en een uiteindelijk advies. Maar het
proces “van evidence to decision” is erg onduidelijk voor fabrikanten. Naar buiten lijkt de aandacht
erg gericht op de lage kwaliteit van studies. Duidelijker aangeven welke overweging heeft
plaatsgevonden zou van grote meerwaarde zijn.
Het zou wat dat betreft fijn zijn wanneer tijdens de vergadering van de wetenschappelijke
adviesraad (WAR) ingesproken zou kunnen worden. De rol van de adviescommissie pakket (ACP)
wordt besproken. Doorgaans neemt de ACP het advies van de WAR integraal over, dus dat lijkt
onnodige vertraging. De ACP doet de maatschappelijke weging wat zeker van belang kan zijn, zoals
bijvoorbeeld bij Soliris AHUS in het verleden, maar hier kan mogelijk wel iets in versneld worden.
Ten aanzien van de CE wordt door ZIN aangegeven dat het niet het ultieme of doorslaggevende
argument is – ook bij slechte CE kun je nog naar een positieve beoordeling gaan. Echter soms is op
voorhand al duidelijk dat een model niet voldoende aansluit op de soms gecompliceerde
werkelijkheid of de onzekerheid niet kan wegnemen. In die gevallen moet misschien gekeken
worden naar een meer eenvoudige wijze om de financiële risico’s in kaart te brengen die als basis
kunnen gelden voor afspraken. Dit scheelt veel werk aan beide kanten.
Het traject van Voorwaardelijke Toelating (VT) lijkt misschien een oplossing voor enkele hierboven
genoemde knelpunten. Voordeel van de VT-route is dat het al kan starten na wetenschappelijk
advies. Of na negatieve duiding van zorgverzekeraar, bijvoorbeeld bij intramurale middelen die
niet in de sluis zitten. Daarbij aangetekend is voor deelnemers vaak onduidelijk (een black box)
hoe zorgverzekeraars komen tot een oordeel en besluiten om (negatief) te duiden. Binnen de
CieBAG weegt men voor- en nadelen af. De tijdslijnen en criteria zijn echter nergens beschreven en
er wordt ook niets gerapporteerd in het publieke domein (ook voor ZIN is dit niet transparant). Het
risico bestaat dat via de negatieve duiding de VT-procedure wordt ingezet om de oorspronkelijke
open instroom te beperken.
Al met al lijkt men positief over VT, maar het zal zeker niet voor alle producten van toepassing
kunnen zijn en er zijn zorgen over de tijdslijnen en het genoemde budget. Het duurt lang voordat
er duidelijkheid is.
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Knelpunten ten aanzien van de beoordelingssystematiek (casuïstiek)
(Dit onderwerp is bij de voorgaande agendapunten al uitgebreid aan de orde geweest)

Oplossingsrichtingen voor geconstateerde knelpunten
De suggestie wordt gedaan om het UK model te bestuderen. Bij NICE is er meer stapsgewijze
opbouw van bewijslast. Natuurlijk is uiteindelijk bewijs op populatieniveau nodig, maar bij
weesgeneesmiddelen vergt dat meer maatwerk. Er is meer heterogeniteit. Een elegante oplossing
is dan voortbouwen op individueel bewijs in een voorfase. Zoals gebeurt bij bijvoorbeeld het
nivolumab-arrangement (Drup-studie). Daar wordt bewijs opgebouwd bij ‘responders’, de
fabrikant stelt het middel een aantal maanden beschikbaar, en de vergoeding vanuit het
basispakket volgt als het middel bewezen werkt. Een vraag blijft dan: wat wordt cut-off point? Juist
hier is het stapsgewijze proces handig voor. Dit is een mogelijke oplossing wanneer respons of
effect duidelijk en na niet al te lange periode is vast te stellen. Lastiger wordt dit wanneer dit niet
het geval is.
Aangaande de CE wordt verder het volgende gezegd: in enkele gevallen weet je vooraf al tegen
welke knelpunten je aanloopt in een CE-model. Het is dan de vraag of het zinvol is om een model
in te dienen (wetende dat het resultaat onvoldoende zal zijn). Beter is dan om samen vooraf te
kijken naar de impact en misschien een vereenvoudigd model overeen te komen.
Voor indienen van het concept dossier wil je dit al besproken hebben: een voorstel voor toegang
voor patiënten die er baat bij kunnen hebben doet wonderen voor CE (dus op basis van repons),
maar ook pay-for-performance afspraken of andere constructies. Zoiets wil je dus vroegtijdig (het
liefst bij indienen bij de EMA) bij ZIN voorleggen, bv al tijdens een scoping meeting. Je moet het
eens worden over de effectmeting, de termijnen en de registratie – net zoals nu bij
weesgeneesmiddelen arrangementen. Om de rol van de beroepsgroep te borgen, zouden deze
ook betrokken moeten worden, naast ZIN en ook VWS.
Een ander idee is een innovatiefonds weesgeneesmiddelen alloceren bij academische centra
(bijvoorbeeld via de beschikbaarheidsbijdrage academische ziekenhuizen – BBAZ). Dat kan
geoormerkt, buiten de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord (HLA). Je laat het dan niet concurreren
met reguliere zorg, maar met andere innovatie. Spreek dan wel een termijn af waarbinnen het
vergoed wordt. Denk aan een soort risk-sharing of pay-for-performance. Een zorg van patiënten
kan dan wel zijn of de financiering blijft. Dus het zou uiteindelijk in de Zvw moeten komen.

Samenvatting, vervolgstappen en afsluiting (16:45u)
We werken een verslag uit en sturen dat rond.
Concrete passages over geneesmiddelen waar gesprekspartners bij betrokken zijn, worden te
zijner tijd ook voor een fact check voorgelegd.
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Focusgroep “Proces”
Datum: 20 februari 2020
Locatie: Grebbeberglaan 15 Utrecht (vergaderzaal Frisse Blikken, begane grond)
Deelnemers: Frank van de Berg, Floris Logman, Lisanne Dennesen, Angel Link, Harry Kemna, Marit
Heblij, Yvon Heijmans, Peter Bertens, Jacquelien Noordhoek, Paulien Nieuwendijk, Maeke Stumpel,
Piet de Bekker

Opening, kennismaking en doel van de focusgroep
N.a.v. doel (knelpunten toetsen, oplossingsrichtingen ophalen) wordt opgemerkt: de beroepsgroep
en individuele fabrikanten zijn niet aanwezig in deze focusgroep. De fabrikanten zijn
vertegenwoordigd door de VIG en HollandBio. Dit wordt door de fabrikanten als knelpunt ervaren.
De laatste jaren is er veel aandacht voor een beheerste introductie van nieuwe, kostbare
geneesmiddelen. In het Platform Inkoopkracht zaten allerlei partijen aan tafel, net als binnen het
Landelijk Overleg Dure Geneesmiddelen (LODG). Fabrikanten of hun brancheorganisaties zijn niet
aanwezig bij het LODG, vertegenwoordigers van ZIN, VWS en NZa wel. Een ander (recent) gremium
met vergelijkbaar doel, is de ronde tafel weesgeneesmiddelen ook daar zijn niet standaard de
fabrikanten aanwezig. Zorginstituut licht toe dat in het verleden de industrie wel bij bijvoorbeeld
startbijeenkomsten uitgenodigd werden, maar dat de ervaring leerde dat andere partijen zich
minder vrij voelden om informatie te delen. Het kwam zelfs voor dat fabrikanten met een jurist bij
deze bijeenkomsten verschenen.

Toelichting onderzoek (doel, opbouw), bevindingen op hoofdlijnen
Van de 45 onderzochte middelen geven onderzoekers aan hoe de beschikbaarheid en de
doorlooptijden zijn. Er zijn twee onderzochte routes: GVS voor extramurale middelen, add-on voor
intramurale middelen. Bij de route ‘add-on voor intramurale geneesmiddelen’ blijft het een
belangrijk aandachtspunt dat een add-on prestatie niets zegt over de aanspraak vanuit het
basispakket. Een add-on prestatie betekent niet dat een geneesmiddel (altijd) vergoed wordt
vanuit de Zvw. Andersom betekent het ontbreken van een add-on prestatie niet dat een
geneesmiddel niet vergoed wordt vanuit de Zvw. In dat geval kunnen er bijvoorbeeld
mogelijkheden zijn om het geneesmiddel te declareren via het DBC-zorgproduct.
Er ontstaat discussie over de ‘open instroom’ binnen de aanspraak geneeskundige zorg. Hierbij
geldt niet dat alle nieuwe geneesmiddelen/indicaties automatisch binnen deze aanspraak vallen,
omdat zorg enkel onder de Zvw valt indien voldaan wordt aan de voorwaarde stand van de
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wetenschap en praktijk. Maar zodra hieraan voldaan wordt, is er in principe sprake van een open
instroom. “Als een middel is geregistreerd en voldoet aan het wettelijk criterium ‘stand van de
wetenschap en praktijk’, dan is er sprake van een te verzekeren prestatie”, aldus één van de
deelnemers.

(On)beschikbaarheid en de snelheid van beschikbaarheid
Meerdere redenen voor (on)beschikbaarheid en (lange) doorlooptijden passeren de revue.
Op de slide met negatieve beoordeling door het Zorginstituut staat nu “kosteneffectiviteit
onvoldoende”, maar het gaat niet alleen om CE. In het algemeen kan ook sprake zijn van
ongunstige kosteneffectiviteit, methodologisch onvoldoende onderbouwde kosteneffectiviteit of
onvoldoende onderbouwde of niet aangetoonde effectiviteit.
Het proces via ZN is niet aan tijdslimieten gebonden en wordt door enkele partijen als tijdrovend
en niet transparant ervaren. ZN geeft aan dat de doorlooptijd ook af hangt van dynamiek tussen
verzekeraar en de fabrikant. En na duidelijkheid over vergoeding, start de prijsonderhandeling en
vervolgens het contracteerproces. Bij zorgverzekeraar Menzis hanteert men een losse add-on
prijslijst, waar gedurende het jaar geneesmiddelen kunnen bijkomen. Er is niet bij elke add-on een
nieuwe onderhandeling, maar pas als hij door het centrale proces is gegaan (Commissie
Beoordeling Add-on Geneesmiddelen, CieBAG, zie later). Bij veel nieuwe add-ons is sprake van een
concentratiebeleid (bv in UMC’s, maar dat kan ook breder; via aanvraagformulier).

Toelichting op het proces (door Angel Link van het Zorginstituut)
Qua processtappen: het plannen van het vooroverleg met fabrikant is doorgaans geen probleem.
VIG en HollandBio geven aan dat zij graag ook aanwezig zouden zijn bij de scopingbijeenkomst.
Zoals eerder vermeld deed het Zorginstituut dit in het begin wel, maar is hiervan afgestapt. In
principe is een scopingsbijeenkomst standaard, maar hier wordt afhankelijk van het dossier
(bijvoorbeeld in geval van een sluismiddel, GVS-beoordeling, of eerdere beoordeling voor dezelfde
indicatie) wel eens van afgeweken. In plaats van een fysieke bijeenkomst kan dan een schriftelijke
ronde worden gehouden.
Een ander knelpunt in het proces van beoordeling bij het ZIN is de reactietermijn op de
conceptrapporten. Er is een reactietermijn van vijf dagen, maar dat blijkt zeer uitdagend voor de
partijen. Zeker voor de beroepsvereniging (artsen) en/of de patiëntorganisaties. Het Zorginstituut
heeft alle begrip voor dit knelpunt, maar helaas kan deze niet worden verlengd omdat dan de
eerstvolgende WAR of ACP niet gehaald wordt. En daarmee komt de totale planning van 90 dagen
(in geval van GVS zelfs 70 dagen, geeft ZIN aan) om een beoordeling af te ronden onder druk. Een
verzoek om te reageren wordt wel aangekondigd, maar desondanks is dit uitdagend.
Vanuit de patiëntenorganisatie wordt de beperkte tijd om te reageren inderdaad als knelpunt
bevestigd. Een oplossing daarvoor is zeer gewenst. Een mogelijk optie is de wettelijke termijn te
wijzigen, dit heeft echter als consequentie dat middelen later toegankelijk worden.
Verschillen in de procesgang kunnen ook zitten in de wijze van aanlevering van het proefdossier,
en door wie het wordt opgesteld. Het ene dossier is vollediger dan het ander. Zorginstituut houdt
altijd vooroverleggen met de fabrikant nadat het proefdossier is ingeleverd. Doel daarvan is dat de
fabrikant vervolgens een compleet dossier inlevert. Een open vergadering (soort scoping) om
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partijen zich te laten uitspreken over alle perspectieven zou een oplossing kunnen zijn (geopperd
in vorige focusgroep). Juist voor weesgeneesmiddelen. De patiëntorganisatie geeft als voorbeeld:
voor CF is men goed aan het samenwerken met alle partijen om de problemen op te lossen met in
dit geval start- en stopcriteria.

Toelichting op het proces (door Floris Logman, Menzis/CieBAG en Frank van den Berg, ZN)
Er is sprake van open instroom bij de MSZ. Veel wordt aan het veld overgelaten. Het is echter
complexe materie. ZN is bezig de processen in kaart te brengen en te stroomlijnen. Activiteiten van
verzekeraars gaan nu in gezamenlijkheid; zowel de inhoudelijke beoordeling (CieBAG) als
onderhandeling over prijs/kosten (clean team).
Waar de bottlenecks zitten is moeilijk om te zien op dit moment.
De zorgverzekeraar onderstreept: bij specialistische geneesmiddelen is open instroom altijd
mogelijk, mits het voldoet aan stand van wetenschap en praktijk. Dat is een belangrijke
kanttekening. Niet alles wat nieuw is, stroomt per definitie in. CieBAG of ZIN bepalen dat veelal in
overleg met de beroepsvereniging
In de tijd heeft het proces een ontwikkeling doorgemaakt. In 2012 zijn de add-ons gekomen, in
2017 kwam een nieuw systeem om indicaties te beoordelen. Er waren veel off-label indicaties.
Beoordeling gebeurt in de CieBAG. Grote verzekeraars zitten hier in (acht leden, in principe
medisch adviseurs). Recent heeft ZN een ‘glossy’ uitgegeven om inzicht te bieden in de taken van
de CieBAG.
-

Aanvraag nieuw (duur) geneesmiddel
Aanvraag nieuwe indicatie

Wetenschappelijke verenigingen hebben een rol in de plaatsbepaling van nieuwe geneesmiddelen
of nieuwe indicaties. Zij zouden dezelfde werkwijze moeten gaan hanteren als Commissie BOM
(Beoordeling Oncologische Middelen). Standaard staat de nieuwe indicatie op ‘NEE’, waarna deze
na de beoordeling door de CieBAG op ‘JA’ gezet kan worden. De beschikbaarheid van een add-on
prestatie betekent niet dat het geneesmiddel (altijd) vergoed wordt vanuit het basispakket. Dit is
enkel de manier van bekostiging (los, dus niet via het DBC-zorgproduct). Tegelijkertijd hangen die
elementen sterk met elkaar samen.
Zorgverzekeraars duiden zelf, maar men laat zich adviseren door de beroepsgroep. Als CieBAG het
niet kan duiden doet men een verzoek aan ZIN voor duiding. En als de CieBAG het wenselijk vindt
om concentratiebeleid toe te passen, dan wordt aan de individuele verzekeraars geadviseerd om
bij een specifiek ziekenhuis in te kopen op basis van een document met bepaalde criteria. CieBAG
kan echter alleen een contracteeradvies geven (i.v.m. ACM). Elke zorgverzekeraar bepaalt
vervolgens zelf wat hij ermee doet.
Momenteel bestaat er onduidelijkheid over de criteria die worden gehanteerd wanneer er geen
duidelijke richtlijn is van de beroepsgroep en ook het ZIN niet heeft geduid. De zorgverzekeraars
geven aan op dezelfde manier als ZIN de stand van de wetenschap en praktijk te bepalen, maar
brengen hierover geen rapport uit en consulteren ook niet op de manier zoals het Zorginstituut
doet. De CieBAG gebruikt een aanvraagformulier waarin gevraagd wordt naar de onderbouwing
van de effecten, aantallen patiënten en kosten(effectiviteit). Informatie over kosten en
kosteneffectiviteit wordt meegenomen bij de prijsonderhandeling.
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Ondanks de gemeenschappelijke inzet, zijn er verschillen tussen zorgverzekeraars. De praktijk
levert dus een zekere mate van ‘zorgverzekeraarsgeneeskunde’ – waarbij een arts moet kijken
waar iemand verzekerd is om te bepalen of de patiënt een middel kan krijgen. Dat zou beter
ingericht kunnen worden.
Dit wordt beaamd vanuit patiëntperspectief.
ZN licht toe dat een federatie van ZN, NVZ en PFN (patiëntfederatie NL) heeft een gezamenlijk
document heeft opgesteld over het opstellen en implementeren van randvoorwaarden voor
doelmatig gebruik. Daarbij stelt de beroepsgroep kwaliteitscriteria op en verzekeraar, ziekenhuis
en patiënten kijken hiernaar. Dan gaat het proces pas verder.
Zorgverzekeraars leggen – aldus de vertegenwoordiger – de prioriteit bij kwaliteit van zorg in
bepaalde ziekenhuizen. Zo zijn recent meerdere weesgeneesmiddelarrangementen, onder meer
voor ultra-wees-indicaties opgesteld. Doel was allereerst: organiseren van toegang. Maar wel;
gecontroleerd door er criteria aan te koppelen. Zo’n arrangement opstellen heeft tijd nodig. Eerst
komt er een behandelplan, dan pas volgen de prijsonderhandelingen. Dit heeft voor een aantal
middelen tot een succesvol (gezamenlijk georganiseerd) arrangement geleid. Het is een soort
blauwdruk voor hoe het in de toekomst zou moeten, en kan bijvoorbeeld ook bruikbaar zijn voor
Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP’s). ZN realiseert zich dat procedure niet helder op
papier staat, maar is bezig om dergelijke procedures transparanter te maken. Deze procedures
zijn ad hoc opgesteld destijds.
Een openstaande vraag is: waar horen de prijsonderhandelingen idealiter? Er zou wellicht tijd
gewonnen kunnen worden door het inhoudelijk proces en de prijsonderhandeling meer parallel te
laten verlopen. Een degelijk voorstel sluit aan bij de ideeën over triage op basis van de
Horizonscan, zoals voorgesteld door het Platform Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen. In de
praktijk is het veeleer volgtijdelijk, de prijs volgt vaak op de criteria. Er ontstaat discussie over het
moment dat de fabrikant aan tafel komt. Deel van het gezelschap zegt “zo vroeg mogelijk”.
Anderen vinden dat bij de eerste stappen (het behandelprotocol) het gesprek tussen verzekeraars
en behandelaren moet plaatsvinden om zicht te krijgen of sprake is van verzekerde zorg en het
aantal patiënten. Daar willen de partijen de fabrikant niet bij aan tafel hebben.
De onderzoekers bereikten het signaal dat partijen soms niet erg proactief zijn als het om weinig
patiënten gaat. Bij een add-on procedure gelden immers geen wettelijke termijnen of tijdslijnen. Er
ontstaat een discussie over de aanwezigheid van een add-on prestatie versus de toegankelijkheid
van een geneesmiddel. Toegelicht wordt dat er sprake moet zijn van een behandeling conform de
stand van de wetenschap en praktijk. Open instroom betekent niet dat zorg die niet door ZIN
wordt beoordeeld direct beschikbaar is.
Er wordt benadrukt dat de afwezigheid van een add-on prestatie niet betekent dat het
geneesmiddel niet vergoed wordt. Dit betekent enkel dat deze geneesmiddelen gedeclareerd
worden via het DBC-zorgproduct. Enkele partijen geven aan dat zij de afwezigheid van een add-on
prestatie (of contractering hiervan) wel zien als een belemmering voor de toegankelijkheid.
Tot slot: net als bij het gesloten systeem, is er bij de open instroom behoefte aan informatie en
dossiers. De zorgverzekeraars maken gebruik van een aanvraagformulier. Dit formulier is in de
afgelopen jaren verder uitgebreid, omdat er behoefte stond aan meer en andere informatie om
hun taak goed te kunnen uitvoeren. Doordat er in het gesloten systeem al jarenlang ervaring is,
verandert hierin veel minder en is het voor partijen helderder hoe het proces loopt en welke
informatie nodig is.
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Farmaco-economische informatie; een gezondheidsclaim; kosten en effecten.
Zorgverzekeraars hebben hun aanvraagformulier ook uitgebreid met de ICER-componenten
(incrementele cost effectiveness ratio). Vanuit hun doelmatigheidstaak is deze informatie van
belang. Dat wordt door allen bevestigd. Echter doordat ZN nog aan het begin van het proces staat,
zijn de criteria, procedures en methoden nog onvoldoende transparant. Mogelijk zou meer
transparantie hierin bijdragen aan snellere toegankelijkheid van weesgeneesmiddelen.
ZIN geeft ook aan dat er een triage-pilot loopt bij de Horizonscan. Het is de bedoeling dat per
Horizonscan werkgroep middelen op een triagelijst worden geplaatst die een ‘vlaggetje’ hebben
gekregen. Voor deze middelen geldt dat het gewenst is dat één of meerdere partijen actie
ondernemen om de middelen gecontroleerd te laten instromen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om
plaatsbepaling binnen behandelmogelijkheden, het opstellen van start en stopcriteria en het
aanwijzen behandelcentra/expertisecentra. Dit gebeurt op dit moment pas als middelen al op de
markt zijn. ZIN verwacht hiermee dat de toegankelijkheid van weesgeneesmiddelen in de
toekomst versneld kan worden. Echter voor veel partijen, zeker de FMS, betekent dit dat er
processen ingericht moeten gaan worden. Vandaar dat het op dit moment een pilot betreft.
Conclusies
Het proces bij het Zorginstituut is logischerwijs het meest helder. Er zitten wel een paar
knelpunten die tot onduidelijkheid of vertraging leiden. Belangrijkste verzoek vanuit de
fabrikanten: maak gebruik van vooroverleg om knelpunten helder te hebben. Daarbij helpt het om
hen vroeg te betrekken.
Het proces bij zorgverzekeraars (met de CieBAG) is minder transparant. Men is recent goed bezig
met de communicatie, maar er zijn nog slagen te maken. ZN geeft aan hieraan te werken.
Uiteindelijk gaat het om toegang voor de patiënt. Uit de focusgroep komt naar voren dat er vooral
behoefte bestaat aan heldere processen, zodat iedereen weet waar in een proces een
geneesmiddel zich bevindt, welke informatie aangeleverd moet worden bij wie, wie aanspreekpunt
is etcetera. Dus het hele proces helder schetsen zou goed zijn. Mogelijk vanuit een informatiepunt
waar je ziet waar het middel in het proces zit. [Hier proberen we in het rapport een aanzet voor te
maken]
Daarnaast zou het inrichten van meer commissies zoals de Commissie BOM kunnen bijdragen aan
snellere toegankelijkheid. Ook triage bij de Horizonscan kan een bijdrage leveren aan snellere
toegankelijkheid van weesgeneesmiddelen. Een specifiek knelpunt vanwege wet- en regelgeving
(patiëntenorganisaties mogen patiënten niet meer inlichten over wat de status is van een bepaald
middel (van de IGJ). Geldt voor geregistreerde middelen1.
W.v.t.t.k.
•
•
•
•

1

Voor informatie over dure geneesmiddelen kun je eventueel de Dutch Hospital Data
(DHD) raadplegen.
Klokstops zijn vandaag niet besproken. Onderzoekers hebben hierover eerder contact
gehad met ZIN.
Is er onderscheid tussen beoordelingen voor en na 2015 (of in de loop van de tijd)?
Suggestie om een pilot te doen > farma-industrie met een marginale toets, pay-forperformance.

Zie https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/22/patientenorganisatie-krijgt-waarschuwing-om-reclame-a3977669
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•

•

Aanbeveling: bespreek doorlooptijden consequent, niet eenmalig in deze rapportage
maar blijf vinger aan de pols houden. Wanneer we dit over enkele jaren pas weer doen,
lopen we het risico dat nu geconstateerde knelpunten (of risico’s) niet worden opgepakt
en leiden tot een vertraagde/verminderde toegang
Laten we niet proberen alles ineens op te lossen, maar kleine, eenvoudig te
implementeren oplossingen voor knelpunten allemaal één voor één oppakken.

Afsluiting en vervolgstappen
We werken een verslag uit en sturen dat rond.
Proces proberen we uit te werken. Daarbij zullen we indien mogelijk haakjes adresseren die
wel/niet al worden opgepakt.
Concrete passages in het rapport over geneesmiddelen waar gesprekspartners bij betrokken zijn,
worden te zijner tijd voor een fact-check voorgelegd.
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Bijlage 6 (afzonderlijk document): Factsheets per onderzocht
weesgeneesmiddel

Zynteglo

Reblozyl

Autologe CD34-positieve
cellen die het gen voor
βA-T87Q-globine coderen

Luspatercept

Crizanlizumab

Epidyolex

Ultomiris

Cannabidiol

Ravulizumab

Nieuw middel
(specialité)

Nieuw middel
(specialité)

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Autologe CD34-positieve
cellen die het gen voor
βA-T87Q-globine coderen

Nieuw middel
(specialité)

Nieuw middel
(specialité)

Fidanacogene elaparvovec

Raxone

Nieuw middel
(specialité)

Entranacogene
dezaparvovec

Idebenone

Nieuw middel
(specialité)

Elexacaftor / tezacaftor /
ivacaftor

Nieuw middel
(specialité)

Nieuw middel
(specialité)

Bamocaftor / tezacaftor /
ivacaftor

Seladelpar

Nieuw middel
(specialité)

Risdiplam

Zynteglo

Nieuw middel
(specialité)

Edasalonexent

Reden van opname
in Horizonscan

Nieuw middel
(specialité)

Merknaam

Valoctocogene
roxaparvovec

Stofnaam

Adakveo is geïndiceerd voor de preventie van
herhaalde vaso-occlusieve crises bij patiënten met
sikkelcelziekte in de leeftijd van 16 jaar en ouder.

Adult patients with Beta-thalassemia, who are
transfusion dependent.

Behandeling van patiënten jonger dan 12 jaar met
transfusie-afhankelijke β-thalassemie (TDT) die geen
β0/β0-genotype hebben en voor wie hematopoïetische stamceltransplantatie (HSC) gepast is, maar
voor wie geen humaan leukocyt antigeen (HLA)compatibele verwante HSC-donor beschikbaar is.

Extension of Indication to include the treatment of
patients with atypical hemolytic uremic syndrome
(aHUS).

Seizures in Tuberous Sclerosis Complex.

Treatment of respiratory dysfunction in patients
with Duchenne muscular dystrophy (DMD) not using
glucocorticoids.

Behandeling van primaire biliaire cholangitis

Behandeling van patiënten met transfusieafhankelijke β-thalassemie (TDT) die een β0 mutatie
op beide allelen van het β-globuline (HBB) hebben,
en voor wie hematopoïetische stamceltransplantatie
(HSC) gepast is, maar voor wie geen humaan leukocyt
antigeen (HLA)-compatibele verwante HSC-donor
beschikbaar is

Moderately severe to severe Hemophilia B

Treatment of severe haemophilia B

For CF patients age 12 years and older who are
- homozygous for the F508del mutation in the CFTR
gene - heterozygous for F508del and a minimal
function mutation in the CFTR gene

For CF patients age 12 years and older who are
- homozygous for the F508del mutation in the CFTR
gene - heterozygous for F508del and a minimal
function mutation in the CFTR gene

Treatment of spinal muscular atrophy (SMA) in
pediatric and adult patients (wordt onderzocht voor
type 1 en daarnaast voor type 2 en 3)

Duchenne Muscular Dystrophy

Indicated for the treatment of severe haemophilia
A (congenital factor VIII deficiency) in adult patients
without detectable antibodies to adeno associated
virus serotype 5 (AAV5).

Uitgebreide indicatie

Registratieaanvraag in
behandeling

Positieve
CHMP-opinie

Klinische studies

Positieve
CHMP-opinie

Klinische studies

Registratieaanvraag in
behandeling

Klinische studies

Klinische studies

Klinische studies

Klinische studies

Registratieaanvraag in
behandeling

Klinische studies

Klinische studies

Klinische studies

Registratieaanvraag in
behandeling

Fase registratie

okt.-20

jun.-20

mei-22

jun.-20

2020

aug.-20

2021

mei-22

2022

2021

dec.-20

2021

feb.-21

2021

sep.-20

Verwachte
registratie

Intramuraal (MSZ)

Intramuraal (MSZ)

Intramuraal (MSZ)

Intramuraal (MSZ)

Extramuraal (GVS)

Extramuraal (GVS)

Extramuraal (GVS)

Intramuraal (MSZ)

Intramuraal (MSZ)

Intramuraal (MSZ)

Extramuraal (GVS)

Extramuraal (GVS)

Intramuraal (MSZ)

Extramuraal (GVS)

Intramuraal (MSZ)

Verwacht
Bekostigingskader

90 - 225

< 75

<9

10-75

559 - 1.331

< 500

1000

< 25

< 40

< 40

500 - 600

500 - 600

190 - 327

400 - 500

70 - 110

Verwacht
Patiëntvolume

45.500 – 49.000

< 160.000

1.575.000

340.000 - 400.000

29.000

66.000

35.000

1.575.000

> 1.000.000

> 1.000.000

> 170.000

> 170.000

249.900 - 499.900

300.000

1.800.000

verwachte kosten
per patiënt per jaar
(in euro's)

Bijlage 2 Overzicht niet-oncologische weesgeneesmiddelen in de
Horizonscan 2020			

7.441.875

12.000.000

14.175.000

15.725.000

27.405.000

33.000.000

35.000.000

39.375.000

40.000.000

40.000.000

93.500.000

93.500.000

96.911.650

135.000.000

162.000.000

verwachte totale
kosten per jaar
(in euro's)
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Waylivra

Symkevi

Tezacaftor / ivacaftor

Nucala

Mepolizumab

ALIS

Zynteglo

Liposomaal amikacine

Autologe CD34-positieve
cellen die het gen voor
Octreotide
βA-T87Q-globine coderen

Nitisinone

Orfadin

Reblozyl
Oligo-TCS

Luspatercept
Alicaforsen

Crizanlizumab
Arimoclomol citraat

Recorlev

Levoketoconazole

Mycapssa

Epidyolex

Ultomiris

Cannabidiol

Ravulizumab

Burosumab
Idebenone

Crysvita
Raxone

Indicatieuitbreiding
Nieuw middel
(specialité)

Zynteglo
Lenti-D

Autologe CD34-positieve
Autologous
CD34+
haemacellen die het
gen voor
topoietic
stem cellscoderen
(HSCs)
βA-T87Q-globine
transduced with lentiviral
vector Lenti-D encoding the
human ABCD1 cDNA

Indicatieuitbreiding

Nieuw middel
Nieuw
middel
(specialité)
(specialité)
Nieuw middel
Nieuw
middel
(specialité)
(specialité)

Nieuw middel
(specialité)

Nieuw middel
(specialité)

Nieuw middel
(specialité)
Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

(specialité)

Nieuw middel
(specialité)
Indicatieuitbreiding
Nieuw middel

Indicatieuitbreiding

Nieuw middel
(specialité)

Fidanacogene elaparvovec

Seladelpar

Nieuw middel
(specialité)

Entranacogene
dezaparvovec

Indicatieuitbreiding

Nieuw middel
(specialité)
Indicatieuitbreiding

Elexacaftor / tezacaftor /
ivacaftor
Volanesorsen

Nieuw middel
(specialité)
Nieuw middel

(specialité)

Reblozyl

Nieuw middel
(specialité)
Nieuw
Nieuw middel
middel
(specialité)
(specialité)

Indicatieuitbreiding
Nieuw middel
(specialité)

Bamocaftor / tezacaftor /
ivacaftor

Crizanlizumab

Luspatercept
Risdiplam

Edasalonexent

Zynteglo

Autologe
CD34-positieve
Valoctocogene
cellen
die het gen voor
roxaparvovec
βA-T87Q-globine coderen

Indicatieuitbreiding
Reden van opname
in Horizonscan

Indicatieuitbreiding

Epidyolex

Ultomiris
Merknaam

Cannabidiol

Nieuw middel
(specialité)

Raxone

Idebenone

Ravulizumab
Stofnaam

Behandeling van primaire biliaire cholangitis

Nieuw middel
(specialité)

Seladelpar

Adakveo is geïndiceerd voor de preventie van
Niemann-Pick
disease, typecrises
C (NPC)
herhaalde vaso-occlusieve
bij patiënten met
sikkelcelziekte in de leeftijd van 16 jaar en ouder.
Extension
of indication
toals
include
treatment ofnaast
adult
Het kan worden
gegeven
add-on-therapie
patients with alkaptonuria (AKU) for Orfadin

Extension
include treatment
of adults
Treatmentof
ofindication
respiratorytodysfunction
in patients
with
hypophosphataemia
with X-linked
Duchenne
muscular dystrophy(XLH),
(DMD)and
notmodifi
usingcation
of the currently approved indication in children
glucocorticoids.
and adolescents, by removing the qualification ‘with
Seizures in Tuberous Sclerosis Complex.
growing skeletons’, in order to include treatment in all
Extension of Indication to include the treatment of
children with radiographic evidence of bone disease.
patients with atypical hemolytic uremic syndrome
Longinfecties door Mycobacterium avium complex,
(aHUS).
niet reagerend op eerdere therapie.
Behandeling van patiënten jonger dan 12 jaar met
transfusie-afhankelijke β-thalassemie (TDT) die geen
Acromegalie
β0/β0-genotype hebben en voor wie hematopoïetische stamceltransplantatie (HSC) gepast is, maar
Endogenous
syndrome,
rst or subsequent
voor wie geencushing
humaan
leukocyt fi
antigeen
(HLA)lines
for persistent
or recurrent
disease,
in patients
compatibele
verwante
HSC-donor
beschikbaar
is.
aged ≥18 years if not suitable for surgery
Adult patients with Beta-thalassemia, who are
Pouchitis
transfusion dependent.

(HSC) gepast is, maar voor wie geen humaan leukocyt
antigeen (HLA)-compatibele verwante HSC-donor
Adolescent
beschikbaarand
is Adult Subjects With Severe
Hypereosinophilic
Syndrome
(HES)cholangitis
refractory to
Behandeling van primaire
biliaire
current standard of care.

Familial
Partial Lipodystrophy
gene - heterozygous
for F508del and a minimal
function mutation
in the
CFTR gene
Cystische
fibrose voor
patiënten
van 6 tot en met
11
jaar metof
met
een dubbele
F508del-mutatie
of één
Treatment
severe
haemophilia
B
F508del plus één van de volgende 14 mutaties: P67L,
R117C,
L206W,
R352Q,
A455E,
D579G, 711+3A→G,
Moderately
severe
to severe
Hemophilia
B
S945L, S977F, R1070W, D1152H, 2789+5G→A,
3272-26A→G, 3849+10kbC→T.
Behandeling van patiënten met transfusieBehandeling
van de cerebrale
vorm
bij
afhankelijke β-thalassemie
(TDT)
dievan
eenX-ALD
β0 mutatie
kinderen
(childhood
cerebral
adrenoleukodystrophy
op beide allelen
van het
β-globuline
(HBB) hebben,
(CCALD))
en voor wie hematopoïetische stamceltransplantatie

Adakveo
geïndiceerd
voor
de2preventie
van
type 1 enisdaarnaast
voor
type
en 3)
herhaalde
vaso-occlusieve
bij patiënten
For CF patients
age 12 yearscrises
and older
who aremet
sikkelcelziekte
leeft
ijd vanmutation
16 jaar eninouder.
- homozygous in
forde
the
F508del
the CFTR
Het
worden gegeven
als add-on-therapie
naast
genekan
- heterozygous
for F508del
and a minimal
hydroxyurea/hydroxycarbamide
(HU/HC) of als
function mutation in the CFTR gene
monotherapie
wie HU/HC
For CF patientsbij
agepatiënten
12 yearsvoor
and older
who are
ongeschikt
of ontoereikend
is. mutation in the CFTR
- homozygous
for the F508del

Adult
patients
with Beta-thalassemia,
who are
Treatment
of spinal
muscular atrophy (SMA)
in
transfusion
dependent.
pediatric and
adult patients (wordt onderzocht voor

Behandeling
danhaemophilia
12 jaar met
Indicated for van
the patiënten
treatmentjonger
of severe
transfusie-afh
ankelijke
(TDT)patients
die geen
A (congenital factor
VIIIβ-thalassemie
deficiency) in adult
β0/β0-genotype
hebben
en voor
hematowithout detectable
antibodies
to wie
adeno
associated
poïetische
stamceltransplantatie
(HSC) gepast is, maar
virus serotype
5 (AAV5).
voor
wie geen
humaan
leukocyt antigeen (HLA)Duchenne
Muscular
Dystrophy
compatibele verwante HSC-donor beschikbaar is.

Extension of Indication to include the treatment of
Uitgebreide
patients
withindicatie
atypical hemolytic uremic syndrome
(aHUS).

Seizures in Tuberous Sclerosis Complex.

Treatment of respiratory dysfunction in patients
with Duchenne muscular dystrophy (DMD) not using
glucocorticoids.

op beide allelen van het β-globuline (HBB) hebben,
en voor wie hematopoïetische stamceltransplantatie
(HSC) gepast is, maar voor wie geen humaan leukocyt
antigeen (HLA)-compatibele verwante HSC-donor
beschikbaar is

βA-T87Q-globine coderen

RegistratieKlinische
aanvraag studies
in
behandeling
Registratieaanvraag in

Positieve
Klinische
studies
CHMP-opinie

Klinische studies

Klinische studies

Positieve
CHMP-opinie
Registratieaanvraag in
Klinische studies
behandeling

Klinische studies

RegistratieRegistratieaanvraag
aanvraag in
in
behandeling
behandeling

Klinische studies

Klinische studies

Klinische studies
Klinische studies

Klinische studies

Registratieaanvraag
in
Klinische studies
behandeling

Registratieaanvraag in
Klinische
studies
behandeling

Registratieaanvraag
in
Klinische studies
behandeling

Positieve
Klinische studies
CHMP-opinie

Klinische studies

Klinische
studies
Registratieaanvraag in
behandeling

Positieve
Fase registratie
CHMP-opinie

Klinische studies

Registratieaanvraag in
behandeling

Klinische studies

feb.-21

okt.-20
2021

jun.-20
2021

2021

2021

mei-22

aug.-20

jun.-20

2020

okt.-20
aug.-20

2021

okt.-21

mei-22
2021

2022

2021

nov.-20

2021

dec.-20

2021

okt.-20

jun.-20
feb.-21

2021

mei-22
sep.-20

jun.-20
Verwachte
registratie

2020

aug.-20

2021

Extramuraal (GVS)

Intramuraal (MSZ)
Onbekend

Intramuraal (MSZ)
Extramuraal (GVS)

Extramuraal (GVS)

Extramuraal (GVS)

Intramuraal (MSZ)

Extramuraal (GVS)

Intramuraal (MSZ)

Extramuraal (GVS)

Intramuraal
Extramuraal(MSZ)
(GVS)

Extramuraal (GVS)

Intramuraal (MSZ)

Intramuraal (MSZ)
Intramuraal (MSZ)

Intramuraal (MSZ)

Intramuraal (MSZ)

Extramuraal (GVS)

Extramuraal (GVS)

Extramuraal (GVS)

Extramuraal (GVS)

Intramuraal (MSZ)

Intramuraal
Intramuraal (MSZ)
(MSZ)

Extramuraal (GVS)

Intramuraal (MSZ)

Intramuraal (MSZ)
Verwacht
Bekostigingskader

Extramuraal (GVS)

Extramuraal (GVS)

Extramuraal (GVS)

60

90 - 225
5-12

< 75
< 50

20 - 100

50 - 200

<9

50 - 100

10-75

559 - 1.331

<< 10
500

1000

50 - 100

< 25
2-5

< 40

< 40

30 - 40

40 - 80

500 - 600

500 - 600

90 - 225

< 75- 327
190

400 - 500

< 9- 110
70

10-75
Verwacht
Patiëntvolume

559 - 1.331

< 500

1000

14.600

45.500 – 49.000
115.000 - 120.000

< 160.000
30.000

20.000 - 35.000

15.000 - 20.000

1.575.000

30.000 - 50.000

340.000 - 400.000

29.000

310.000
66.000

35.000

43.000

1.575.000
< 1.800.000

> 1.000.000

> 1.000.000

185.000

75.000 - 150.000

> 170.000

> 170.000

45.500 – 49.000

249.900<- 160.000
499.900

300.000

1.575.000
1.800.000

340.000 - 400.000
verwachte kosten
per patiënt per jaar
(in euro's)

29.000

66.000

35.000

876.000

7.441.875
1.468.750

12.000.000
1.500.000

1.650.000

2.187.500

14.175.000

3.000.000

15.725.000

27.405.000

3.100.000
33.000.000

35.000.000

3.225.000

39.375.000
6.300.000

40.000.000

40.000.000

6.475.000

6.750.000

93.500.000

93.500.000

7.441.875

12.000.000
96.911.650

135.000.000

14.175.000
162.000.000

15.725.000
verwachte totale
kosten per jaar
(in euro's)

27.405.000

33.000.000

35.000.000
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Crysvita

ALIS

Merknaam
Mycapssa

Recorlev

Oligo-TCS

Burosumab

Liposomaal amikacine

Stofnaam
Octreotide

Valoctocogene
Levoketoconazole
roxaparvovec

Alicaforsen
Edasalonexent

Hepcludex

Reblozyl

Bulevirtide

Luspatercept

Crizanlizumab
Eladocagene exuparvovec

Sonsuvi

Zynteglo

Nieuw middel
Nieuw
middel
(specialité)
(specialité)

Nieuw middel
(specialité)
Nieuw middel
(specialité)

Nieuw middel
(specialité)

Nieuw
middel
Indicatieuitbreiding
(specialité)

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Nieuw middel
(specialité)

Epidyolex

Ultomiris

Berotralstat
Autologe CD34-positieve
cellen die het gen voor
βA-T87Q-globine coderen
Brimapitide

Nieuw middel
(specialité)

Raxone

Nieuw middel
Nieuw middel
(specialité)
(specialité)

Autologous CD34+ cell
Seladelpar
enriched
population that
contains hematopoietic
Idebenone
stem
and progenitor cells
transduced ex vivo using a
lentiviral vector encoding
the
human arylsulfatase
Cannabidiol
A gene
Ravulizumab
Avalglucosidase alfa

Nieuw middel
(specialité)

Nieuw middel
(specialité)

Zynteglo

Autologe CD34-positieve
cellen die het gen voor
βA-T87Q-globine coderen
Aganirsen

Nieuw middel
(specialité)
Nieuw
middel
(specialité)
Indicatieuitbreiding

Arimoclomol

Anthim

Obiltoxaximab

Fidanacogene elaparvovec

Nieuw middel
(specialité)

Gamifant

Entranacogene
Emapalumab
dezaparvovec

Nieuw middel
(specialité)
Indicatieuitbreiding

Nieuw middel
(specialité)

Kalydeco

Bamocaftor / tezacaftor /
ivacaftor
or
Ivacaft

Nieuw middel
(specialité)
(specialité)
Indicatieuitbreiding

Nieuw middel
Nieuw middel
(specialité)
(specialité)
Nieuw
middel

Nieuw middel
(specialité)

Reden van opname
Nieuw
middel
in Horizonscan
(specialité)

Nieuw middel
(specialité)

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Elexacaftor / tezacaftor /
ivacaftor

Orfadin

Nitisinone

Arimoclomol citraat
Risdiplam

Nucala

Mepolizumab

Klinische studies

op beideneovascularisation
allelen van het β-globuline
(HBB) hebben,
Corneal
(CoNV) - associated
with
en voor wie hematopoïetische
stamceltransplantatie
keratoplasty
rejection
(HSC) gepastLateral
is, maar
voor wie geen humaan leukocyt
Amyotropic
Sclerosis
antigeen (HLA)-compatibele verwante HSC-donor
beschikbaarofismetachromatic leukodystrophy (MLD)
Treatment

Het kan worden gegeven als add-on-therapie naast

Treatment
of Aromatic L-amino
Decarboxylase
herhaalde vaso-occlusieve
crisesAcid
bij patiënten
met
(AADC)
Deficiency.
sikkelcelziekte
in de leeftijd van 16 jaar en ouder.

hepatitis
delta with
virusBeta-thalassemia,
(HDV) infection in who
plasma
Adult patients
are
(or
serum) HDV-RNA
positive adult patients with
transfusion
dependent.
compensated
liver disease.
Adakveo is geïndiceerd
voor de preventie van

β0/β0-genotype hebben en voor wie hematoAcute
sensorineural
hearing loss (ASNHL)
poïetische
stamceltransplantatie
(HSC) gepast is, maar
voor wie geen humaan leukocyt antigeen (HLA)compatibele
beschikbaar
is.
Hepcludex
is verwante
indicated HSC-donor
for the treatment
of chronic

Extension of Indication to include the treatment of
Patients
Late-onset
Pompeuremic
Disease.
patients With
with atypical
hemolytic
syndrome
(aHUS).
Treatment
forvan
thepatiënten
Prevention
of Attdan
acks12injaar
patients
Behandeling
jonger
met
with
Type I andankelijke
II Hereditary
Angioedema
transfusie-afh
β-thalassemie
(TDT) die geen

Seizures in Tuberous Sclerosis Complex.

Treatment of respiratory dysfunction in patients
with Duchenne muscular dystrophy (DMD) not using
glucocorticoids.

Behandeling van primaire biliaire cholangitis

Registratieaanvraag
in
Klinische studies
behandeling

Indicated in adult and pediatric patients for the treatment
of inhalational
anthraxmet
duetransfusieto Bacillus anthracis
Behandeling
van patiënten
in
with appropriate
drugs.
afhcombination
ankelijke β-thalassemie
(TDT)antibacterial
die een β0 mutatie

RegistratieRegistratieaanvraag in
aanvraag
in
behandeling
behandeling

CHMP-opinie

Positieve
CHMP-opinie
Positieve

Klinische studies

RegistratieKlinische studies
aanvraag in
behandeling

Positieve
Klinische
studies
CHMP-opinie

Klinische studies

RegistratieKlinische studies
aanvraag
in
behandeling
Registratieaanvraag in
behandeling

Klinische studies

Klinische studies
Registratieaanvraag in
behandeling
Klinische studies

Registratieaanvraag in
behandeling

Positieve
CHMP-opinie

Registratieaanvraag in
Klinische studies
behandeling

Klinische studies
Klinische studies

Klinische studies
Klinische studies

RegistratieKlinische
studies
aanvraag in
behandeling

Registratieaanvraag in
behandeling
Fase registratie
Klinische studies

Registratieaanvraag in
behandeling

Klinische studies

Treatmentisofindicated
severe haemophilia
B
Gamifant
for the treatment
of pediatric
patients aged under 18 years with primary haemophagocytic
lymphohistiocytosis
(pHLH). B
Moderately
severe to severe Hemophilia

For CF
patients
age
12 years
and
older who
are of the
(CF)
who
have an
R117H
CFTR
mutation
or one
- homozygous
for(class
the F508del
mutation
in CFTR
the CFTR
following
gating
III) mutations
in the
gene:
gene - heterozygous
for F508del
a minimal
G551D,
G1244E, G1349D,
G178R,and
G551S,
S1251N,
functionS549N
mutation
in the CFTR
gene
S1255P,
or S549R
.

For CF patients age 12 years and older who are
- homozygous
forare
theindicated
F508del for
mutation
in the CFTR
Kalydeco
tablets
the treatment
of
gene - heterozygous
for F508del
adults,
adolescents, and
children and
ageda6minimal
years and
function
gene
older
andmutation
weighingin25the
kgCFTR
or more
with cystic fibrosis

Niemann-Pick disease, type C (NPC)
Treatment of spinal muscular atrophy (SMA) in
pediatric and
adult patients
(wordttreatment
onderzocht
voor
Extension
of indication
to include
of adult
type 1 enwith
daarnaast
voor type
2 en
patients
alkaptonuria
(AKU)
for3)Orfadin

Duchenne Muscular Dystrophy

Indicated forcushing
the treatment
of severe
haemophilia
Endogenous
syndrome,
first or
subsequent
A (congenital
factororVIII
deficiency)
in adult
patients
lines
for persistent
recurrent
disease,
in patients
without
antibodies
to surgery
adeno associated
aged
≥18detectable
years if not
suitable for
virus serotype 5 (AAV5).
Pouchitis

Uitgebreide indicatie
Acromegalie

Longinfecties door Mycobacterium avium complex,
niet reagerend op eerdere therapie.

Extension of indication to include treatment of adults
with X-linked hypophosphataemia (XLH), and modification of the currently approved indication in children
and adolescents, by removing the qualification ‘with
growing skeletons’, in order to include treatment in all
children with radiographic evidence of bone disease.

Adolescent and Adult Subjects With Severe
Hypereosinophilic Syndrome (HES) refractory to
current standard of care.

okt.-20
aug.-20

jun.-20

aug.-20

2021

mei-21
mei-22

jun.-20
2021

2020

aug.-20

aug.-20
2021

2022

2021

mei-22

aug.-20

2022

2021
aug.-20

dec.-20

jun.-20

2021

feb.-21

2021
feb.-21

2021
2021

sep.-20
2021

Verwachte
2021
registratie

aug.-20

okt.-20

okt.-21

Intramuraal (MSZ)
Intramuraal (MSZ)

Intramuraal (MSZ)

Extramuraal (GVS)

Intramuraal (MSZ)

Extramuraal
(GVS)
Intramuraal (MSZ)

Intramuraal (MSZ)
Intramuraal (MSZ)

Extramuraal (GVS)

Extramuraal (GVS)

Intramuraal (MSZ)
Extramuraal (GVS)

Extramuraal (GVS)

Onbekend

Intramuraal (MSZ)

Onbekend

Intramuraal (MSZ)

Intramuraal (MSZ)

Extramuraal (GVS)

Extramuraal (GVS)

Extramuraal (GVS)

Extramuraal (GVS)

Onbekend
Intramuraal (MSZ)

Extramuraal (GVS)
Extramuraal (GVS)

Intramuraal (MSZ)
Extramuraal
(GVS)

Verwacht
Extramuraal
(GVS)
Bekostigingskader

Extramuraal (GVS)

Intramuraal (MSZ)

Intramuraal (MSZ)

90 - 225
0-1

< 75

200 - 500

< 1.000

<9

10-75
130

559 - 1.331

< 500

1-2
1000

< 1.500

30 - 40

< 25

< 40

< 40
3-4

500 - 600

2-3

500 - 600

60

5-12
190 - 327

< 50
400 - 500

70 - 100
110
20

Verwacht
50
- 200
Patiëntvolume

50 - 100

< 10

50 - 100

45.500 – 49.000

< 160.000

1.575.000

340.000 - 400.000

29.000

66.000

35.000

1.575.000

> 1.000.000

> 1.000.000
150.000

> 170.000

< 233.415

> 170.000

14.600

115.000 - 120.000
249.900 - 499.900

30.000
300.000

20.0001.800.000
- 35.000

verwachte kosten
20.000
per 15.000
patiënt-per
jaar
(in euro's)

30.000 - 50.000

310.000

43.000

7.441.875

12.000.000

14.175.000

15.725.000

27.405.000

33.000.000

35.000.000

39.375.000

40.000.000

40.000.000
525.000

93.500.000

583.538

93.500.000

876.000

1.468.750
96.911.650

1.500.000
135.000.000

162.000.000
1.650.000

verwachte totale
2.187.500
kosten
per jaar
(in euro's)

3.000.000

3.100.000

3.225.000
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LUMEVOQ

LMTX

Sarasar

Raxone

Lenadogene nolparvovec

Leuco-methylthioninium

Seladelpar
Lonafarnib

Idebenone

Pretomanid

Pioglitazone

Crizanlizumab

Luspatercept
Olipudase alfa

Odevixibat

Pretomanid

Reblozyl

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Zynteglo

Ofev

Autologe CD34-positieve
cellen die het gen voor
Nintedanib
βA-T87Q-globine coderen

Nieuw middel

Nieuw middel
(specialité)
Nieuw middel
Nieuw middel
(specialité)
(specialité)
Nieuw middel
(specialité)
Nieuw middel
(specialité)

Indicatieuitbreiding
Nieuw
middel
(specialité)

Epidyolex

Ultomiris
Camvia

Cannabidiol

Nieuw middel
(specialité)
Nieuw middel
Nieuw middel
(specialité)
(specialité)
Nieuw middel
(specialité)
Nieuw middel
(specialité)
Indicatieuitbreiding

Nieuw middel
(specialité)

(specialité)

Nieuw middel
middel
Nieuw
(specialité)
(specialité)
Indicatieuitbreiding
Nieuw
middel

Nieuw middel
Nieuw middel
(specialité)
(specialité)

Ravulizumab
Maribavir

Lumasiran

Zynteglo

Autologe CD34-positieve
Kaliumcitraat
/
cellen die het gen voor
kaliumwaterstofcarbonaat
βA-T87Q-globine coderen

Fidanacogene elaparvovec
Inebilizumab

Imlifidase
Entranacogene
dezaparvovec

(specialité)

Nieuw middel
(specialité)
Nieuw middel
(specialité)
Nieuw
middel

Fenfluramine

Idefirix

Nieuw middel
(specialité)

Bamocaftor / tezacaftor /
Elamipretide
ivacaftor

Elexacaftor / tezacaftor /
ivacaftor
Ibudilast

Nieuw middel
(specialité)

Nieuw middel
(specialité)
Nieuw middel
(specialité)

Nieuw middel
(specialité)

Risdiplam exuparvovec
Eladocagene

Fintepla

Hepcludex

Bulevirtide

Edasalonexent

Sonsuvi

Valoctocogene
Brimapitide
roxaparvovec

Nieuw middel
Reden van opname
(specialité)
in Horizonscan

Berotralstat
Stofnaam

Merknaam

Nieuw middel
(specialité)

Avalglucosidase alfa

(specialité)

Nieuw middel
(specialité)

Autologous CD34+ cell
enriched population that
contains hematopoietic
stem and progenitor cells
transduced ex vivo using a
lentiviral vector encoding
the human arylsulfatase
A gene

Extension of
to include
the treatment
Treatment
ofIndication
CMV infection
in transplant
patientsof
patients with
atypical
hemolytic
uremic
syndrome
including
those
who are
refractory
or resistant
to
(aHUS). with ganciclovir, valganciclovir, foscarnet
treatment
Behandeling
or
cidofovir. van patiënten jonger dan 12 jaar met
transfusie-afh
ankelijke
β-thalassemie
(TDT)ofdie
geen
Ofev
is indicated
in adults
for the treatment
other
β0/β0-genotype
hebben enlung
voordiseases
wie hematochronic
fibrosing interstitial
with
stamceltransplantatie
(HSC) gepast is, maar
apoïetische
progressive
phenotype.
voor wie geen humaan leukocyt antigeen (HLA)Treatment of Progressive Familial Intrahepatic
compatibele verwante HSC-donor beschikbaar is.
Cholestasis
Adult patients with Beta-thalassemia, who are
Behandeling van de niet-neurologische manifestaties
transfusion dependent.
bij volwassen patiënten met zure sfingomyelinase
Adakveo
is geïndiceerd
voor de preventie
deifi
ciëntie
(ziekte van Niemann
Pick type van
B).
herhaalde vaso-occlusieve crises bij patiënten met
Sudden Sensorineural Hearing Loss (SSHL)
sikkelcelziekte in de leeftijd van 16 jaar en ouder.
Het kan worden gegeven als add-on-therapie naast
Pretomanid FGK is indicated in combination with

Seizures in Tuberous Sclerosis Complex.

Behandeling van primaire biliaire cholangitis
Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome and Progeroid
Laminopathies.
Treatment of respiratory dysfunction in patients
with Duchenne muscular dystrophy (DMD) not using
Primary hyperoxaluria type 1 (PH1) 6 Years and older.
glucocorticoids.

Moderately
severe
severe Hemophilia
Adult
patients
with to
Neuromyelitis
Optica B
and
Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders.
Behandeling
van patiënten
met
transfusieAdults
and Children
Suffering
from
distal Renal
afhankelijke
β-thalassemie
(TDT) die een β0 mutatie
Tubular
Acidosis
(dRTA)
op beide allelen van het β-globuline (HBB) hebben,
en voor wie hematopoïetische stamceltransplantatie
Leber's hereditary optic neuropathy
(HSC) gepast is, maar voor wie geen humaan leukocyt
antigeen (HLA)-compatibele verwante HSC-donor
Dementia, behavioural variant frontotemporal.
beschikbaar is

For CF patients age 12 years and older who are
- homozygouslateral
for the
F508del(ALS).
mutation in the CFTR
Amyotrophic
sclerosis
gene - heterozygous for F508del and a minimal
function mutation in the CFTR gene
Prevention of graft rejection (desensitisation)
Treatmentkidney
of severe
haemophilia B
following
transplantation.

For CFsyndrome
patients age 12 years and older who are
Barth
- homozygous for the F508del mutation in the CFTR
gene - heterozygous
for F508del
and a minimal
Seizures
associated with
Dravet syndrome
(first-line,
function mutation
in the CFTR gene
low-dose
formulation)

Treatment of Aromatic
spinal muscular
atrophy
(SMA) in
L-amino
Acid Decarboxylase
pediatric
and
adult patients (wordt onderzocht voor
(AADC)
Defi
ciency.
type 1 en daarnaast voor type 2 en 3)

Duchenne
(or
serum) Muscular
HDV-RNADystrophy
positive adult patients with
compensated liver disease.

Indicated
for the treatment
severe
haemophilia
Acute
sensorineural
hearingof
loss
(ASNHL)
A (congenital factor VIII deficiency) in adult patients
without detectable
antibodies
to adeno associated
Hepcludex
is indicated
for the treatment
of chronic
virus serotype
(AAV5).
hepatitis
delta 5virus
(HDV) infection in plasma

Treatment for the Prevention of Attacks in patients
Uitgebreide indicatie
with Type I and II Hereditary Angioedema

Patients With Late-onset Pompe Disease.

Treatment of metachromatic leukodystrophy (MLD)

Positieve

Registratieaanvraag in
Klinische studies
behandeling

Positieve
Klinische studies
CHMP-opinie

Klinische studies

Positieve
CHMP-opinie

Klinische studies

Klinische studies
Registratieaanvraag in
Registratiebehandeling
aanvraag in
Registratiebehandeling
aanvraag in
Klinische studies
behandeling
Positieve studies
Klinische
CHMP-opinie

Klinische studies

Klinische studies

Klinische studies
Registratieaanvraag in
behandeling

RegistratieKlinische studies
aanvraag
in
behandeling
Klinische studies
studies
Klinische

Registratieaanvraag in
Registratiebehandeling
aanvraag studies
in
Klinische
behandeling

Klinische studies

mei-20

2021

okt.-20

jun.-20
2022

2021

aug.-20

mei-22

jun.-20
aug.-22

2020

nov.-20

aug.-20

2021
dec.-20

2021

aug.-21

mei-22
dec.-20

2022
Onbekend

aug.-20
2021

Extramuraal (GVS)

Intramuraal (MSZ)

Intramuraal (MSZ)

Intramuraal (MSZ)
Intramuraal (MSZ)

Onbekend

Extramuraal (GVS)

Intramuraal (MSZ)

Intramuraal (MSZ)
Extramuraal
(GVS)

Extramuraal (GVS)

Intramuraal (MSZ)

Extramuraal (GVS)

Extramuraal (GVS)
Extramuraal (GVS)

Extramuraal (GVS)

Intramuraal (MSZ)

Intramuraal (MSZ)
Extramuraal
(GVS)

Intramuraal (MSZ)
(MSZ)
Intramuraal

Intramuraal (MSZ)
Intramuraal (MSZ)

Extramuraal (GVS)
Extramuraal (GVS)

dec.-20

Extramuraal (GVS)

Extramuraal (GVS)
Onbekend

Intramuraal (MSZ)

Extramuraal (GVS)

Extramuraal (GVS)

Intramuraal (MSZ)

Extramuraal (GVS)
Verwacht
Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Intramuraal (MSZ)

Onbekend

aug.-20

2021

feb.-21
aug.-20

2021

Klinische studies
Registratieaanvraag in
behandeling

aug.-20

CHMP-opinie
Klinische studies

sep.-20
2021

mei-21
Verwachte
registratie

2021

aug.-20

RegistratieKlinische
studies
aanvraag in
behandeling
Positieve

behandeling

RegistratieFase registratie
aanvraag in

Klinische studies

Registratieaanvraag in
behandeling

< 10

< 1.000

90 - 225

< 75
15 - 18

1-4

200 - 300

<9

10-75
65
- 300

559 - 1.331

10-12

< 500

1000

900 - 3.600

5-15

25
<< 600

40
<< 250

10-20
< 40

< 1.500

500 - 600

< 900

500
< 4 - 600

0190
- 1- 327

400 - 500

200 - 500

70
- 110
< 1.000

Verwacht
Patiëntvolume

130

1-2

45.500 – 49.000

< 160.000

1.575.000

340.000 - 400.000

29.000

66.000

35.000

1.575.000

> 1.000.000

> 1.000.000

> 170.000

> 170.000

249.900 - 499.900

300.000

1.800.000

verwachte kosten
per patiënt per jaar
(in euro's)

7.441.875

12.000.000

14.175.000

15.725.000

27.405.000

33.000.000

35.000.000

39.375.000

40.000.000

40.000.000

93.500.000

93.500.000

96.911.650

135.000.000

162.000.000

verwachte totale
kosten per jaar
(in euro's)
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Ofev

Merknaam

Nintedanib

Stofnaam
Odevixibat

Zynteglo

Reblozyl

Autologe CD34-positieve
cellen die het gen voor
βA-T87Q-globine coderen

Luspatercept

Crizanlizumab

Epidyolex

Ultomiris

Cannabidiol

Raxone

Ravulizumab

Idebenone

Seladelpar
Voxelotor

Sutimlimab

Indicatieuitbreiding

Autologe CD34-positieve
cellen die het gen voor
βA-T87Q-globine coderen
Somapacitan

Nieuw middel
(specialité)

Nieuw middel
(specialité)

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Nieuw middel
(specialité)
Nieuw middel
Nieuw middel
(specialité)
(specialité)
Nieuw middel
(specialité)

Nieuw middel
(specialité)

Nieuw middel
Indicatieuitbreiding
(specialité)

Zynteglo

(specialité)

Nieuw middel
Nieuw middel
(specialité)
(specialité)

Fidanacogene elaparvovec
Setmelanotide

Enspryng

Nieuw middel
Nieuw middel
(specialité)
(specialité)
Nieuw
middel

Ronopterin
Elexacaftor / tezacaftor /
ivacaftor
RP-L201

Satralizumab
Entranacogene
dezaparvovec

Nieuw middel
(specialité)
Nieuw
middel
(specialité)

Bamocaftor / tezacaftor /
ivacaftor
Reparixin

Nieuw middel
(specialité)
(specialité)

Nieuw middel
Nieuw middel
(specialité)
(specialité)
Nieuw
middel

Pioglitazone
Edasalonexent

Pretomanid
Risdiplam

Nieuw middel
(specialité)

Reden van opname
Nieuw
middel
in Horizonscan
(specialité)

Valoctocogene
Olipudase
alfa
roxaparvovec

Pretomanid
FGK

Nieuw middel
(specialité)

Camvia

Maribavir

Indicatieuitbreiding

Nieuw middel
(specialité)

Lumasiran

Adakveo is geïndiceerd voor de preventie van
herhaalde vaso-occlusieve crises bij patiënten met
sikkelcelziekte in de leeftijd van 16 jaar en ouder.
Het kan worden gegeven als add-on-therapie naast
hydroxyurea/hydroxycarbamide (HU/HC) of als
monotherapie bij patiënten voor wie HU/HC

Adult patients with Beta-thalassemia, who are
transfusion dependent.

Behandeling van patiënten jonger dan 12 jaar met
transfusie-afhankelijke β-thalassemie (TDT) die geen
β0/β0-genotype hebben en voor wie hematopoïetische stamceltransplantatie (HSC) gepast is, maar
voor wie geen humaan leukocyt antigeen (HLA)compatibele verwante HSC-donor beschikbaar is.

Extension of Indication to include the treatment of
patients with atypical hemolytic uremic syndrome
(aHUS).

Seizures in Tuberous Sclerosis Complex.

Treatment of respiratory dysfunction in patients
with Duchenne muscular dystrophy (DMD) not using
glucocorticoids.

opiomelanocortin (POMC) deficiency, LepR deficiency,
Behandeling van
patiënten
met transfusieBardet-Biedl
syndrome,
Prader-Willi
syndrome and
afhankelijke
β-thalassemie (TDT) die een β0 mutatie
Alstrom
syndrome.
op beidehormone
allelen van
β-globuline
Growth
defihet
ciency
in adults(HBB)
and hebben,
en voor wie hematopoïetische
stamceltransplantatie
pre-pubertal
children
(HSC) gepast is, maar voor wie geen humaan leukocyt
antigeen (HLA)-compatibele verwante HSC-donor
Cold agglutinin disease (CAD), ofwel Auto-immuun
beschikbaar is
hemolytische anemie (AIHA) met koude antistoffen
Behandeling van primaire biliaire cholangitis
Sickle cell disease - prophylaxis

For CF patients age 12 years and older who are
- homozygous
for the F508del
mutation
in the CFTR
Patients
With Leukocyte
Adhesion
Deficiency-I
of 3
gene - heterozygous
Months
and older for F508del and a minimal
function mutation in the CFTR gene
Patients with neuromyelitis optica (NMO) or
Treatment of severe
B
neuromyelitis
optica haemophilia
spectrum disorders
(NMOSD).
(Vanaf 12 jaar.)
Moderately
severe Hemophilia
B
Rare
geneticsevere
obesitytodisorders
including pro-

Registratieaanvraag in
behandeling

Positieve
CHMP-opinie

Klinische studies

Positieve
CHMP-opinie

Klinische studies

Registratieaanvraag in
behandeling

Klinische studies
Klinische studies

Klinische studies

Registratieaanvraag in
behandeling

Klinische studies

RegistratieKlinische studies
aanvraag
in
behandeling
Klinische studies
studies
Klinische

Klinische studies
Registratieaanvraag studies
in
Klinische
behandeling

okt.-20

jun.-20

mei-22

jun.-20

2020

aug.-20

2021
2021

2021

okt.-20

mei-22

2022
2021

Intramuraal (MSZ)

Intramuraal (MSZ)

Intramuraal (MSZ)

Intramuraal (MSZ)

Extramuraal (GVS)

Extramuraal (GVS)

Extramuraal (GVS)
Extramuraal (GVS)

Intramuraal (MSZ)

Intramuraal (MSZ)

Intramuraal (MSZ)

Intramuraal (MSZ)
Extramuraal
(GVS)

Extramuraal (GVS)
Intramuraal (MSZ)

Intramuraal (MSZ)

2021
nov.-20
2021

Intramuraal (MSZ)
Extramuraal (GVS)

Intramuraal (MSZ)

Extramuraal (GVS)

Extramuraal (GVS)
Intramuraal (MSZ)

Intramuraal (MSZ)
Extramuraal (GVS)

Intramuraal (MSZ)

Verwacht
Onbekend
Bekostigingskader

Extramuraal (GVS)

Extramuraal (GVS)

Intramuraal (MSZ)

2021
dec.-20

2021
2021

Klinische studies
Klinische studies

resistant
(MDR)age
tuberculosis
(TB).older who are
For CF patients
12 years and
- homozygous
the F508del
mutation
in the CFTR
Type
1 diabetesfor
mellitus;
prevention
of delayed
graft
gene - heterozygous
for F508del
and a minimal
function
after pancreatic
islet transplantation
(IAT)
function mutation
in the CFTR gene
Traumatic
brain injury

mei-20
feb.-21

2021
2021

Positieve
Klinische studies
CHMP-opinie

Klinische studies
Klinische studies

sep.-20
2022

Verwachte
2021
registratie

aug.-20

aug.-22

nov.-20

Pretomanid FGK is indicated in combination with
Treatment ofand
spinal
muscular
atrophy
in
bedaquiline
linezolid,
in adults,
for(SMA)
the treatment
pediatric
and adult
patients
(wordt
onderzocht
voor
of
pulmonary
extensively
drug
resistant
(XDR), or
type 1 en daarnaast voor
type 2 en 3) multidrugtreatment-intolerant
or nonresponsive

Duchenne Muscular Dystrophy

RegistratieKlinische
studies
aanvraag in
behandeling

Fase registratie
Klinische studies

a progressive phenotype.
Uitgebreide indicatie
Treatment of Progressive Familial Intrahepatic
Cholestasis

Indicated for van
the de
treatment
of severe haemophilia
Behandeling
niet-neurologische
manifestaties
A (congenital
VIII defi
adult patients
bij
volwassen factor
patiënten
metciency)
zure sfiin
ngomyelinase
without
detectable
antibodies
toPick
adeno
associated
deifi
ciëntie
(ziekte van
Niemann
type
B).
virus serotype
5 (AAV5).
Sudden
Sensorineural
Hearing Loss (SSHL)

Positieve
CHMP-opinie

Klinische studies

Registratieaanvraag in
behandeling

Ofev is indicated in adults for the treatment of other
chronic fibrosing interstitial lung diseases with

Treatment of CMV infection in transplant patients
including those who are refractory or resistant to
treatment with ganciclovir, valganciclovir, foscarnet
or cidofovir.

Primary hyperoxaluria type 1 (PH1) 6 Years and older.

90 - 225

< 75

<9

10-75

559 - 1.331

< 500

1000
< 800

35 - 50

< 5.000

< 25

40
<< 750

< 250
< 40

<5

< 5.000
500 - 600

5-8

500 - 600

< 10
190 - 327

< 1.000
400 - 500

70 - 18
110
15

Verwacht
1-4
Patiëntvolume

200 - 300

65 - 300

10-12

45.500 – 49.000

< 160.000

1.575.000

340.000 - 400.000

29.000

66.000

35.000

1.575.000

> 1.000.000

> 1.000.000

> 170.000

> 170.000

249.900 - 499.900

300.000

1.800.000

verwachte kosten
per patiënt per jaar
(in euro's)

7.441.875

12.000.000

14.175.000

15.725.000

27.405.000

33.000.000

35.000.000

39.375.000

40.000.000

40.000.000

93.500.000

93.500.000

96.911.650

135.000.000

162.000.000

verwachte totale
kosten per jaar
(in euro's)

Monitor weesgeneesmiddelen in de praktijk 2020 | 24 november 2020 | Definitief

Opsumit (macitentan)

Adempas (riociguat)

C02KX04

C02KX05

27-03-2014

20-12-2013

21-04-2008

17-05-2002

11-07-2008

04-02-2009

11-05-2016

12-05-2016

18-10-2013

18-09-2003

Volibris (ambrisentan)

27-11-2015

Tracleer (bosentan)

Ravicti (glycerolfenylbutyraat)

A16AX09

02-12-2008

21-11-2002

C02KX02

Kuvan (sapropterine)

A16AX07

C02KX01

Zavesca (miglustat)

A16AX06

18-10-2004

Firazyr (icatibant)

Wilzin (zinkacetaatdihydraat)

A16AX05

24-02-2005

Nplate (romiplostim)

Orfadin (nitisinone)

A16AX04

30-05-2017

28-08-2015

B06AC02

Brineura (cerliponase alfa)

A16AB17

B02BX04

Kanuma (sebelipase alfa)

A16AB14

28-04-2014

Idelvion
(albutrepenonacog alfa)

Vimizim (elosulfase alfa)

A16AB12

26-08-2010

B02BD04

Vpriv (velaglucerase alfa)

A16AB10

08-01-2007

26-01-2006

Alprolix (eftrenonacog
alfa)

Elaprase (idursulfase)

A16AB09

B02BD04

Naglazyme (galsulfase)

A16AB08

31-03-2006

12-06-2003

Defitelio (defibrotide)

Myozyme (alglucosidase
alfa)

A16AB07

Ventavis (iloprost)

Aldurazyme (laronidase)

A16AB05

07-08-2001

B01AX01

Fabrazyme (agalsidase
bèta)

A16AB04

07-08-2001

17-11-1997

B01AC11

Replagal (agalsidase alfa)

A16AB03

19-01-2015

Cerezyme (imiglucerase)

A16AB02

15-02-2007

18-09-2017

Cystadane (watervrij
betaïne)

A16AA06

28-01-2003

08-01-2018

Cerdelga (eliglustat)

Carbaglu (carglumaatzuur)

A16AA05

Xermelo (telotristat)

Jorveza (budesonide)

A07EA06

10-04-2017

A16AX10

Chenodeoxycholic acid
leadiant (chenodeoxycholzuur)

A05AA01

marktautorisatie

A16AX15

merknaam ®
(stofnaam)

ATC

24-04-2018

17-05-2012

06-02-2019

18-09-2013

28-01-2019

18-10-2014

24-02-2015

10-01-2017

26-01-2016

31-03-2016

12-06-2013

07-08-2011

07-08-2011

19-02-2017

einde
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IX

IX

IX / XIII
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XI
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IV

IV

IV
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IV
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E

E

E

E

E

E

I

I

I

E

E

E

E

E

E

E

E

I

I

I

E

I

I

I

I

I

I

E

E

E

E

E

bron

1.970

13.290

3.600

19.510

184

5.790

233

311

1.140

5.770

1.510

70

2.120

1.640

3.680

8.320

8.400

55.990

5.270

9.540

4.870

7.160

120

1.630

Totaal
vergoed

89

407

151

690

22

186

5

6

38

152

12

67

47

11

19

14

14

124

15

58

27

45

35

9

Aantal
verz.

2016

22

33

24

28

8

31

47

52

30

38

127

1

45

149

192

594

600

451

351

165

180

159

3

172

Vergoed
per
verz.

2.720

16.230

3.790

15.420

321

6.210

1.350

3.780

248

694

710

6.740

1.510

57

2.150

3.290

7.090

8.040

55.150

5.270

12.930

3.810

7.430

163

1.950

78

Totaal
vergoed

107

538

151

640

28

203

5

22

8

34

6

155

15

57

55

18

13

14

121

16

73

21

49

50

13

8

Aantal
verz.

2017

25

30

25

24

11

31

271

172

31

20

111

43

101

1

39

179

545

574

456

329

177

182

153

3

147

10
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verz.

3.440

20.080

3.630

12.320

519

7.500

328

11.210

496

366

28

2.690

97

6.900

1.820

76

2.540

132

3.060

2.600

7.230

7.700

58.740

5.150

14.180

2.470

7.460

184

1.930

Totaal
vergoed

141

617

146

597

43

201

4

45

15

22

11

14

13

165

15

79

57

2

3

15

13

13

129

16

82

15

51

46

13

0

Aantal
verz.

2018

24

33

25

21

12

37

82

249

33

17

2

194

7

42

118

1

44

66

1.020

170

557

592

455

322

173

165

146

4

146
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per
verz.

4.000

22.120

3.840

3.500

511

8.750

666

11.090

632

211

248

2.360

482

7.310

1.740

85

2.390

2.550

3.180

2.970

6.990

5.570

57.050

3.840

10.100

1.080

8.410

203

2.010

523

Totaal
vergoed

150

686

152

454

59

244

7

57

15

14

39

10

29

159

16

79

74

6

3

15

17

12

135

15

85

9

51

50

12

712

Aantal
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2019

27

32

25

8

9

36

95

195

42

15

6

230

17

46

111

1

32

425

1.060

196

411

464

423

256

119

120

164

4

165

1

Vergoed
per
verz.

Totaal vergoede bedragen (* €1.000), aantal verzekerden en gemiddelde vergoeding per verzekerde (* €1.000) per middel per jaar						
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Defitelio (defibrotide)

Alprolix (eftrenonacog
alfa)

Idelvion
(albutrepenonacog alfa)

merknaam
®
Nplate (romiplostim)
(stofnaam)

Firazyr (icatibant)

Chenodeoxycholic
Tracleer (bosentan) acid
leadiant (chenodeoxyVolibris (ambrisentan)
cholzuur)
Opsumit (macitentan)
Jorveza (budesonide)
Adempas (riociguat)
Carbaglu (carglumaatzuur)
Scenesse (afamelanotide)
Cystadane (watervrij
betaïne)
Revatio (sildenafi
l (als
Cerezyme
(imiglucerase)
citraat))
Replagal (agalsidase alfa)

B01AX01

B02BD04

B02BD04

ATC
B02BX04

B06AC02

A05AA01
C02KX01

Tobi Podhaler
(tobra- alfa)
Brineura
(cerliponase
mycine)(nitisinone)
Orfadin

J01GB01
A16AB17

Ravicti (glycerolfenylbuSirturo (bedaquiline)
tyraat)

Prevymis (eliglustat)
(letermovir)
Cerdelga

Xermelo (telotristat)

Ventavis
(iloprost)
Ofev
(nintedanib)
Defitelio
(defibrotide)
Siklos
(hydroxycarba-

Alprolix
mide) (eftrenonacog
alfa)
Xagrid (anagrelide)

A16AX07

A16AX09
J04AK05

J05AX18
A16AX10

A16AX15

B01AC11
L01XE31
B01AX01
L01XX05

B02BD04

Tracleer
Crysvita(bosentan)
(burosumab)
Volibris
Spinraza(ambrisentan)
(nusinersen)

Opsumit (macitentan)

Adempas (riociguat)
Prialt (ziconotide)

C02KX01
M05BX05
C02KX02
M09AX07

C02KX04

C02KX05
N02BG08

L04AC11
B02BX04
L04AX05
B06AC02
L04AX08

Idelvion
Soliris (eculizumab)
(albutrepenonacog alfa)
Sylvant (siltuximab)
Nplate (romiplostim)
Esbriet (pirfenidon)
Firazyr (icatibant)
Alofisel (darvadstrocel)

Kuvan (sapropterine)

J02AC05
A16AX06

L01XX35
B02BD04
L04AA25

Ketoconazole
HRA
Wilzin
(zinkacetaatdi(ketoconazol)
hydraat)
Cresemba
(isavuconazol)
Zavesca
(miglustat)

A16AX04
J02AB02
A16AX05

Vimizim (elosulfase alfa)
Cayston (aztreonam)
Kanuma
(sebelipase alfa)

Signifor (Cushing)
(pasiNaglazyme
(galsulfase)
reotide (di-aspartaat))
Elaprase
(idursulfase)

H01CB05
A16AB08

A16AB12
J01DF01
A16AB14

Signifor (Acromegalie)
Myozyme
(alglucosidase
(pasireotide (pamoaat))
alfa)

H01CB05
A16AB07

Plenadren
(hydrocortison)
Vpriv
(velaglucerase
alfa)

Somavert (pegvisomant)
Aldurazyme
(laronidase)

H01AX01
A16AB05

A16AB09
H02AB09
A16AB10

Fabrazyme (agalsidase
Increlex (mecasermine)
bèta)

A16AB04
H01AC03

A16AB03

G04BE03
A16AB02

D02BB02
A16AA06

C02KX04
A07EA06
C02KX05
A16AA05

C02KX02

Ventavis (iloprost)

B01AC11

27-03-2014
24-02-2005

20-12-2013

17-05-2002
19-02-2018
21-04-2008
30-05-2017

22-05-2014
04-02-2009
28-02-2011
11-07-2008
23-03-2018

16-11-2004
11-05-2016
20-06-2007

12-05-2016

18-09-2003
15-01-2015
18-10-2013
29-06-2007

18-09-2017

08-01-2018
19-01-2015

27-11-2015
05-03-2014

02-12-2008

15-10-2015
21-11-2002

24-02-2005
19-11-2014
18-10-2004

20-07-2011
30-05-2017

28-04-2014
21-09-2009
28-08-2015

08-01-2007
03-11-2011
26-08-2010

24-04-2012
26-01-2006

24-04-2012
31-03-2006

15-11-2002
12-06-2003

07-08-2001
03-08-2007

07-08-2001

04-11-2005
17-11-1997

22-12-2014
15-02-2007

20-12-2013
08-01-2018
27-03-2014
28-01-2003

21-04-2008

10-04-2017
17-05-2002

11-07-2008

markt04-02-2009
autorisatie

11-05-2016

12-05-2016

18-10-2013

18-09-2003

19-01-2015

18-09-2017

Cerdelga (eliglustat)

Xermelo (telotristat)

27-11-2015

02-12-2008

A16AX10

Ravicti (glycerolfenylbutyraat)

A16AX09

A16AX15

Kuvan (sapropterine)

A16AX07

24-02-2015

24-04-2018

17-05-2012

06-02-2019

18-11-2016

29-06-2017

18-09-2013

22-06-2019

28-01-2019

18-10-2014

24-02-2015

21-09-2019

10-01-2017

26-01-2016

31-03-2016

15-11-2012
12-06-2013

07-08-2011
07-08-2017

07-08-2011

04-11-2015

19-02-2017

24-04-2018

17-05-2012

einde
06-02-2019
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X
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III / VI
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X
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I
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ICD
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E
E

E

EI
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I
E
E
E
I

I
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I

EE
II

Totaal

IE

E
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I
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EI

E
EE

IE

I
IE

I
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IE

IE
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I
I

I

EE

I
E

E
E
E
E

E

EE

E
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E

I

I

I

E

E

E

E

E

1.970

13.290

3.600

19.510

19
5.790
6.920
184

35.340

1.560

233

1.140
5.910
311
156

9

5.770

1.510

2.120
138
70

2.380

1.640
3.060

3.680

8.320

150
8.400

2.310
55.990

14.070
5.270

9.540
62

4.870

6.290
7.160

89

407

151

690

1
186
366
22

120

354

5

38
364
6
90

1

152

12

47
58
67

305

11
198

19

14

147

98
124

327
15

58
3

27

1067
45

65
35

89
9

1.460
120

407

1.970
1.630

151

690

22
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2016

5

6

38

152

13.290

3.600

19.510

184

Totaal
5.790
vergoed

233

311

1.140

5.770

22

33

24

28

19
31
19
8

294

4

47

30
16
52
2

9

38

127

45
12

8

149
15

192

594

22
600

24
451

43
351

165
21

180

1596

22
3

22
172

33

24

28
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47

52

30

38

2.720

16.230

3.790

15.420

63
6.210
7.290
321

1.500
1.350
35.370

3.780

694
8.160
248
219

710

208

85

1.510
85
6.740

2.150
197
57

1.810

3.030

3.290

7.090

155
8.040

2.090
55.150

14.600
5.270

12.930
88

3.810

3.590
7.430

6.120
163

2.720
1.950

16.230

3.790

78
15.420

321

Totaal
6.210
vergoed

1.350

3.780

248

694

710

6.740

107

538

151

640

1
203
419
28

384
5
125

22

34
461
8
99

6

5

15
1557
7

55
100
57

264

199

18

13

11
14

75
121

327
16

73
3

21

929
49

105
50

107
13

538

151

8
640

28

5
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2017

22

8

34

6

155

25

30

25

24

63
31
17
11

4
271
283

172

20
18
31
2

111

42

12

101
12
43

39
12

7

15

179

545

14
574

28
456

45
329

177
29

182

1534

58
3

25
147

30

25

10
24
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271

172

31

20

111

43

3.440
4

20.080

12.320
1.400
3.630
9.450

64
7.500
9.380
519

1.220
328
33.940

11.210

366
10.050
496
334

28

2.690

141
1

617

24
4

33

21
127
25
150

64
37
17
12

1
201
541
43

597
11
146
63

3
82
274

17
18
332
249

2

194

87
22

1184
426

44
12

15
1.020
667

557
1700

12
592

30
455

44
322

173
24

165

1463

51
4

24
146

33

25

21
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82

249

33

17

2

194

7

42

399
4
124

45

22
571
15
136

11

14

5

37
13

280
97
112

21
15
31
165

57
93
79

213
3
225
2

13
11
15

12
13

73
129

333
16

82
3

15

357
51

115
46

617
0
141
13

146

597

43

4

Aantal
201
verz.

2018

45

15

22

11

14

13

165

85
1.820
195
6.900

2.540
183
76

3.200
3.060
1.630
132

7.230
2.6004

141
7.700

2.180
58.740

14.690
5.150

14.180
71

2.470

1.100
7.460

5.870
184

3.440
1.930

20.080

3.630

12.320

519

Totaal
7.500
vergoed

328

11.210

496

366

28

2.690

97

6.900

4.000
2

3.500
2.080
3.840
19.430
22.120

9
8.750
11.210
511
131

391
666
33.270

11.090

211
11.350
632
308

492

248
76

416
2.360

1.410
482
132

913
1.740
501
7.310

2.390
285
85

3.060
3.180
1.420
2.550

6.990
407
2.970

150
5.570

2.490
57.050

15.310
3.840

10.100
82

1.080

822
8.410

5.780
203

22.120
523
4.000
2.010

3.840

3.500

511

Totaal
8.750
vergoed

666

11.090

632

211

248

2.360

482

7.310

150
1

686

454
10
152
73

1
244
644
59
2

242
7
129

57

14
655
15
150

23

39
15

18
10

6

88
16
91
159
130
29

74
121
79

208
3
190
6

17
151
15

11
12

87
135

348
15

85
3

9

255
51

115
50

686
712
150
12

152

454

59

7

Aantal
244
verz.

2019

57

15

14

39

10

29

159

27
2

32

8
208
25
266

9
36
17
9
65

2
95
258

15
17
422
195

21

56

24
230

11
17
22

10
111
466

32
12

15
1.060
4257

411
1963

13
464

29
423

44
256

119
27

120

1643

50
4

32
1
27
165

25

8

Ver36
goed
per9
verz.

95

195

42

15

6

230

17

46
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20-06-2007

22-05-2014

Ofev (nintedanib)

Siklos (hydroxycarbamide)

Xagrid (anagrelide)

Soliris (eculizumab)

Sylvant (siltuximab)

merknaam
®
Esbriet (pirfenidon)
(stofnaam)

L01XE31

L01XX05

L01XX35

L04AA25

L04AC11

ATC
L04AX05

28-04-2014
17-02-2015
28-08-2015

30-05-2017

Jorveza (budesonide)
Prialt (ziconotide)
Carbaglu (carglumaatInovelon (rufinamide)
zuur)
Diacomit (stiripentol)
Cystadane (watervrij
Raxone (idebenone)
betaïne)

Firdapse (amifampridine)
Cerezyme
(imiglucerase)

Vyndaqel(agalsidase
(tafamidis) alfa)
Replagal

Wakix (pitolisant)
Fabrazyme
(agalsidase
bèta)

Aldurazyme
(laronidase)
Kalydeco (ivacaft
or)

Myozyme (alglucosidase
alfa)

Naglazyme
(galsulfase)
Symkevi (tezacaft
or/
Elaprase
ivacaft
or)(idursulfase)

Vpriv (velaglucerase alfa)

Vimizim (elosulfase
Holoclar
(ex vivo alfa)
Kanuma (sebelipase
alfa)
geëxpandeerde,
autologe,

humane
Brineura corneale
(cerliponase alfa)
epitheelcellen
die
Orfadin (nitisinone)
stamcellen bevatten)
Wilzin (zinkacetaatdiCystadrops
hydraat)
(mercaptamine)
Zavesca (miglustat)

Kuvan (sapropterine)
Exjade
(deferasirox)
Ravicti (glycerolfenylbu-

tyraat)

Cerdelga (eliglustat)

Xermelo (telotristat)

A07EA06
N02BG08
A16AA05
N03AF03

N07XX05
A16AB02

N07XX08
A16AB03

N07XX11
A16AB04

A16AB05
R07AX02

A16AB07

A16AB08
R07AX31
A16AB09

A16AB10

A16AB12
S01XA19
A16AB14

A16AB17

A16AX07
V03AC03
A16AX09

Totaal

A16AX10

A16AX15

19-01-2015

02-12-2008
01-09-2006
27-11-2015

21-11-2002

18-10-2004
19-01-2017

24-02-2005

26-08-2010

26-01-2006
31-10-2018
08-01-2007

31-03-2006

12-06-2003
23-07-2012

31-03-2016
07-08-2001

16-11-2011
07-08-2001

23-12-2009
17-11-1997

04-01-2007
15-02-2007
08-09-2015

01-09-2016

28-01-2019

18-10-2014

24-02-2015

10-01-2017

26-01-2016

31-03-2016

12-06-2013

07-08-2011

07-08-2011

09-01-2017
19-02-2017

18-01-2019

24-02-2015

einde
marktexcl.

18-11-2016

29-06-2017

22-06-2019

(leeg)

IV

IV
III
IV

IV

IV
IV

IV

IV

-IV
IV

IV

IV
IV
IV

IV

IV

VI
IV

IV / VI

VI
IV

VI
IV
VII

XI
IV
VI

VI

IV
IV

ICD
X 10
hoofdXI
groep

II

III / VI

II

III

X

-

-

Totaal

E

E

E
EE

E

E
E

E

I

II
I

E

I

Totaal
IE

I

IE

IE

IE

E

E
E
E

E
E
E
E

I

EI

I

bron
E

I

I

I

I

E

18-09-2003

18-09-2013

IX

E

1.140

38

261 miljoen

152
570

12

67

47

11

19

14

47
14

124
1

15
47

58

14
27

68
45

73
35

9
99

Aantal
366
verz.

2016 1

120

354

90

30

38
10

127

1

45

149

192

594

210
600

451
132

351
207

165

115
180

24
159

6
3

172
1

Ver19
goed
per
verz.

19

294

4

2

694

710

6.740
6.280

1.510

57

2.150

3.290

7.090

9700
8.040

55.150
112

5.270
9.590

12.930

2.120
3.810

1.550
7.430

478
163
117

1.950
137

78

Totaal
7.290
vergoed

63

35.370

1.500

219

8.160

2017 1

34

6

272 miljoen

155
643

15

57

55

18

13

47
14

121
1

16
47

73

17
21

60
49

78
50
19

13
88

8

Aantal
419
verz.

125

384

99

461

20

111

43
10

101

1

39

179

545

208
574

456
112

329
205

177

128
182

26
153

6
3
6

147
2

10

Ver17
goed
per
verz.

63

283

4

2

18

366

28

2.690

6.900
6.980
97

1.820

76
1.680

2.540

132

3.060

2.600

7.230

10.970
7.700

58.740
19

5.150
10.950

14.180

2.760
2.470

1.520
7.460

435
184
2.150

4
1.930
149

9.450

1.400

Totaal
9.380
vergoed

64

33.940

1.220

334

10.050

112

280

2018 1

22

11

14

307 miljoen

165
710
13

15

79
46

57

2

3

15

13

53
13

129
1

16
52

82

26
15

66
51

86
46
46

0
1
13
100

63

11

Aantal
541
verz.

124

399

136

571

5

37

8

17

2

194

42
10
7

118

1
36

44

66

1.020

170

557

207
592

455
19

322
211

173

108
165

23
146

5
4
47

4
146
1

150

127

Ver17
goed
per
verz.

64

274

3

2

18

22

132

1.410

211

248

2.360

7.310
7.560
482

1.740

85
2.310

2.390

2.550

82
3.180

2.970

6.990

24.230
5.570
13.170

57.050
39

3.840
24.190

291
10.100

3.780
1.080

1.590
8.410

460
203
2.180

523
2
2.010
174

19.430

2.080

131

Totaal
11.210
vergoed

9

33.270

391

308

11.350

14

39

10

340 miljoen

159
809
29

16

79
47

74

6

1
3

15

17

440
12
396

135
2

15
440

81
85

31
9

63
51

78
50
47

712
1
12
105

73

10

2

2019 1
Aantal
644
verz.

129

242

150

655

23

15

18

6

130

Nplate (romiplostim)

Firazyr (icatibant)

Tracleer (bosentan)

Volibris (ambrisentan)

Opsumit (macitentan)

Adempas (riociguat)

B02BX04

B06AC02

C02KX01

C02KX02

C02KX04

C02KX05

(albutrepenonacog alfa)

27-03-2014

20-12-2013

21-04-2008

17-05-2002

11-07-2008

04-02-2009

24-04-2018

17-05-2012

06-02-2019

IX

IX

IX

IX / XIII

III

III

E

E

E

E

E

E

1.970

13.290

3.600

19.510

184

5.790

89

407

151

690

22

186

22

33

24

28

8

31

2.720

16.230

3.790

15.420

321

6.210

107

538

151

640

28

203

25

30

25

24

11

31

3.440

20.080

3.630

12.320

519

7.500

141

617

146

597

43

201

24

33

25

21

12

37

4.000

22.120

3.840

3.500

511

8.750

150

686

152

454

59

244

Defitelio (defibrotide)
I
311
6
52
248
8
31
496
15
33
15
Middelen waarvoor
declaraties zijn gevonden 18-10-2013
buiten de periode dat het middel inXIhet GVS was
opgenomen (bron
E) of met intramurale
declaraties
voor
een combinatie
van middel
en indicatie
die extramuraal
verwacht
wordt of632
voor een andere
dan
renonacog
12-05-2016
III
I
233
5
47
3.780
22
172
11.210
45
249
11.090
57
deB02BD04
weesindicatieAlprolix
(bron =(eft
I)																
Totaal vergoede alfa)
bedragen (* €1.000), aantal verzekerden en gemiddelde vergoeding per verzekerde (* €1.000) per middel per jaar										
B02BD04
Idelvion
11-05-2016
III
I
1.350
5
271
328
4
82
666
7
						

Ventavis (iloprost)

Middel sinds 2016 niet meer opgenomen in basispakket

B01AX01

B01AC11

5.770
5.430

1.510

70

2.120

1.640

3.680

8.320

9840
8.400

55.990
132

5.270
9.710

9.540

1.560
4.870

1.620
7.160

421
120

1.630
132

Totaal
6.920
vergoed

19

35.340

1.560

156

16

12
42

492
364

7
5

Totaal
5.910

85
208

76

9
416

1

E

9

I

I

Middel met een lopend weesgeneesmiddelarrangement met financiële component (ZN)

18-09-2017

Middel met een lopend financieel arrangement (VWS)

A16AX06

A16AX05
S01XA21

A16AX04

N03AX17
A16AA06
N06BX13

08-01-2018
24-02-2005
28-01-2003
16-01-2007

30-05-2017

10-04-2017
19-02-2018

Chenodeoxycholic
acid
Crysvita (burosumab)
leadiant (chenodeoxySpinraza (nusinersen)
cholzuur)

M09AX07

A05AA01
M05BX05

23-03-2018

Alofisel (darvadstrocel)

L04AX08

markt28-02-2011
autorisatie

16-11-2004

29-06-2007

15-01-2015

08-01-2018

Prevymis (letermovir)

J05AX18

05-03-2014

Sirturo (bedaquiline)

J04AK05

11

27

32

25

8

9

36

95

195

42

15

6

230

46
9
17

111

1
49

32

425

82
1.060

196

55
464
33
411

423
20

256
55

4
119

124
120

25
164

6
4
46

1
2
165
2

266

208

Ver17
goed
65
per
verz.

9

258

2

2

17

21

5

24

22
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Chenodeoxycholic acid
leadiant (chenodeoxycholzuur)

Naglazyme (galsulfase)

Kanuma (sebelipase alfa)

Alprolix (eftrenonacog
alfa)

Natpar (parathyreoïdhormoon)

Ketoconazole HRA
(ketoconazol)

Cresemba (isavuconazol)

Prevymis (letermovir)

Ofev (nintedanib)

Siklos (hydroxycarbamide)

Xagrid (anagrelide)

Soliris (eculizumab)

Peyona (caffeine)

Raxone (idebenone)

A05AA01

A16AB08

A16AB14

B02BD04

H05AA03

J02AB02

J02AC05

J05AX18

L01XE31

L01XX05

L01XX35

L04AA25

N06BC01

N06BX13

08-09-2015

02-07-2009

20-06-2007

16-11-2004

29-06-2007

15-01-2015

08-01-2018

15-10-2015

19-11-2014

24-04-2017

12-05-2016

28-08-2015

26-01-2006

10-04-2017

marktautorisatie

06-07-2019

18-11-2016

29-06-2017

26-01-2016

einde
marktexcl.

VII

XVI

III / VI

II

III

X

-

I

IV

IV

III

IV

IV

IV

ICD 10
hoofdgroep

E

E

I

I

I

I

I

I

E

E

I

E

E

E

bron

55

50

5

Totaal
vergoed

* ICD 10 gebieden (o.b.v. op Orphanet bij middel vermelde indicatie en ICD-10 code(s)):
I - Bepaalde infectieziekten en parasitaire aandoeningen
II - Nieuwvormingen
III - Ziekten van bloed en bloedvormende organen en bepaalde aandoeningen van immuunsysteem
IV - Endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen
VI - Ziekten van zenuwstelsel
VII - Ziekten van oog en adnexen
IX - Ziekten van hart en vaatstelsel
X - Ziekten van ademhalingsstelsel
XI - Ziekten van spijsverteringsstelsel
XIII - Ziekten van bot-spierstelsel en bindweefsel

Vergoede bedragen inclusief BTW (6% t/m 2018; 9% voor 2019)

Totaal afwijkende declaraties

merknaam ® (stofnaam)

ATC

15

1

Aantal
verz.

2016

3

5

Vergoed
per
verz.

2.030

100

246

18

76

219

650

720

Totaal
vergoed

2017

3

2

13

47

34

1

17

Aantal
verz.

30

123

1

2

6

650

42

Vergoed
per
verz.

2.180

1

732

116

105

36

343

846

Totaal
vergoed

2018

2

3

52

30

1

1

21

Aantal
verz.

0

244

2

3

36

343

40

Vergoed
per
verz.

1.490

1

974

94

5

3

15

31

246

124

Totaal
vergoed

1

5

47

1

1

1

1

2

2

Aantal
verz.

2019

0

195

2

5

3

15

31

123

62

Vergoed
per
verz.
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31-05-2006

Trisenox (arseentrioxide)

Farydak (panobinostat)

Kyprolis (carfilzomib)

Lynparza (olaparib)

L01XX27

L01XX42

L01XX45

L01XX46

Lysodren (mitotaan)

L01XX23

18-09-2017

Rydapt (midostaurine)

Onivyde (irinotecan)**

L01XE39

L01XX19

28-05-2015

Imbruvica (ibrutinib)

Lenvima (lenvatinib)

L01XE27

L01XE29

27-03-2013

16-12-2014

19-11-2015

28-08-2015

07-03-2002

30-04-2004

14-10-2016

21-10-2014

01-07-2013

Bosulif (bosutinib)

Iclusig (ponatinib)

L01XE14

02-09-2011

19-11-2007

19-11-2007

20-11-2006

19-07-2006

12-11-2001

18-09-2017

09-11-2016

29-06-2017

20-05-2016

23-11-2015

08-05-2017

23-07-2014

25-10-2012

19-04-2010

19-04-2018

17-09-2007

20-09-2012

17-12-2008

22-08-2007

L01XE24

Torisel (temsirolimus)

Votubia (everolimus)*

Tasigna (nilotinib)

L01XE08

L01XE09

Sprycel (dasatinib)

L01XE06

L01XE10

Glivec (imatinib)

Nexavar (sorafenib)

L01XE01

L01XE05

Lartruvo (olaratumab)

Bavencio (avelumab)

Besponsa (inotuzumab
ozogamicine)

L01XC26

L01XC27

Darzalex (daratumumab)

L01XC24

L01XC31

Qarziba (dinutuximab)

Blincyto (blinatumomab)

L01XC16

Gazyvaro
(obinutuzumab)

L01XC15

L01XC19

Arzerra (ofatumumab)

Adcetris (brentuximab
vedotine)

L01XC10

L01XC12

Yondelis (trabectedine)

Mylotarg (gemtuzumab
ozogamicin)

L01CX01

L01XC05

Vidaza (azacitidine)

Dacogen (decitabine)

L01BC07

L01BC08

Evoltra (clofarabine)

Atriance (nelarabine)

L01BB06

L01BB07

09-03-2012

15-03-2010

Tepadina (thiotepa)

Xaluprine
(mercaptopurine)

L01AC01

03-03-2017

11-07-2003

Ledaga (chloormethine)

Busilvex (busulfan)

L01AA05

L01AB01

L01BB02

marktautorisatie

merknaam ®
(stofnaam)

ATC

16-03-2018

07-03-2012

30-04-2014

01-08-2018

15-03-2018

25-08-2019

17-11-2019

22-11-2016

22-07-2016

12-11-2011

07-10-2019

23-07-2019

28-01-2019

22-12-2018

24-08-2017

31-05-2016

11-07-2013

einde
marktexcl.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

E

I

I

I

bron

2.430

2.120

55

151

442

310

11.350

1.870

1.300

27

13.010

15.360

2.590

36.980

398

49

2.370

66

916

2.250

10.680

12

2.540

697

435

751

Totaal
vergoed

79

93

3

7

41

20

282

42

45

6

447

486

226

1595

5

3

58

3

43

103

506

1

117

280

56

240

Aantal
verz.

2016

31

23

18

22

11

15

40

45

29

4

29

32

11

23

80

16

41

22

21

22

21

12

22

2

8

3

Vergoed
per verz.

3.650

9.000

25

553

357

4

1.260

18.020

2.470

1.670

6.650

10

12.590

16.330

2.280

19.000

51

2.140

131

7.450

1.920

556

481

3.090

71

487

4.350

11.690

74

302

681

497

597

Totaal
vergoed

101

307

2

20

38

1

37

439

55

60

165

2

422

504

200

1345

5

76

2

133

19

8

21

71

4

28

177

548

4

20

303

60

150

Aantal
verz.

2017

36

29

13

28

9

4

34

41

45

28

40

5

30

32

11

14

10

28

66

56

101

70

23

44

18

17

25

21

18

15

2

8

4

Vergoed
per verz.

4.320

14.070

59

1.360

335

11

2.970

1.520

26.940

2.140

1.890

5.690

30

12.180

16.600

1.650

8.880

1.350

5.420

287

19.420

754

3.080

1.110

3.730

150

795

3.690

12.290

80

523

742

677

921

Totaal
vergoed

146

425

3

27

45

6

90

55

607

54

72

173

3

445

537

169

680

33

147

4

381

14

18

64

97

8

38

152

610

7

26

321

90

227

Aantal
verz.

2018

30

33

20

50

7

2

33

28

44

40

26

33

10

27

31

10

13

41

37

72

51

54

171

17

38

19

21

24

20

11

20

2

8

4

Vergoed
per verz.

545
2

6.530

10.990

1.480

394

41

5.860

1.930

34.330

1.730

2.130

5.400

206

357

34

32

5

127

72

779

52

81

185

1

435

15.290
12.110

179

649

50

55

11

1009

17

19

133

93

3

1

29

201

656

7

6

312

75

67

4

Aantal
verz.

2019

1.840

6.740

1.490

851

713

64.820

1.240

2.740

2.770

3.920

10

24

579

5.260

14.560

126

73

756

478

201

8

Totaal
vergoed

32

31

43

12

8

46

27

44

33

26

29

2

28

28

10

10

30

15

65

64

73

144

21

42

3

24

20

26

22

18

12

2

6

3

2

Vergoed
per verz.

Totaal vergoede bedragen (* €1.000), aantal verzekerden en gemiddelde vergoeding per verzekerde (* €1.000) per middel per jaar						

Bijlage 4 Kosten en volume oncologische weesgeneesmiddelen			
Monitor weesgeneesmiddelen in de praktijk 2020 | 24 november 2020 | Definitief

19-07-2006

Xaluprine(olaparib)
Lynparza
(mercaptopurine)
Ninlaro
(ixazomib)
Evoltra
(clofarabine)
Venclyxto
(venetoclax)

Atriance
(nelarabine)
Zejula
(niraparib)
Vidaza (daunorubicin
(azacitidine)
Vyxeos

L01BB02
L01XX46

L01BB07
L01XX54
L01BC07
L01XY01

Gazyvaro
Imnovid
(pomalidomide)
(obinutuzumab)

Savene
Qarziba(dexrazoxaan)
(dinutuximab)
Lutathera
(lutetium
Blincyto (blinatumomab)
(177Lu) oxodotreotide)
Darzalex (daratumumab)

L01XC15
L04AX06

V03AF02
L01XC16
V10XX04
L01XC19

29-06-2017

20-05-2016

02-08-2006
08-05-2017
26-09-2017
23-11-2015

23-07-2014
05-08-2013

25-10-2012
14-06-2007

19-04-2010

19-04-2018
16-04-2008

17-09-2007
31-07-2009

20-09-2012

22-08-2007
16-11-2017
17-12-2008
22-08-2018

21-11-2016
31-05-2006
05-12-2016

09-03-2012
16-12-2014

15-03-2010
19-11-2015

11-07-2003
28-08-2015

21-10-2014

22-07-2016

23-07-2019

02-08-2016

12-12-2019

18-04-2018

28-01-2019

22-12-2018

24-08-2017

31-05-2016

16-03-2018

11-07-2013

07-03-2012

einde
marktexcl.
30-04-2014

01-08-2018

15-03-2018

25-08-2019

17-11-2019

22-11-2016

I

1.870

42

15

40

45

29

4

29

22

45

80

6

16
45

41
35

22

1

21
12

22

21

12

22

312

238

183

2.280

2.140

131

7.450

1.920

176
556

481
7.590

3.090
80.010

71

487
698

4.350

11.690

74

1.200
302
298

681
3.650

497
9.000

597
25

553

4
Totaal
vergoed
357

1.260

18.020

2.470

1.670

6.650

10

12.590

16.330

200

76

11

34

41

45

28

40

5

30

32

28

66

56

101

8
70

23
44

44
35

18

17
9

25

21

18

24
15
30

362

298

134

28

4
Vergoed
per verz.
9

133
218 miljoen
2

19

238

21
174

71
2288

4

28
75

177

548

4

49
20
10

303
101

60
307

150
2

20

1
Aantal
verz.
38

2017

37

439

55

60

165

2

422

504

1.650

5.420

287

19.420

260
3.080
71
754

107.690
1.110
8.820

3.730

150

795
1.040

3.690

80
600
12.290

5.600
523
749

742
4.320

677
14.070

921
59

1.360

11
Totaal
vergoed
335

2.970

1.520

26.940

2.140

1.890

5.690

30

12.180

16.600

169

147

381
280 miljoen
4

22
18
6
14

64
209

97
2899

8

38
110

152

317
610

165
26
31

321
146

90
425

227
3

27

201890
6
Aantal
verz.
45

55

607

54

72

173

3

445

537

10

37

72

51

12
171
12
54

17
42

38
37

19

21
9

24

11
19
20

34
20
24

302

338

204

50

2
Vergoed
per verz.
7

33

28

44

40

26

33

10

27

31
2

851

713

64.820

154
2.740
384
1.240

128.230
2.770
10.480

3.920

10

24

579
1.030

126
3.120
14.560
136
5.260

5.640
73
1.590

756
6.530

478
10.990

201

1.4808

41
Totaal
vergoed
394

5.860

1.930

34.330

1.730

2.130

5.400

46

27

44

33

26

29

2

28

28

10

65

64

10
144
48
73

21
46

42
39

3

24

20
11

18
29
22
34
26

32
12
26

322

316

3

432

8
Vergoed
per verz.
12

1009
358 miljoen
11

16
19
8
17

133
230

93
3318

3

1

29
92

201

1097
656
4

174
626

312
206

75
357

67

344

127
2019
5
Aantal
verz.
32

72

779

52

81

185

1

435

545

12.110

179

1.840
15.290

Kyprolis (carfilzomib)

Lynparza (olaparib)

Ninlaro (ixazomib)

L01XX45

L01XX46

L01XX50

Trisenox (arseentrioxide)

Farydak (panobinostat)

L01XX27

L01XX42

Lysodren (mitotaan)

L01XX23

18-09-2017

Rydapt (midostaurine)

Onivyde (irinotecan)**

L01XE39

L01XX19

21-11-2016

16-12-2014

19-11-2015

28-08-2015

07-03-2002

30-04-2004

14-10-2016

21-10-2014

28-05-2015

Imbruvica (ibrutinib)

Lenvima (lenvatinib)

L01XE27

L01XE29

01-07-2013

Iclusig (ponatinib)

L01XE24

16-03-2018

07-03-2012

30-04-2014

01-08-2018

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

2.430

2.120

55

151

442

310

11.350

79

93

3

7

41

20

282

40

31

23

18

22

11

15

1.200

3.650

9.000

25

553

357

4

1.260

18.020

2.470

49

101

307

2

20

38

1

37

439

55

24

36

29

13

28

9

4

34

41

45

5.600

4.320

14.070

59

1.360

335

11

2.970

1.520

26.940

2.140

165

146

425

3

27

45

6

90

55

607

54

34

30

33

20

50

7

2

33

28

44

40

5.640

6.530

10.990

1.480

394

41

5.860

1.930

34.330

1.730

174

206

357

34

32

5

127

72

779

52

32

32

31

43

12

8

46

27

44

33

26

29

2

28

28

10

10

15

09-11-2016

5

398

11
32

Vergoed
per verz.
11

182 miljoen

4

3
157

58
1845

3

485

43
86

103

506

1

117

280
79

56
93

240
3

7

Aantal
verz.
41

2016

20

282

42

45

6

447

24

49
6.990

2.370
64.630

66

262

916
1.040

2.250

10.680

12

2.540

697
2.430

435
2.120

751
55

151

Totaal
vergoed
442

310

11.350

1.870

1.300

27

13.010

226
486

30

Lartruvo (olaratumab)

I

I

II
II

I
I

I
I

I

I

I

I

II
II

I
II

IE

I

I

I

I
bron
I

I

I

I

I

I

I

I

I

2.590
15.360

55

L01XC27

I
I

Bavencio
18-09-2017
07-10-2019 I betroffen t/m 2016 waarschijnlijk voornamelijk 51
5
33 een kleiner
41 deel het
1.490
50
* 		L01XC31
Everolimus
is sinds(avelumab)
2013 add-on geneesmiddel.
De add-on-declaraties
het middel Afinitor
t.b.v. 10
borst- en1.350
nierkanker en voor
weesgeneesmiddel
voor de weesindicatie;
everolimus
is daarom in
declaraties1595
t/m 2016 niet meegenomen.
registratie ingegaan
waarin
L01XE01
GlivecVotubia
(imatinib)
12-11-2001
12-11-2011
I de add-on
36.980
23
19.000Vanaf 2017
1345is de nieuwe
14add-on8.880
680
13onderscheiden
6.740 kan 649
worden welk middel (merk) voor welke indicatie is ingezet; vanaf 2017 zijn alleen declaraties onder de merknaam Votubia meegeteld.
L01XE05 Nexavar (sorafenib)
19-07-2006 22-07-2016 I
2.590
226
11
2.280
200
11
1.650
169
10
1.840
179
** De in de monitor 2018 gerapporteerde totaalbedragen waren hoger dan de nu gerapporteerde bedragen voor de betreffende jaren. In de monitor 2018 is onterecht de t/m 2016 geldende add-on code voor
L01XE06
Sprycel
(dasatinib)
20-11-2006
I
15.360 Pas in oktober
486 2016 is32Europees
16.330
504 ingegaan
32voor Onivyde
16.600 t.b.v. de537
15.290
werkzame
stof irinotecan
meegenomen,
dit betrof de22-11-2016
indicatie colorectaal
carcinoom.
marktautorisatie
weesindicatie31‘zeldzaam
carcinoom545
van
L01XE08
Tasigna
(nilotinib) onder de 19-11-2007
17-11-2019
I zijn in13.010
447meer meegenomen
29
12.590
30
12.180
445
27 de in12.110
de pancreas’;
de declaraties
oude add-on code
voor irinotecan
deze monitor niet
wat de daling422
in de totaalbedragen
en aantallen verzekerden
t.o.v.
de voorgaande435
monitor Torisel
gepresenteerde
getallen verklaart.
Vanaf 2017
zijn alleen declaraties
onder27
de merknaam
L01XE09
(temsirolimus)
19-11-2007
25-08-2019
I
6 Onivyde geselecteerd.
4
10
2
5
30
3
10
2
1
*** Voor thalidomide zijn o.b.v. de add-on registratie t/m 2016 declaraties gevonden. Met ingang van de nieuwe add-on6.650
registratie per165
2017 zijn geen
registraties
gevonden173
voor Thalidomide
Celgene
met markt40
5.690
33
5.400
185
L01XE10 Votubia (everolimus)*
02-09-2011
I
autorisatiedatum 16-04-2008. Of de declaraties in 2015 en 2016 hieraan voldeden is niet te achterhalen.								
L01XE14
Bosulif (bosutinib)
27-03-2013 15-03-2018 I
1.300
45
29
1.670
60
28
1.890
72
26
2.130
81
								

Vergoede bedragen inclusief BTW (6% t/m 2018; 9% voor 2019)

L01XC24
Totaal
L01XC26

L01XC12
L04AX04

Besponsa (inotuzumab
ozogamicine)

Mylotarg (gemtuzumab
Thalidomide
Celgene
ozogamicin)Thalidomide
(previously
Pharmion)
Arzerra (ofatumumab)
(thalidomide)***
Adcetris (brentuximab
Revlimid
vedotine)(lenalidomide)

L01XC05
L04AX02

L01XC10

Dacogen (decitabine)
hydrochloride
/ cytarabine)

Yondelis(plerixafor)
(trabectedine)
Mozobil

L01BC08

L01CX01
L03AX16

L01XX50
L01BB06
L01XX52

Tepadina(carfi
(thiotepa)
Kyprolis
lzomib)

L01AC01
L01XX45

03-03-2017
07-03-2002

Ledaga (chloormethine)
Trisenox
(arseentrioxide)

Busilvex(panobinostat)
(busulfan)
Farydak

L01AA05
L01XX27

18-09-2017

14-10-2016
marktautorisatie
30-04-2004

Rydapt (midostaurine)

Onivyde (irinotecan)**
merknaam ®
(stofnaam)
Lysodren
(mitotaan)

L01XE39

L01XX19
ATC
L01XX23

L01AB01
L01XX42

28-05-2015

Imbruvica (ibrutinib)

Lenvima (lenvatinib)

L01XE27

L01XE29

27-03-2013

01-07-2013

Bosulif (bosutinib)

Iclusig (ponatinib)

L01XE14

02-09-2011

19-11-2007

19-11-2007

20-11-2006

L01XE24

Torisel (temsirolimus)

Votubia (everolimus)*

L01XE09

Tasigna (nilotinib)

L01XE08

L01XE10

Nexavar (sorafenib)

Sprycel (dasatinib)

L01XE05

L01XE06

Monitor weesgeneesmiddelen in de praktijk 2020 | 24 november 2020 | Definitief

Vidaza (azacitidine)

Glivec (imatinib)

Sprycel (dasatinib)

Lysodren (mitotaan)

Kyprolis (carfilzomib)

Revlimid (lenalidomide)

L01BC07

L01XE01

L01XE06

L01XX23

L01XX45

L04AX04

14-06-2007

19-11-2015

30-04-2004

20-11-2006

12-11-2001

17-12-2008

marktautorisatie

12-12-2019

30-04-2014

22-11-2016

12-11-2011

22-12-2018

einde
marktexcl.

E

E

E

E

E

E

bron

Vergoede bedragen inclusief BTW (6% t/m 2018; 9% voor 2019)		

Totaal afwijkende declaraties

merknaam ®
(stofnaam)

ATC

Totaal
vergoed

Aantal
verz.

2016
Vergoed
per verz.

74

45

0

8

16

5

Totaal
vergoed

10

1

1

9

2

Aantal
verz.

2017

4

0

8

2

2

Vergoed
per verz.

Totaal
vergoed

Aantal
verz.

2018
Vergoed
per verz.

1

1

Totaal
vergoed

1

Aantal
verz.

2019

1

Vergoed
per verz.

Totaal vergoede bedragen (* €1.000), aantal verzekerden en gemiddelde vergoeding per verzekerde (* €1.000) per middel per jaar					

Middelen waarvoor declaraties zijn gevonden buiten de periode dat het middel in het GVS was opgenomen (bron E) 			

Monitor weesgeneesmiddelen in de praktijk 2020 | 24 november 2020 | Definitief

Bijlage 5

Voortgangsrapport CUREiHUS studie juli 2020
De CUREiHUS studie is gestart op 1 januari 2016. De studie is goedgekeurd in alle centra en op 25
november 2019 van start gegaan in het laatste centrum, LUMC.
Deze voortgangsrapportage omvat de periode 1-1-2016 tot 1-7-2020. De data zijn afkomstig van alle
deelnemende centra. Op 1 juli 2020 hebben 65 patiënten toestemming gegeven voor deelname aan
de CUREiHUS studie.
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Bij vier patiënten werd kort na start van de behandeling met eculizumab een alternatieve diagnose
gesteld, waarna de therapie is gestopt. Bij drie patiënten is het diagnostisch proces nog niet volledig
afgerond, maar lijkt er ook sprake van een alternatieve diagnose. Na enkele giften is de behandeling
met eculizumab bij één van hen gestopt. Eén patiënt herstelde op plasmaferese en is niet behandeld
met eculizumab. Eén patiënt is vlak voor 1-1-2016 gestopt met eculizumab, en wordt daarom niet
meegenomen in deze analyse. Vier patiënten zijn recent gediagnosticeerd met aHUS en hebben een
behandelduur van korter dan drie maanden. Volgens de landelijke richtlijn worden deze patiënten nog
behandeld met eculizumab in het standaard doseringsschema, vanwaar zij niet werden meegenomen
in de analyse.
Derhalve hebben we in totaal de data van 52 patiënten met een mediane follow-up duur van 39.6
maanden (spreiding 0.9-54.2 maanden) kunnen analyseren. Van één patiënt is de follow-up vroegtijdig
gestopt wegens persoonlijke overwegingen omtrent de insteek van deze studie.
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Sophia Kinderziekenhuis, ErasmusMC
Emma Kinderziekenhuis, AmsterdamUMC, locatie AMC

Huidige situatie, gehele cohort
Alles overziend is eculizumab momenteel gestaakt bij 28 patiënten (54%). De mediane follow-up duur
na het stoppen betreft 20.6 maanden (range 0.0 tot 44.1 maanden). Eenentwintig patiënten (40%)
worden behandeld met eculizumab in een verlengd doseringsinterval (3-8 weken). Drie patiënten (6%)
worden behandeld volgens het standaard (tweewekelijks) doseringsschema.
Voor huidige voortgangsrapportage is de volgende definitie van een aHUS recidief aangehouden:
Recidief:

Elke (op klinische gronden) noodzaak tot intensivering van eculizumab dosering en/of
interval.

Voor de eindrapportage van de CUREiHUS studie zal voor elke patiënt uitvoerig worden nagegaan of
het klinische beeld aan een (subklinisch) aHUS recidief kon worden toegeschreven.

Figuur 1. Huidige situatie

Figuur 2. Initiële aanpassing in eculizumab en recidieven

Initieel kon het standaard doseringsschema bij elke patiënt worden aangepast. Bij 69 procent van de
patiënten (n=36) kon eculizumab volledig worden gestopt. Van alle patiënten bij wie eculizumab
initieel werd gestopt, kreeg 25% één of meerdere recidieven. Acht van hen krijgen eculizumab
momenteel met een verlengd interval van elke 3-8 weken. Zevenentwintig patiënten (75%) kregen tot
op heden, met een mediane follow-up van 21.3 maanden (range 0.0 tot 44.1 maanden) sinds het
stoppen van eculizumab, geen recidief.
Eenendertig procent (n=16) van de patiënten werd initieel overgezet op een verlengd interval
(variërend van elke 3-10 weken). Acht patiënten (50%) kregen een recidief op dit verlengde interval.
Vijf van hen ondergingen een niertransplantatie vóór januari 2016 en één patiënt tijdens de studie.
Van alle 54 patiënten in het CUREiHUS cohort kreeg 67% (n=35) geen recidief. Zeventien patiënten
(33%) kregen één of meerdere recidieven. Indien eculizumab volledig werd gestopt, trad een recidief

gemiddeld op na 9.4 maanden (range 2.3 tot 17.10 maanden). Ondanks het doormaken van een
recidief, kon alsnog bij 82% (n=14) overgegaan worden op een verlengd interval.
De studie kan worden onderverdeeld in twee cohorten: 17 patiënten (33%) die op 1-1-2016 al
werden behandeld met eculizumab (historisch cohort, figuur 3) en 35 patiënten (67%) die na 1-12016 zijn gestart met eculizumab (prospectief cohort, figuur 4).
Historisch cohort (n=17):
Momenteel is bij drie patiënten (18%) de therapie met eculizumab
gestaakt. De mediane follow-up duur na de laatste dosering eculizumab is 23.7 maanden (range 14.238.6 maanden). Dertien patiënten (76%) worden behandeld met eculizumab in een verlengd
doseringsinterval (3-8 weken). Eén patiënt (6%) wordt behandeld met eculizumab volgens het
standaard doseringsschema (elke 2 weken). Negen patiënten (53%) maakte één of meerdere
recidieven door. Voor details zie figuur 3.
Figuur 3. Historisch cohort (n=17)

Prospectief cohort (n=35):
Bij 25 patiënten (71%) is de therapie met eculizumab momenteel
gestaakt. Bij de meting in 2018 betrof dit 9 van de 13 patiënten (69%) en bij de meting in 2019 13 van
de 21 patiënten (62%). De mediane behandelduur betrof 3.1 maanden (range 0.3 tot 36.9 maanden).
Dit is conform de behandelrichtlijn. De mediane follow-up duur na de laatste dosering eculizumab is
19.8 maanden (range 0.0-44.1 maanden). Acht patiënten (23%) worden behandeld met eculizumab in
een verlengd doseringsinterval (3-6 weken). Bij de meting in 2018 werden 4 van de 13 patiënten (31%)
met eculizumab in een verlengd doseringsinterval behandeld en bij de meting in 2019 6 van de 21
patiënten (29%). Twee patiënten (6%) worden momenteel behandeld met eculizumab volgens het
standaard doseringsschema (elke 2 weken). Dit is conform de meting in 2019. Acht patiënten (23%)
maakte één of meerdere recidieven door. Voor details zie figuur 4.
Figuur 4. Prospectief cohort (n=35 + 4)
Patiënten gestart met eculizumab na 1-1-2016. Er is een toename van 10 patiënten ten opzichte van 2019. Vijf
patiënten hebben een follow-up duur van minder dan drie maanden. Deze patiënten zijn wel in de figuur, maar
niet in de berekeningen meegenomen.

Vanaf oktober 2020 zal de data van het gehele CUREiHUS cohort zorgvuldig worden geanalyseerd en
gekeken worden naar de verschillen tussen het historische en prospectieve cohort. Tevens zal er
binnen het cohort onderscheid gemaakt worden op basis van klinische karakteristieken, zoals
bijvoorbeeld patiënten met natieve nieren of een niertransplantatie.
Analyse kostenbesparing 2019
Op 1 oktober 2020 zal de CUREiHUS database voor de patiënten die op dat moment in de database
zitten tijdelijk gesloten worden voor analyse van de studieresultaten. Eveneens zal dan gestart
worden met de uitvoering van de volledige kosteneffectiviteitsanalyse. Op basis van de CUREiHUS
data is sinds de start van de studie in januari 2016 tot oktober 2019 naar schatting €27 miljoen euro
(-63%) bespaard op de zorgkosten van eculizumab in Nederland. Per patiënt komen de kosten voor
eculizumab hiermee uit op €115.581 per jaar. Indien alle patiënten sinds de start met eculizumab
tweewekelijks (zoals geadviseerd door de EMA) waren behandeld, zouden deze totaalkosten (volgens
huidige berekening) naar schatting €43 miljoen en de kosten per patiënt per jaar €311.696 zijn
geweest. Het uitvoerend centrum van de CUREiHUS studie, het Radboudumc, heeft zo naar schatting
in totaal €17 miljoen euro op de zorgkosten bespaard. Deze reductie in zorgkosten wordt gedreven
door zowel het volledig stopzetten van medicatie, als het gecontroleerd en veilig uitbreiden van het
(aanbevolen) tweewekelijkse interval tussen de eculizumab toedieningen. Voor huidige berekening
zijn alleen de kosten voor eculizumab meegenomen. Naar verwachting zal de daadwerkelijke
besparing hoger uitvallen, als kosten voor verpleegkundige handelingen, polibezoeken etc. worden
meegerekend.
Figuur 5. Geschatte kosten eculizumab van 1-1-2016 tot 1-10-2019

*p.p.: per patient

Adverse events
Zoals tijdens de vorige rapportages aangegeven, betreft dit een observationele studie waarbij
officieel geen serious adverse events (S)AEs genoteerd dan wel gerapporteerd dienen te worden. Het
expertisecentrum houdt deze echter voor eigen evaluatie bij. Op dit moment zijn er 67 AEs en 53 SAE

geregistreerd. Eén SAE betreft het overlijden van een patiënt, die na 1 gift eculizumab een
alternatieve diagnose bleek te hebben. De patiënt is ten gevolge van deze alternatieve diagnose
overleden. Eenenvijftig SAEs betreffen een ziekenhuisopnames of verlenging van opname, waarvan
zeven gevallen in verband met (een sterke verdenking op) een recidief aHUS. In vijf gevallen werd
een chronische achteruitgang van de nierfunctie gezien zonder dat dit (direct) in verband kon
worden gebracht met een recidief aHUS. In 19 SAEs was er sprake van een infectie, waarvoor
ziekenhuisopname noodzakelijk. Eén nieuwe patiënt ontwikkelde een meningitis vlak na de start met
eculizumab.

Aandachtspunten
De inclusie van patiënten in de CUREiHUS studie loopt, conform eerdere metingen, trager dan
verwacht. Dit heeft meerdere oorzaken: enerzijds is het proces van verwerven van goedkeuring door
de raden van bestuur in de deelnemende centra tijdrovend en een administratieve last. Daarnaast
waren er hobbels ten aanzien van de goedkeuring van contracten, de inzet van personeel, en de
bereidheid tot deelname van behandelaars. Ook geven niet alle patiënten toestemming tot deelname
aan de registratie.
Een belangrijke vraag is of deelname van academische centra aan een landelijke registratie, waar deze
van sterk belang is voor de evaluatie van een duur weesgeneesmiddel als eculizumab, dusdanig
belemmerd moet kunnen worden. Alle knelpunten zullen tijdens de eindrapportage nader worden
geanalyseerd.

Huidige ontwikkelingen
De CUREiHUS deelstudie ‘Optimale dosis van eculizumab’, heeft ons inmiddels voortschrijdend inzicht
opgeleverd omtrent de dosering van eculizumab in de acute fase. Met data uit deze deelstudie is
gebleken dat bij 40% van de patiënten een te lage eculizumab spiegel vóór de tweede gift wordt gezien
indien behandeld wordt met het huidige standaard inductieschema volgens EMA (volwassenen: 900
mg 1x per week, gedurende vier weken). Naar aanleiding van farmacokinetisch-farmacodynamisch
onderzoek (binnen de CUREiHUS onderzoeksgroep) naar de meest optimale dosering van eculizumab
bij aHUS, is een alternatief- inductie en onderhoud-schema voor eculizumab voor de 3 maanden
eculizumab opgesteld. De leden van de landelijke aHUS werkgroep zijn door de CUREiHUS
onderzoeksgroep geadviseerd om een alternatief (in studieverband gemodelleerd) inductieschema
van eculizumab te hanteren. In dit schema is de eerste dosering (dag 0) eculizumab hoger én
afhankelijk van het gewicht van de patiënt. Een volgende gift (met een vaste dosering van 1200mg
voor volwassen patiënten) is vervolgens pas nodig op dag 14. Eculizumab wordt vervolgens op geleide
van eculizumab spiegels en met adequate complement blokkade gedoseerd gedurende 3 maanden.
Het is inmiddels bekend dat 12% van de CUREiHUS patiënten bij een eculizumab interval van 3 weken
en 58% van de CUREiHUS patiënten bij een interval van 4 weken een inadequate eculizumab spiegel
van <50 µg/ml hadden. Deze inzichten, in combinatie met een grote een inter,- en intra patiënt
variabiliteit, benadrukken de noodzaak tot het frequent monitoren van de eculizumab behandeling
(o.a. middels het afnemen van spiegels, bepalen van CH50) bij patiënten die behandeld worden met
een verlengd interval.

Na 3 maanden behandeling moet, conform de richtlijn, de afweging worden gemaakt de therapie te
stoppen dan wel op een geïndividualiseerd eculizumab interval door te gaan. Dit veelbelovende,
nieuwe inductie-onderhoud schema kan zorgen voor betere behandeling met eculizumab in de acute
fase van ziekte. Doordat middels dit schema minder eculizumab giften nodig zijn, is behandeling
hiermee eveneens patiëntvriendelijker én draagt het bij aan de kostenbesparing. De eerste patiënten
worden momenteel, met goede resultaten en onder nauwkeurige monitoring, behandeld volgens dit
schema. Het streven is om gedurende een aanvullende 2 jaar deze patiënten te monitoren middels de
CUREiHUS – II studie .

Blik op de CUREiHUS toekomst
Gezien de CUREiHUS een descriptieve, observationele studie betreft met als primaire doel om de
uitkomsten van behandeling volgens de nieuwe landelijke richtlijn te monitoren, was noch is er geen
powerberekening geïndiceerd. Naar schatting zullen in oktober 2020 +/- 65 patiënten geïncludeerd
zijn, wiens data op zowel de primaire als secundaire onderzoeksvragen antwoorden moeten bieden.
Desondanks zullen antwoorden tevens gepaard gaan met onoverkoombare onzekerheden. Meer
zekerheid over de veiligheid van patiënten kan alleen verkregen worden middels de evaluatie van
aanvullende patiëntengegevens, door zowel uitbreiding van het cohort als de follow-up duur. Het
streven is dan ook op per 1-10-2020 de database slechts tijdelijk te vergrendelen voor de analyses. De
dan beschikbare data zal ervoor zorgen dat een eindrapportage, inclusief de kosteneffectiviteitanalyse,
beschikbaar komt per 01-05-2021. Het streven is om de CUREiHUS database hierna, voor een nog vast
te stellen duur, open te houden voor nieuwe inclusies en aanvullende follow-up van bestaande
participanten. Een aanvullende METC aanvraag is hiervoor in gang gezet.

Landelijke werkgroep
In een rapportage van oktober 2018 werd beschreven dat vanaf 1-1-2016 tot dan 111 patiënten in de
landelijke werkgroep zijn besproken. Bij 37 patiënten werd uiteindelijk de vermoedelijke diagnose
aHUS gesteld. Het merendeel van de ingebrachte patiënten had een trombotische microangiopathie
door een andere oorzaak (secundaire trombotische microangiopathie). Deze getallen zijn gebaseerd
op een beperkte registratie. Om een nauwkeuriger beeld te krijgen van het aantal patiënten met een
secundaire trombotische microangiopathie en hun ziektebeloop is besloten hiervoor een aparte
registratie op te zetten. Zowel retrospectief als prospectief zullen alle patiënten met een secundaire
TMA die aan de werkgroep zijn voorgedragen worden gevraagd voor toestemming voor deze landelijke
TMA database. Onzes inziens is het van belang om inzicht te krijgen in de patiënten die, mede door
besprekingen in de werkgroep, gediagnosticeerd werden met een secundaire vorm van TMA, en
onnodige behandeling met eculizumab werd voorkomen. Deze registratie, genaamd TMA database, is
inmiddels van start gegaan in het Radboudumc, UMCU en Amsterdam UMC.
De landelijke werkgroep aHUS komt vier keer per jaar bijeen. De nieuwe TMA database zal hierbij
tevens dienen als een methode om overzichtelijk en consistent (het beloop van) casuïstiek te evalueren
en analyseren.
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Rapportage IPF-NL
Opgesteld door: Patiëntregisters.nl
V 1.0 20 maart 2020
V 2.0 15 april 2020
Betreft periode: begin – 2019

Samenvatting
Patiëntregisters.nl heeft ten behoeve van de NVALT, longartsen, en betrokken farmaceutische
industrieën, zijnde Roche Nederland BV en Boehringer Ingelheim BV een rapportage
opgesteld over de periode tot en met 31 december 2019.
De Rapportage is opgesteld aan de hand van de door de deelnemende ziekenhuizen
aangeleverde gegevens, en aan de hand van de bij Patiëntregisters.nl bekende criteria van het
ZINL.
De ziekenhuizen die de gegevens hebben aangeleverd zijn:
o St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
o Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam
o Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), Den Bosch
o Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag
o Rijnstate Ziekenhuis Arnhem
o Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
o Zuyderland Ziekenhuis, Heerlen
o Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen
o OLVG, Amsterdam
o Isala Ziekenhuizen, Zwolle
o VUMC, Amsterdam
o AMC, Amsterdam
Bovenstaande ziekenhuizen hebben gegevens aangeleverd. De gegevens tot en met 31
december 2019 zijn in deze rapportage verwerkt.
Ten opzichte van de rapportage dd. augustus 2019 zijn van Isala ziekenhuis alle gegevens
opnieuw gecontroleerd en gevalideerd door Patiëntregisters.nl.
In 2018 is besloten het eCRF voor het register aan te passen. Alle ziekenhuizen hebben nadien
hun gegevens opnieuw in het register ingevoerd / aan Patiëntregisters.nl aangeleverd,
hetgeen de kwaliteit van de gegevens zeker heeft verbeterd.

Algemeen
De rapportage over de periode t/m 2019 laat ten opzichte van de periode t/m 2018 zien dat
bij nagenoeg alle nieuwe patiënten de vastlegging van gegevens volledig is. Daarmee is de
transparantie in het voorschijven van fibroseremmers in Nederland aantoonbaar verbeterd.
De kwaliteit van de registratie daarmee eveneens.
Het register is per 31 december 2019 gesloten. De financiering van dit register door
Boehringer Ingelheim BV. en Roche Nederland BV is per die datum beëindigd.
Voor de rapportage van 2019 die nu voorlicht zijn, behalve de aangeleverde gegevens over
2019, ook de eerder aangeleverde gegevens opnieuw meegenomen en gevalideerd.
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Het bijhouden van de stopredenen is heterogeen gebleken in de huidige systematiek,
waardoor het nog niet goed mogelijk is om op uniforme wijze deze data hierover uit het
register te halen (veel omschrijvingen).
Het register is beheerd door Patiëntregisters.nl, en maakt daarvoor gebruik van de
Researchmanager (Cloud9) voor de opslag van de gegevens (het “register”).
Voor de analyse maakte Patiëntregisters.nl gebruik van de Researchmanager, Excel en
DataIKU.
Aangezien het register per 31 december 2019 is gesloten zijn alle gegevens veilig gesteld.
Veranderingen in het register kunnen niet meer plaatsvinden.
De rapportage omvat:
1. Gegevens omtrent de populatie, zoals geslacht, leeftijd, gebruik van Pirfenidon
en Nintedanib, of beide middelen sequentieel; tevens gegevens over diagnose
stelling IPF, MDO-/expertpanel raadpleging.
2. Gegevens omtrent de start- en stopcriteria met betrekking tot Pirfenidon en
Nintedanib. Deelgegevens over switchgedrag.
3. Gegevens over longfunctie.
4. Mortaliteit.
De rapportage is gebaseerd op gegevens verzameld tijdens de diagnostische fase als ook
gedurende de opvolging van patiënten. De meeste patiënten zijn tenminste 3-4 x per jaar
gemonitord. Deze periodieke vastlegging is binnen het eCRF gestructureerd.

Opmerkingen
Alhoewel niet alle initieel gevraagde variabelen uit de database kunnen worden weergegeven
(samenhangend met nieuwe wetenschappelijke inzichten en ethische aspecten, zoals
aangegeven in het overzicht en eerder met ZIN besproken) geeft het rapport een actuele
weergave van het huidige voorschrijven van fibroseremmers in ons land. Het heeft een grote
inspanning gevraagd van de professionals uit de deelnemende ziekenhuizen om zover te
komen, maar heeft een unieke nationale samenwerking opgeleverd.
Er kan worden opgemerkt dat diagnose en indicatie stelling middels MDO in of in overleg met
een expertisecentrum volgens de standaard gebeurd (vrijwel uniform binnen de centra).
Verder kan worden opgemerkt dat nagenoeg alle patiënten binnen dit register het “gepast
gebruik” van het protocol volgen, waarbij moet worden opgemerkt dat op grond van nieuwe
wetenschappelijke inzichten het niet langer ethisch verantwoord is deze criteria uit het
protocol hard toe te passen.
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Bijwerkingen bij patiënten vormen een aanzienlijk deel in het discontinueren/ stoppen van de
medicatie.
Kwaliteit van leven vragenlijsten zijn slechts deels aanwezig. Het is daarom helaas niet
mogelijk een goede relatie te leggen tussen kwaliteit van leven en het gebruik van een van de
middelen. Wel heeft een deel van de patiënten gedurende de looptijd van het register
kunnen deelnemen een GGG-trial (geregistreerd op www.clinicaltrials.gov onder nummer
NCT03420235) naar verwachtingen, ervaringen en tevredenheid over fibroseremmers (m.b.v.
PESaM questionnaire). De resultaten hiervan waren redelijk positief en gelijk voor Nintedanib
en Pirfenidon (Moor, Respir Med 2020;21(1):196).
Verder wordt nog opgemerkt dat het JBZ heeft aangegeven dat zij in de loop van 2019 zijn
overgestapt op andere software bij de longfunctieonderzoeken, waardoor “de absolute
waardes hetzelfde zijn gebleven, maar de percentages wat af kunnen wijken”. Voor de
verwerking was het niet mogelijk een eventuele correctie toe te passen. Op het totaal is dit
echter verwaarloosbaar.

Bijwerkingen
In de rapportage is een analyse opgenomen van geregistreerde bijwerkingen. Binnen de
ziekenhuizen zijn deze bijwerkingen op verschillende wijze geregistreerd.
SAE’s zijn niet gerapporteerd.
ADR’s (bijwerkingen) in relatie tot stop of switch zijn door de wijze van registreren lastig te
analyseren. Vaak is opgenomen bijwerking “ja”, maar niet nader gespecificeerd. Daardoor is
het niet te zeggen hoeveel patiënten nu (tijdelijk) gestopt zijn, of geswitcht zijn naar het
andere middel vanwege bijwerkingen, of vanwege welke bijwerking.
Er zijn 5 ziekenhuizen die de bijwerkingen op patiëntniveau hebben geregistreerd. Dit betreft
de ziekenhuizen die gebruik maken van RedCap (de applicatie die deze ziekenhuizen
gebruiken) om de gegevens van de IPF-patiënten in te registreren en van daaruit aan
Patiëntregisters.nl aan te leveren. De overige ziekenhuizen hebben bijwerkingen per patiënt
per periode geregistreerd. Dat laatste betekent dat een melding van een bijwerking vaker dan
1 keer bij 1 patiënt kan zijn vastgesteld en geregistreerd is. Het overzicht van de bijwerkingen
bevat om die redenen 2 kolommen.
Wanneer bij een bijwerking “ja” in de registratie is ingevuld, maar geen nadere beschrijving
omvat, zijn deze meldingen in deze rapportage niet meegenomen.
Ruud Simons
Jan Grutters
Marlies Wijsenbeek
Bijlages: Analyse NL-IPF-Rapportage, overzicht bijwerkingen
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Alle ziekenhuizen t/m

Alle ziekenhuizen t/m

2019

2018

1716

1381

Aantal mannen
Aantal vrouwen
Geslacht onbekend

1383
322
11

1114
257
12

Totaal aantal overleden patiënten

525

399

Het totaal aantal levende patiënten in het register

1191

982

Hoeveel van de patiënten zijn 18 jaar en ouder?
Gemiddelde leeftijd
Aantal patiënten leeftijd bekend
% leeftijdsberekening

1716
70,6
>98%

1381
70,2

1152

914

940
206
6

745
163
6

67,1%

66,2%

831

692

661
169
1

542
140
10

48,4%

50,1%

Het aantal patiënten dat beide geneesmiddelen heeft gebruikt

267

225

Hoeveel patienten zijn overleden?

525

399

Hoeveel mensen stoppen? (incl overlijden als reden)

944

657

Gestopt Pirfenidon
Gestopt Nintedanib

542
396

387
270

>99%
3,8%

>99%

347

276

o.b.v nieuwe
wetenschappelijke
inzichten is het niet meer
ethisch dit criterium toe
te passen

o.b.v nieuwe
wetenschappelijke
inzichten is het niet meer
ethisch dit criterium toe
te passen

o.b.v nieuwe
wetenschappelijke
inzichten is het niet meer
ethisch dit criterium toe
te passen; bij twijfel over
nut van continuering evt.
behandeling
voorgeleggen aan
MDO/expertpanel

o.b.v nieuwe
wetenschappelijke
inzichten is het niet meer
ethisch dit criterium toe
te passen; bij twijfel over
nut van continuering evt.
behandeling
voorgeleggen aan
MDO/expertpanel

>99%

>99%

380

301

Rapportage NL-IPF 20200415 v 2.0 (data tot begin 2019)

A

B

(per datum eerste visite)

Totaal aantal patiënten in het register

Totaal aantal patiënten en percentage patiënten dat Pirfenidon
gebruikt, of heeft gebruikt

Aantal patienten =
Pirfenidon

Aantal mannen
Aantal vrouwen
Geslacht onbekend
% = Pirfenidon tov het totaal patienten tov het totaal binnen dit register

C

Totaal aantal patiënten en percentage patiënten dat Nintedanib
gebruikt, of heeft gebruikt
Aantal mannen
Aantal vrouwen
Geslacht onbekend
% = Nintedanib tov het totaal patienten tov het totaal binnen dit register

D
E

Aantal patienten =
Nintedanib

Overleden onbekend
F

G

Start criteria Pirfenidon
MDO, evt aanvullend expertpanel (%)
<50%(%)
FVC >80 % bij start
Mild-gevorderde ziekte (FVC >80%), waarbij progressie is aangetoond of
medicatie is gestart na observatieperiode waarin FVC gemeten is en/of
progressie op andere wijze aangetoond
Hoeveel van patienten met FVC <50%, zie vraag 12, blijven het middel gebruiken;
absoluut en percentage

H

Stop criteria Pirfenidon
Iedere 3 maanden FVC meten; effect Pirfenidon iedere 3 maanden evalueren en
bij verdere achteruitgang van ziekte continuering Pirfenidon heroverwegen; dit
houdt in: verschil in 6 maanden: T = 9mnd – T=3 mnd, of T = 15mnd – T=9 mnd

I

Start criteria Nintedanib
MDO, aanvullend Expertpanel
Mild-gevorderde ziekte (FVC >80%), waarbij progressie is aangetoond of
medicatie is gestart na observatieperiode waarin FVC gemeten is en/of
progressie op andere wijze aangetoond

Hoeveel van de patienten met FVC < 50%, zie vraag 18, blijven het middel
gebruiken; absoluut en percentage

J

o.b.v nieuwe
wetenschappelijke
inzichten is het niet meer
ethisch dit criterium toe
te passen; bij twijfel over
nut van continuering evt.
behandeling
voorgeleggen aan
MDO/expertpanel

o.b.v nieuwe
wetenschappelijke
inzichten is het niet meer
ethisch dit criterium toe
te passen; bij twijfel over
nut van continuering evt.
behandeling
voorgeleggen aan
MDO/expertpanel

o.b.v nieuwe

o.b.v nieuwe

wetenschappelijke

wetenschappelijke

Stopcriteria Nintedanib

inzichten is het niet meer inzichten is het niet meer
ethisch dit toe te passen ethisch dit toe te passen
K

Ongeacht geneesmiddel
Is de afname FVC na start anders dan voor start? Dit houdt in:
Wat is het afnamepercentage voor start van de behandeling en wat is het
percentage afname na start van de behandeling tussen de opeenvolgende
periodes (protocol 4.8 1a)?

L

deze data zijn niet

betrouwbaar te geven

betrouwbaar te geven

niet meer relevante
analyse gezien
internationale
uitkomsten

niet meer relevante
analyse gezien
internationale
uitkomsten

Is er een ‘sustainable’ verschil tussen patiënten die starten met een
FVC >80 en patiënten die starten met een FVC tussen 50 en 80
Aantal patiënten

M

deze data zijn niet

Is er iets te zeggen over de gereporteerde Quality of Life data na de
start van pirfenidone of nintedanib?

nee (zie opmerking
nee (zie opmerking begeleidende brief)
begeleidende brief)

Bijlage 7

Zorginstituut Nederland
Zorg I
Oncologie

Weesgeneesmiddelen-arrangement
eculizumab bij de indicatie PNH

Eekholt 4
1112 XH Diemen
Postbus 320
1110 AH Diemen
www.zorginstituutnederland.nl
info@zinl.nl
T +31 (0)20 797 85 55
Contactpersoon
mw. drs. A.J. Link
Datum
2018

Eind 2015 heeft het Zorginstituut het rapport ‘Pakketbeheer weesgeneesmiddelen’
uitgebracht. Hierin is opgenomen dat als wij na weging van de pakketprincipes tot
de conclusie komen dat het wenselijk is een weesgeneesmiddel toe te laten tot de
basisverzekering, het van belang is dit (vanwege de hoge kosten en/of ongunstige
kosteneffectiviteit) op een verantwoorde wijze te doen. Om de toegankelijkheid
van weesgeneesmiddelen te waarborgen, de doelmatige inzet ervan te bevorderen
en zo de risico’s voor de basisverzekering te beheersen, introduceert het
Zorginstituut het zogeheten weesgeneesmiddelen-arrangement. Dit is een set
afspraken met de beroepsgroep (na overleg met partijen) om de
(kosten)effectiviteit van deze middelen te optimaliseren door de kwaliteit van zorg
transparant te maken, de effectiviteit te optimaliseren en de kosten te reduceren.
Deze set van afspraken is een voorwaarde voor toelating tot de basisverzekering.
Een weesgeneesmiddelen-arrangement bestaat uit:
•

•
•

Onze referentie
2018029490

het instellen van een indicatiecommissie, belast met het adviseren over het
starten dan wel stoppen van een behandeling met een weesgeneesmiddel bij
een individuele patiënt.
de (door)ontwikkeling van start- en stopcriteria.
het opzetten van of aansluiten bij een onafhankelijk (internationaal) register.

Wij vinden het van belang dat expertisecentra data gaan verzamelen voor de
volgende doelen:
•
verkrijgen van gegevens over de (kosten)effectiviteit van de
behandeling in de praktijk, bijvoorbeeld voor het formuleren van starten
stopcriteria en het optimaliseren van de dosering;
•
het evalueren van het gebruik van het weesgeneesmiddel in de praktijk.
In de Monitor Weesgeneesmiddelen koppelt het Zorginstituut jaarlijks de
ervaringen van het gebruik van het weesgeneesmiddel in de praktijk terug. Ook
over welke gegevens jaarlijks worden teruggekoppeld maakt het Zorginstituut
afspraken met de beroepsgroep.
Het is de verantwoordelijkheid van de betrokken partijen om op een goede en
verantwoorde manier invulling en uitvoering te geven aan deze instrumenten.
In geval van eculizumab bij de indicatie PNH heeft het Zorginstituut besloten dat
er een weesgeneesmiddelen-arrangement opgesteld dient te worden. Deze
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afspraken leggen wij vast samen met de betreffende beroepsgroep (in dit geval
de NVVH) en na afstemming met het expertisecentrum (Radboud UMC),
patiëntenvereniging (AA & PNH contactgroep) en zorgverzekeraars
(Zorgverzekeraar Nederland).
In het ene weesgeneesmiddelen-arrangement ligt de nadruk meer op het
evalueren van het gebruik in de praktijk en de ontwikkeling van start- en
stopcriteria en in het andere geval zal de nadruk meer liggen op de
kosteneffectiviteit. In geval van eculizumab bij de indicatie PNH is er reeds een
richtlijn met start- en stopcriteria opgesteld1. Het expertisecentrum PNH heeft zich
aangesloten bij het aHUS-onderzoek CUREiHUS waarin onderzoek wordt gedaan
naar de kosteneffectiviteit van behandeling van aHUS-patiënten conform de
Nederlandse richtlijn waarin stoppen met de behandeling met eculizumab dan wel
het verlagen van de behandelfrequentie centraal staat. In geval van PNH is het
expertisecentrum vanwege de grilligheid van de aandoening van mening dat
stoppen met de behandeling niet veilig is. Het expertisecentrum is echter wel
gestart met het meten van de eculizumab-spiegels bij alle PNH-patiënten. Op
basis van deze registratie wil het expertisecentrum bekijken of dosering op maat
per patiënt mogelijk is. De verwachting is dat bij een deel van de patiënten de
frequentie van toediening omlaag kan met behoud van de effectiviteit. Deze
verwachting zal vervolgens zijn plaats moeten krijgen in protocollen welke in
overleg met de patiëntenvereniging en zorgverzekeraars worden opgesteld. Naast
dat dit kosten bespaart, voor bijvoorbeeld de burger, betekent dit ook dat
patiënten minder vaak naar het ziekenhuis hoeven. In dit weesgeneesmiddelenarrangement zal de nadruk liggen op aanpassing van de start- en stopcriteria in
de zin van individualiseren van de dosering. Besparing van de kosten en toename
van gebruiksgemak zal leiden tot een gunstigere kosteneffectiviteitsratio. Indien
mogelijk, zal het Zorginstituut, indien er meer ervaringen is opgedaan met het
individualiseren van de dosering, bekijken of het mogelijk is om een inschatting te
maken van de kosteneffectiviteit van de behandeling overeenkomstig de
individuele dosering.
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Hieronder staan de afspraken met betrekking tot het weesgeneesmiddelenarrangement (indicatiecommissie, start- en stopcriteria en register)
uitgeschreven.
Indicatiecommissie
Het expertisecentrum PNH van het Radboud UMC is het landelijke
expertisecentrum voor de diagnose en behandeling van PNH. Ongeveer 95% van
de patiënten wordt ook daadwerkelijk in dit expertisecentrum behandeld. Er is een
landelijke PNH-werkgroep opgericht die eind 2016 een richtlijn voor de
behandeling van PNH heeft opgesteld. In deze werkgroep zijn van alle 8 UMC’s
een internist-hematoloog en/of een kinderarts-hematoloog afgevaardigd. Ook de
patiëntenvereniging AA & PNH contactgroep is bij het opstellen van de richtlijn
betrokken geweest. Sinds 1 januari 2017 wordt er conform deze richtlijn
gehandeld. Deze landelijke PNH-werkgroep speelt een centrale rol. Alle PNHpatiënten die mogelijk in aanmerking komen voor eculizumab worden in deze
werkgroep besproken middels een vast consultformulier. In feite fungeert deze
landelijke werkgroep al grotendeels als een indicatiecommissie zoals bedoeld in
het rapport Pakketbeheer weesgeneesmiddelen. Een waarnemer namens de AA &
PNH contactgroep woont de vergaderingen van de landelijke PNH-werkgroep bij.
Bij de indicatiecommissie bespreking is geen lid van de contactgroep aanwezig
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(vanwege privacy; het betreft een kleine patiëntenpopulatie). Zoals in het rapport
Pakketbeheer weesgeneesmiddelen opgenomen vinden wij het van belang dat er
een goede verhouding bestaat tussen expertise en onafhankelijkheid en geven wij
de voorkeur aan een onafhankelijk voorzitter. Dit kan bijvoorbeeld een algemeen
kinderarts, internist, ziekenhuisapotheker of jurist zijn. De landelijke werkgroep
heeft het voorzitterschap overgedragen aan een apotheker van het RadboudUMC.
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De indicatiecommissie wordt geregeld vanuit het expertisecentrum in Nijmegen.
Een apotheker zal als voorzitter fungeren en verder bestaat de commissie uit
tenminste één hematoloog uit het expertisecentrum en ten minste twee
hematologen uit twee verschillende andere centra. De indicatiecommissie zal
maandelijks telefonisch vergaderen. Omdat het van belang is dat de behandeling
met eculizumab snel wordt gestart (om blijvende schade te voorkomen) is er voor
een maandelijkse telefonisch vergadering gekozen. Binnen het expertisecentrum
wordt gewerkt met een multidisciplinair team die indien nodig op basis van het
consultformulier ook kunnen adviseren om behandeling met eculizumab te
starten. Deze nieuwe patiënten worden in de eerstvolgende vergadering van de
indicatiecommissie kort besproken. Op termijn zal ook in deze werkgroep
besproken worden bij welke patiënten de behandelfrequentie op basis van de
eculizumab-spiegels kan worden aangepast. Er wordt toegewerkt naar een situatie
waarin er een door het expertisecentrum gecertificeerd behandelplan wordt
opgesteld voor iedere individuele patiënt. Dit omvat meer dan alleen het starten
van eculizumab.
Start- en stopcriteria
De indicatiecommissie handelt conform de start- en stopcriteria zoals beschreven
in de ‘Richtlijn Paroxysmale Nachtelijke Hemoglobinurie’ uit 20161. Afgesproken is
dat de indicatiecommissie hiervan kan afwijken op het moment zij dit verantwoord
achten. Afwijking van de start- en stopcriteria is toegestaan, mits hiervoor
consensus bestaat in de indicatiecommissie en registratie plaats vindt dat is
afgeweken en wat hiervoor de onderbouwing was.
De richtlijn zal elke vier jaar worden herzien en tweejaarlijks zal tussentijds
gescreend worden of eerdere aanpassing van de richtlijn noodzakelijk is. In geval
de start- en stopcriteria gewijzigd worden ontvangen we tijdig een voorstel voor
aanpassing hiervan met daarbij een onderbouwing, zodat het Zorginstituut kan
bekijken of dit gevolgen heeft voor de vergoeding van eculizumab. In geval van
uitbreiding zou het kunnen zijn, dat dit niet voldoet aan het wettelijke criterium
stand van de wetenschap en praktijk. Indien dit het geval is, is vergoeding vanuit
de basisverzekering niet mogelijk.
Register/(jaarlijkse) verslaglegging
Het expertisecentrum verzamelt data van alle PNH-patiënten in het internationale
PNH register van Alexion. Het expertisecentrum en de internationale PNH-artsen
verenigd in de International PNH Interest Group (IPIG) hebben de wens
uitgesproken dat dit ziekte specifieke register onafhankelijk wordt van de
industrie, echter hiervoor is aanvullende financiering nodig. Het expertisecentrum
heeft aangegeven dat tot die tijd het expertisecentrum toestemming heeft van
Alexion (na melding bij Alexion) om de gegevens van de Nederlandse patiënten te
gebruiken voor analyse en rapportage. In overleg met het expertisecentrum is
1

https://www.hematologienederland.nl/sites/default/files/Richtlijn-PNH-2016_def.pdf
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afgesproken dat ten minste de volgende gegeven worden verzameld:
Bij start:
•
leeftijd;
•
voorgeschiedenis trombose ja/nee;
•
voorgeschiedenis nierfalen ja/nee;
•
transfusie-afhankelijk ja/nee.
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Tijdens behandeling:
•
overlijden,
•
kwaliteit van leven (ten minste EQ5D of EQ5D-Y voor patiënten onder
de 18) en indien haalbaar FACIT fatigue vragenlijst
•
eculizumab-spiegels,
•
dosering eculizumab
•
aantal toedieningen eculizumab/toedieningskosten,
•
nierfunctie (CKD klasse),
•
aantal trombotische events,
•
aantal ontvangen transfusies,
•
productiviteit (studie of werkparticipatie).
In de jaarlijkse Monitor weesgeneesmiddelen van het Zorginstituut rapporteert
het Zorginstituut onder andere de stand van zaken met betrekking tot de lopende
weesgeneesmiddelen-arrangementen. Uiterlijk 31 maart van elk lopend
onderzoekjaar ontvangt het Zorginstituut hiervoor onderstaande gegevens, welke
in de Monitor weesgeneesmiddelen gepresenteerd zullen worden.

Aantallen patiënten:
•
•

Aantal patiënten dat is/wordt behandeld met eculizumab
Aantal patiënten dat op andere wijze wordt behandeld (aangeven indien
patiënten op andere wijze dan met eculizumab behandeld worden , bijv
ravulizumab)

Behandelduur en dosering:
•

•
•

Hoeveel patiënten worden op dit moment elke twee weken behandeld
(eculizumab) (in op moment dat ravulizumab beschikbaar komt; elke 8
weken)?
Hoeveel patiënten worden behandeld met een andere behandelfrequenties?
Zo ja, welke frequentie en om hoeveel patiënten gaat het?
Wat zijn de ervaringen met behandeling met andere frequenties tot nu toe?

Overige vragen:
•

•
•
•
•

Hebben er serious adverse events plaatsgevonden bij patiënten die een
lagere behandelfrequentie hebben (incl. overlijden)? Zo ja, welke en hoe
vaak? Wijkt dit af van de events bij patiënten die elke twee weken een
behandeling ondergaan?
Hoe vaak is de indicatiecommissie het afgelopen jaar bijeengekomen?
Hoe zijn de vergaderingen praktisch vormgegeven? Wordt er elektronisch of
fysiek vergaderd of verschilt dit per keer?
Hoeveel patiënten zijn er in totaal besproken in de commissie?
Wat zijn de ervaringen met het gebruik van een indicatiecommissie? Heeft dit
meerwaarde voor de behandeling van patiënten zo ja, op welke manier? En
zo nee, waarom niet?
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•
•

Hoe verloopt het onderzoek naar persoonlijke bepaling van doseringen?
Zijn er nog relevante ontwikkelingen op korte termijn te verwachten met
betrekking tot de behandeling van PNH in den brede?

Daarnaast zouden we graag in de laatste rapportage voor afloop financieel
arrangement inzicht krijgen in onderstaande inhoudelijke vragen:
•
Wat is de gemiddelde (incl. spreiding):
* behandelfrequentie
* kwaliteit van leven (en vermoeidheid indien haalbaar)
* nierfunctie (eGFR en CKD klasse)
* aantal trombotische events
* aantal transfusies/transfusie-onafhankelijkheid
Kunnen jullie dit per jaar rapporteren (als er gegevens zijn over meerdere
jaren) en uitsplitsen voor de groep die elke twee weken behandeld wordt en
de groep die een andere behandelfrequentie heeft?
•
Welk percentage van de behandelde patiënten is een CKD klasse
verbeterd, gelijk gebleven of achteruitgegaan?
•
Zijn er op basis van de data-analyse groepen te onderscheiden op basis
waarvan de start- en stopcriteria aanpassing behoeven?
•
Zijn er aanwijzingen in de data-analyse die zouden kunnen leiden tot
aanpassing van de start- en stopcriteria die u nader zou willen onderzoeken?
•
Zijn er nieuwe internationale inzichten of komen die op korte termijn
beschikbaar op basis waarvan de behandeling van PNH-patiënten in den
brede zal gaan veranderen? Zo ja, kunt u een inschatting maken op welke
manier?
•
Is er een (mede) door het PNH centrum een op maat toegesneden
behandelplan vast gesteld
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Zoals in de brief reeds opgenomen, ontvangen wij graag een bevestiging dat het
bestuur van de NVVH akkoord gaat met de inhoud van dit weesgeneesmiddelenarrangement.
Afgesproken is dat jaarlijkse dataverzameling en rapportage ten behoeve van
Monitor Weesgeneesmiddelen haalbaar is, maar dat voor eindanalyse aanvullende
financiering noodzakelijk is, welke op dit moment nog niet beschikbaar is. Er is
een aanvraag bij ZON/MW ingediend, maar afgewezen. Ook is er financiering
nodig om een onafhankelijk register te starten.
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Bijlage 8

Zorginstituut Nederland
Team Evalueren & Monitoring
t.a.v. Mw. L. Dennesen
evaluatieprogramma@zinl.nl
Soest, 3 november 2020
Referentie: MD\20-015
Betreft: Reactie VSOP op concept Monitor Weesgeneesmiddelen 2020
Geachte mevrouw Dennesen,
De VSOP is de patiëntenkoepel van (momenteel 89) patiëntenorganisaties voor zeldzame en
genetische aandoeningen. Vanuit die rol is ons er veel aangelegen dat alle patiënten die daarvoor in
aanmerking komen, daadwerkelijk toegang hebben tot weesgeneesmiddelen. Graag gaan wij dan ook
in op uw uitnodiging te reageren op de Monitor Weesgeneesmiddelen 2020.
Allereerst complimenten voor het inzicht dat deze uitgebreide rapportage geeft in het verloop, en
geleerde lessen, onder andere op het terrein van weesgeneesmiddel-arrangementen.
Graag bespreken we per hoofdstuk enkele aandachtspunten.
Hoofdstuk 1
Toegang
Het onderzoek naar de toegankelijkheid betreft de periode 2012-2017 en laat zien dat 28 van de 43
onderzochte middelen (65%)zijn opgenomen in het basispakket. U concludeert dat Nederland het
daarmee gemiddeld tot ‘wat beter’ doet dan andere landen in Europa. Er zijn echter een aantal
middelen negatief beoordeeld en daarmee uitgesloten van het pakket, die de beroepsgroep toch graag
in het pakket ziet, zoals de in de Monitor genoemde middelen Galafold®, Vimizim® en Translarna®,
maar daarnaast ook Revestive® . De nieuwe regeling voor voorwaardelijke toelating (VT-regeling) is
bedoeld om de beschikbaarheid toegang van dergelijke middelen mogelijk te maken. Het zou fijn zijn
als het Zorginstituut in de Monitor van 2021 ook aandacht besteedt aan het functioneren van de VTregeling.

Rol patiëntenorganisaties
Zorgvuldig Advies adviseert patiëntenorganisaties financieel te ondersteunen voor hun inhoudelijke
rol bij beoordelingen, procedures en weesgeneesmiddel-arrangementen. Dat betreft ons inziens ook
hun rol bij inkooponderhandelingen, het implementeren van gepast gebruik van
weesgeneesmiddelen, aandacht voor behandellast en therapietrouw. Het Zorginstituut gaat in de
Monitor niet nader op dit advies in. We vernemen graag of en hoe het Zorginstituut een bijdrage gaat
leveren aan de implementatie van dit advies.
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Rol expertisecentra
In de monitor beschrijft u dat het Landelijk Overleg Dure Geneesmiddelen (LODG) gestart is met het
opstellen van een triageproces als onderdeel van de Horizonscan Geneesmiddelen. Het Zorginstituut
werkt daarbij, als één van de trekkers van dit initiatief, samen met diverse veldpartijen aan het
inrichten van processen om de signalen uit het triageproces goed en adequaat op te kunnen pakken.
Inmiddels zijn er door het ministerie van VWS ongeveer 350 expertisecentra voor zeldzame
aandoeningen erkend. Zij komen in de monitor in beeld als het gaat om weesgeneesmiddelarrangementen, maar over het algemeen vinden wij hun belangrijke rol in de Monitor onderbelicht.
Een grotere rol voor deze centra in de triage achten wij noodzakelijk, alsmede een coördinerende rol
in het gepast gebruik van kostbare weesgeneesmiddelen. Wij zouden daarom graag onderzocht willen
zien of overheveling van alle weesgeneesmiddelen naar de intramurale medisch-specialistische zorg
een positief effect heeft op toegankelijkheid en betaalbaarheid.
Vooruitblik
U bent voornemens om over vijf jaar een vergelijkbare meting van toegankelijkheid en doorlooptijden
te doen om te kijken of deze zijn veranderd ten opzichte van deze eerste meting. Is het niet mogelijk
om dit vanuit de horizonscan-geneesmiddelenlijst continue te monitoren en zo ook voor alle partijen
transparantie te geven? Zou u tevens niet met ontwikkelaars, fabrikanten en/of EMA in gesprek
kunnen gaan om te bezien of de daar bekende lijst van middelen in de pijplijn, benut kan worden voor
een Monitor die verder vooruitkijkt dan twee jaar?
Hoofdstuk 2
Scoping
De Horizonscan biedt aan belanghebbende partijen: patiëntenorganisaties, beroepsgroepen,
zorgverzekeraars én fabrikanten, gelegenheid om vroegtijdig te zoeken naar coalitiepartners om de
procedures voor beoordeling en vergoeding voor te bereiden. Een scoping-meeting voorafgaand aan
de start van de beoordeling, zoals benoemd in het pakketbeheer Weesgeneesmiddelen (2015), kan
veel verhelderen voor deze belanghebbende partijen. Dit gebeurt niet altijd en dat is met name voor
patiëntenorganisaties een gemis. Ook volgens Zorgvuldig Advies wordt deze mogelijkheid te weinig
aangeboden door het Zorginstituut. Bent u het daar mee eens? En wat is uw ervaring met deze
bijeenkomsten: leveren deze het Zorginstituut voldoende bruikbare ideeën en input op? Kan het
Zorginstituut hier na vijf jaar ervaring met weesgeneesmiddelarrangementen inmiddels nadere
aanwijzingen voor geven? Wat gaat er goed en wat kan er beter?
Registers
Het instrumentarium voor innovatief pakketbeheer wordt op dit moment ontwikkeld in ‘Regie op
Registers voor Dure Geneesmiddelen’. Wij zien uit naar de voortgang van de pilots die in dat kader
worden uitgevoerd, waaronder (helaas slechts) één pilot voor een zeldzame aandoening. Het zal nog
tot in 2023 duren voordat er een definitief kader voor patiëntenregisters in Nederland is. De EMA,
EUnetHTA en het EU platform for Rare Disease Registration hebben ondertussen wel informatieve
documenten opgesteld die registerhouders in Nederland nuttig kunnen gebruiken om alvast zelf aan
de slag te gaan, als zij de middelen daarvoor hebben.
Hoofdstuk 2/ 5
De evaluatie van de weesgeneesmiddelverordening
Wat betreft de evaluatie van EU-verordeningen vermeldt de Monitor dat er onvoldoende
ontwikkelingen zijn voor patiënten met een zeldzame aandoening en een grote zorgbehoefte.
Dat klopt inderdaad: voor ruim 95 % van de aandoeningen is geen goedgekeurde behandeling
voorhanden en de behandelingen die wel voorhanden zijn, leiden meestal niet tot genezing. Er zijn
dus nog veel meer en effectievere geneesmiddelen nodig voor mensen met zeldzame aandoeningen.
Wij zijn met u eens dat er nieuwe initiatieven nodig zijn om dit mogelijk te maken. In Europees
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verband werken we samen met de Europese patiëntenkoepel EURORDIS aan aanbevelingen. We
zouden oog graag van het Zorginstituut vernemen welke mogelijkheden het ziet om innovatie en de
ontwikkeling van nieuwe middelen te bevorderen.
Hoofdstuk 4
Weesgeneesmiddelarrangementen
U beschrijft het succesvolle weesgeneesmiddelarrangement voor eculizumab in PNH. Er zijn
inmiddels miljoenen bespaard! Het loont dus om de doelmatige inzet van dit soort kostbare middelen
goed te monitoren en gepast gebruik te stimuleren. Het is echter betreurenswaardig dat op hetzelfde
moment andere expertisecentra met een weesgeneesmiddelen-arrangement daar geen goede
uitvoering aan kunnen geven omdat de middelen voor een register ontbreken. We vragen daar
nadrukkelijk aandacht voor en achten het ook de rol van het Zorginstituut om dit onder de aandacht
te brengen van het ministerie van VWS.
Overigens constateren wij dat de arrangementen voor alle deelnemende partijen (centra, financiers
van registers en patiënten) nog steeds behoorlijk vrijblijvend zijn. Dat is jammer om te moeten
constateren, aangezien wij dit in onze reactie op de Monitor van voorgaand jaar ook reeds
constateerden.
Via overleg in de ‘Ronde Tafel Weesgeneesmiddelen’ wordt getracht om geleerde lessen uit
succesvolle arrangementen breder te delen met andere expertisecentra, maar nu in decentrale
arrangementen waarbij de zorgverzekeraars (ZN) de leiding hebben, de ‘pilot gereguleerde instroom’.
Hierbij is ons inziens van belang dat de handelswijze van ZN bij decentrale arrangementen kwalitatief
vergelijkbaar is met die voor centrale arrangementen vanuit het Zorginstituut. Wij stellen voor deze
vergelijking in de volgende monitor op te nemen.
Hoofdstuk 6
De Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs) zullen in de monitor van volgend jaar aan de
orde komen. Wat betreft innovatieve behandelingen, zien we nu de komst van nieuwe genetische
therapieën voor mono-genetische aandoeningen, zoals RNA therapeutics (anti-sense
oligonucleotiden) en ATMPs zoals gentherapieën, die in potentie genezend zijn en van grote waarde
voor patiënten. Terecht dat u hier aandacht aan besteedt. Om deze therapieën beschikbaar te maken is
verregaande samenwerking nodig tussen allerlei partijen, en patiëntenorganisaties zetten zich graag
hiervoor in.
Zoals eerder genoemd, vragen wij u ook aandacht te besteden aan de producten die in de
voorwaardelijke toelating beschikbaar komen.
Hartelijk dank voor de mogelijkheid om te reageren en met aanvullende suggesties te komen. Wij
kijken uit naar de definitieve monitor.

Met vriendelijke groet,

Dr. Mariette Driessens, beleidsmedewerker VSOP
m.driessens@vsop.nl
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Reactie van het Zorginstituut op de consultatiereactie

Geachte mevrouw Driessens,
Bedankt voor de reactie van de VSOP op de monitor weesgeneesmiddelen in de
praktijk 2020. Daarnaast nemen wij de complimenten op de monitor in ontvangst.
U heeft een aantal aandachtspunten in uw brief genoemd, hier willen wij graag
nog een reactie op geven.
U begint met het verzoek om het functioneren van de voorwaardelijke toelating
regeling te evalueren en hier aandacht aan te besteden. De uitvoering van de
voorwaardelijke toelating van geneesmiddelen zal iedere twee jaar geëvalueerd
worden door het Zorginstituut, deze zal in 2021 plaatsvinden. Zodra deze
evaluatie is afgerond, zullen we hier uiteraard aandacht aan besteden in een
toekomstige monitor weesgeneesmiddelen. Daarnaast zal VWS iedere vijf jaar het
beleid voor de invulling van de voorwaardelijke toelating van geneesmiddelen
evalueren. In deze beleidsevaluatie wordt beoordeeld of de doelstellingen van het
beleid voor de nieuwe voorwaardelijke toelating worden behaald, of het budget
toereikend is om deze doelstellingen te behalen, en of er andere ontwikkelingen
zijn die aanleiding geven tot aanpassing van het beleid.
Het Zorginstituut Nederland ziet het belang in van een goede infrastructuur en
structurele financiering voor registers en expertisecentra en brengen dit al met
enige regelmaat onder de aandacht bij VWS. Zorgvuldig Advies adviseert om
patiëntenorganisaties te ondersteunen, vanwege kleine patiëntenpopulatie, de
hoeveelheid niet-oncologische weesgeneesmiddelen en de complexiteit van
dossiers. Indien er behoefte is aan inhoudelijke ondersteuning, kan het
Zorginstituut hieraan concreet bijdragen door het verzorgen van presentaties over
wet- en regelgeving, procedures en tijdslijnen van uw achterban. Het
Zorginstituut gaat graag in gesprek welke behoefte er is en hoe het Zorginstituut
hierbij kan ondersteunen.
U geeft aan dat u de rol van de expertisecentra onderbelicht worden in de
monitor. Het Zorginstituut Nederland gaat in de monitor van 2021 aandacht
besteden aan de rol en taken van de expertisecentra bij weesgeneesmiddelen. Op
die manier wordt de positie van expertisecentra in het veld van
weesgeneesmiddelen verhelderd. Daarnaast is het Zorginstituut met VWS aan het
onderzoeken hoe het intramurale en extramurale systeem moeten worden
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ingericht, hierbij wordt gekeken naar de toegankelijkheid, betaalbaarheid en de
kwaliteit van zorg van verschillende scenario’s.

Zorginstituut Nederland
Zorg I

U stelt voor in de monitor verder dan twee jaar vooruit te kijken en op die manier
de lijst van geneesmiddelen die er in de toekomst aan komen beter te benutten.
Wij kunnen dit verzoek niet inwilligen. Vanuit de Horizonscan Geneesmiddelen
wordt niet verder dan twee jaar vooruit gekeken. De reden dat er vanuit de
Horizonscan Geneesmiddelen niet verder dan twee jaar vooruit wordt gekeken is
omdat er veel middelen die in fase I/II zitten uiteindelijk niet op de markt komen.
Er is in dat stadium ook nog weinig bekend is over de mogelijke effectiviteit van
deze middelen in de praktijk. Het extra werk om alle lopende vroege studies in
kaart te brengen weegt dan ook niet op tegen wat het aan extra informatie
oplevert. Ook is gebleken uit gebruikersonderzoeken dat twee jaar vooruit kijken
partijen voldoende tijd geeft om tijdig afspraken te maken. De Monitor
Weesgeneesmiddelen sluit zich hierbij aan. Wel kijken wij verder vooruit op
andere gebieden, zoals bij het agenderen van vervolgonderzoek. We zijn
bijvoorbeeld voornemens om in 2025 de toegankelijk van weesgeneesmiddelen
weer onder de loep te nemen. Op die manier monitoren wij de voortgang van
toegankelijkheid en doorlooptijden van weesgeneesmiddelen op een structurele
manier.

Datum
13 november 2020
Onze referentie
2020049152

U stelt vragen over de uitvoering en het vrijblijvend karakter van het
weesgeneesmiddelenarrangement. In de monitor weesgeneesmiddelen van 2021
zal het zorginstituut weer aandacht geven aan de opbrengsten en het
functioneren van weesgeneesmiddelarrangementen. Het Zorginstituut heeft de
indruk dat er door middel van deze arrangementen al meer bewustzijn gecreëerd
bij de expertisecentra om na te denken en afspraken te maken over gepaste inzet
van weesgeneesmiddelen. Ook de partijen die deelnemen aan de ronde tafel
weesgeneesmiddelen zien meerwaarde in het opstellen van
weesgeneesmiddelarrangementen.
U zou graag van het Zorginstituut vernemen welke mogelijkheden wij zien om
innovatie en de ontwikkeling van nieuwe middelen te bevorderen. Wij delen uw
observatie dat er nog veel zeldzame ziekten zijn waarvoor nog geen
geneesmiddelen beschikbaar zijn en zien het belang van innovatie op deze
ziektegebieden in. Vanuit het Zorginstituut proberen wij op de hoogte te blijven,
en de stakeholders in het veld op de hoogte te houden, van nationale en
internationale ontwikkelingen op het gebied van onder andere zeldzame
aandoeningen. In het kader van het pakketbeheer kijken wij daarnaast naar de
opbrengsten van innovatieve middelen. Ook maken wij voorwaardelijke opnamen
in het pakket door de VT-regeling mogelijk. Het stimuleren van innovatie en
ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen is echter iets wat met name op
internationaal niveau op zal moeten worden gepakt.
U attendeert ons erop om te borgen dat de decentrale
weesgeneesmiddelenarrangementen die uit de pilot gereguleerde instroom van
weesgeneesmiddelen voortvloeien, kwalitatief vergelijkbaar moeten zijn met de
centrale weesgeneesmiddelarrangement vanuit het Zorginstituut. Wij delen uw
signaal: Het Zorginstituut maakt geen onderscheid meer tussen centrale en
decentrale weesgeneesmiddelarrangementen. Het is de bedoeling dat deze
voortaan dezelfde invulling krijgen. Daarnaast moet de pilot gereguleerde
instroom van weesgeneesmiddelen nog een vaste vorm krijgen, maar hierbij zal
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het zorginstituut zorgen dat alle criteria die bij weesgeneesmiddelarrangementen
een rol spelen geborgd zullen worden in het verdere proces en vormgeven van de
pilot.
Het Zorginstituut is het eens met uw opmerking dat voor de beschikbaarheid van
ATMP’s verregaande samenwerking nodig tussen allerlei partijen, en zijn blij met
de toezegging dat patiëntenorganisaties hier zich in de toekomst voor gaan
inzetten.

Zorginstituut Nederland
Zorg I
Datum
13 november 2020
Onze referentie
2020049152

Hopende hiermee u voldoende geïnformeerd te hebben.
Vriendelijke groet,
Het Zorginstituut Nederland.

Pagina 3 van 3

Geachte mevrouw Dennesen,
Helaas met enige vertraging sturen wij u hierbij het commentaar vanuit de oncologie en
hematologie op de concept monitor weesgeneesmiddelen in de praktijk 2020. Er zijn
opmerkingen gemaakt in bijgevoegde versie, deze gaan voornamelijk over vereiste afstemming
met de beroepsgroep en het verzorgen van adequate financiering c.q. register vorming/beheer.
Daarnaast valt op dat bij de analyse ‘waarom het allemaal zo lang duurt’ herkend wordt dat de
reactie termijnen door wetenschappelijke verenigingen (en patiëntenverenigingen) te kort
worden gevonden. Dat herkennen we zeker, met bijv. emizicumab was het minder dan 2 weken,
tijdens de zomervakantie. De bijbehorende aanbeveling (p 14) is:

We vinden dat niet passend: wij hebben capaciteit en expertise, maar hebben net als het ZiN
zelf (en andere partijen) tijd nodig om een goed antwoord te kunnen geven. Je kunt niet
permanent in vergadering bijeen zijn om à la minute te reageren. Wij zien graag een reactie
termijn van vier weken!
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Vriendelijke groet,
Mw. (M.) Marieke Vos
Beleid- en projectondersteuner
Nederlandse Internisten Vereniging
Postbus 20066, 3502 LB Utrecht
Tel.: 030 – 2823228
www.internisten.nl - disclaimer

> Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen
Zorginstituut Nederland
Zorg I
Willem Dudokhof 1
1112 ZA Diemen
Postbus 320
1110 AH Diemen
www.zorginstituutnederland.nl
info@zinl.nl

Nederlandse Internisten Vereniging
Postbus 20066, 3502 LB Utrecht
t.a.v Mw. (M.) Marieke Vos
Beleid- en projectondersteuner

T +31 (0)20 797 85 55
2020049157

Onze referentie
2020049157

Datum
Betreft

13 november 2020
Reactie van het Zorginstituut op de consultatie

Geachte heer of mevrouw,
Bedankt voor uw reactie op de monitor weesgeneesmiddelen in de praktijk 2020.
U heeft een aantal aandachtspunten genoemd. Hier zullen wij in deze brief op
reageren.
U vestigt de aandacht op het verzorgen van adequate financiering van registers
en de afstemming met de beroepsgroep. Het Zorginstituut Nederland ziet het
belang in van een goede infrastructuur en structurele financiering voor registers
en expertisecentra. ZIN brengt dit al met regelmaat onder de aandacht bij VWS.
De pilot gereguleerde instroom van de Ronde tafel weesgeneesmiddelen heeft nog
geen vaste vorm aangenomen. Wij zijn het eens met u dat ook in dit proces van
de pilot en de rol van de beroepsgroep afstemming vereist is. Er zal gedurende de
pilot tijdig met de betreffende beroepsgroep contact worden opgenomen om
afspraken te maken over bijvoorbeeld start-, stop- en evaluatiecriteria,
indicatiecommissie en registratie.
U geeft aan herkenning te vinden in de korte reactie termijnen om te antwoorden
op vragen. Alleen bent u het niet eens met de wens dat er meer capaciteit en
expertise moet komen om tijdig te reageren op vragen. U schetst dat het aan de
reactie termijnen ligt en niet aan het gebrek van capaciteit en expertise. U geeft
aan dat een reactie termijn van vier weken passend is om een goed antwoord te
geven op vragen. Het zou u ook helpen als de tijdslijnen van de agenda van het
Zorginstituut t.a.v. de beoordelingen inzichtelijk worden voor de NIV. Het
Zorginstituut zal intern nagaan of het mogelijk is om de tijdslijnen nog tijdiger aan
te kondigen. We proberen altijd de website up to date te houden. We verwachten
niet dat het tot de mogelijkheden behoort om de reactietermijnen te verlengen. Er
moet immers rekening gehouden worden met de wettelijke termijnen die gelden
voor het beoordelen van geneesmiddelen en dit is inclusief de afstemming met
partijen zoals u
Hopende hiermee u voldoende geïnformeerd te hebben.
Vriendelijke groet,
Het Zorginstituut Nederland
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Zorginstituut Nederland
T.a.v. mevrouw L. Dennesen
evaluatieprogramma@zinl.nl

Den Haag, 30 oktober 2020
Betreft: Reactie op Concept Monitor Weesgeneesmiddelen 2020

Geachte mevrouw Dennesen,
Wij danken u voor de mogelijkheid om schriftelijk commentaar te leveren op de conceptversie van de 4e
monitor weesgeneesmiddelen.
De monitor verschijnt in een jaar waarin de Europese weesgeneesmiddelenverordening twintig jaar bestaat. In
die tijd is veel bereikt. Nog nooit waren er zoveel geneesmiddelen beschikbaar voor patiënten met zeldzame
aandoeningen. Daarnaast constateren de evaluatie en het stafdocument van de Europese Commissie dat we
er helaas nog lang niet zijn: voor het merendeel van de zeldzame aandoeningen is geen therapie beschikbaar!
Het blijft dan ook noodzakelijk om de ontwikkeling van weesgeneesmiddelen met specifieke stimulerende
maatregelen te ondersteunen. Maar met ontwikkeling alleen zijn we er niet: we moeten ook hard werken om
de toegankelijkheid voor patiënten tot deze groep geneesmiddelen te realiseren. En dat gaat in Nederland
helaas niet de goede kant op. In onze reactie gaan wij op een aantal zaken in waar volgens ons de komende
tijd meer aandacht voor zou moeten zijn.
Zorgen over de toegankelijkheid
We leven in een tijdperk waarin de wetenschappelijke kennis over zeldzame aandoeningen snel toeneemt. Dit
opent de weg voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen. En dat zien we ook terug in de monitor, waar
gerapporteerd wordt dat steeds meer patiënten de beschikking krijgen over weesgeneesmiddelen. De stijging
van de kosten loopt hier in gelijke mate mee op. Echter, de kosten per patiënt dalen. Dat leidt tot een
belangrijke bevinding:
de toename in de uitgaven aan weesgeneesmiddelen wordt vooral veroorzaakt door het groter aantal
patiënten dat behandeld wordt.
In de concept monitor wordt zonder onderbouwing geclaimd dat de toenemende uitgaven ten koste zouden
gaan van andere zorg. Voor een daadwerkelijke vergelijking zou in elk geval in kaart moeten worden gebracht
wat de inzet van weesgeneesmiddelen betekent voor uitgaven aan ziekenhuisopnames en -consulten,
operaties, verpleegzorg en andere therapieën. Met andere woorden: de inzet van weesgeneesmiddelen leidt
in ieder geval tot het voorkómen – besparen - van bepaalde zorgkosten elders.
Een zorgelijke ontwikkeling is dat Nederlandse patiënten steeds langer moeten wachten op toegang tot
nieuwe weesgeneesmiddelen. De positieve conclusie uit het rapport van Zorgvuldig Advies delen wij dan ook
niet. Een Europese analyse van IQVIA leert ons dat we het in specifiek op het gebied van weesgeneesmiddelen
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zeer slecht doen: slechts 49% van de niet-oncologische weesgeneesmiddelen die in de periode 2015-2018 op
de markt kwamen waren vorig jaar beschikbaar voor Nederlandse patiënten. In absolute getallen gaat het om
19 van de 39 beschikbare producten. Vooral voor producten die in 2016 beschikbaar kwamen is de situatie
zorgelijk: slechts 3 van de 16 producten zijn beschikbaar voor patiënten in ons land. Voor alle
weesgeneesmiddelen (inclusief de oncologische) en voor alle geneesmiddelen zijn de cijfers met 57% en 67%
gelukkig een stuk beter (in de bijlage bij deze brief zijn drie figuren opgenomen; de totale studie is in te zien
via www.efpa.eu/media/554526/patient-wait-indicator-2019.pdf).
De betaalbaarheid van weesgeneesmiddelen
Er zijn zorgen over hoogte van de prijzen van sommige weesgeneesmiddelen. Het is daarbij wel goed om te
realiseren dat geneesmiddelen voor een kleine patiëntpopulatie aan dezelfde eisen voor registratie, productie
en voor gebruik in de praktijk moeten voldoen als geneesmiddelen voor grotere groepen patiënten. Dit leidt er
toe dat kosten voor bijvoorbeeld productie, farmacovigilantie en fase IV onderzoek substantieel zijn.
Toch is het voor het systeem wenselijk dat prijzen van weesgeneesmiddelen op de lange termijn een daling
laten zien. Overheidsmaatregelen hebben de afgelopen jaren tot flinke prijsdalingen geleid, anders dan in de
concept monitor gemeld wordt. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van de recente wijziging van de WGP. Als
wij bijvoorbeeld de prijsontwikkeling van imiglucerase (Cerezyme) volgen, dan zien we dat dit middel na
doorvoering van de gewijzigde WGP per 1 oktober j.l. al 29% in prijs gedaald is ten opzichte van de prijs bij
introductie in de markt1. Bovendien gaat het hier om officiële lijstprijzen. Voor veel weesgeneesmiddelen ligt
de nettoprijs die wordt vergoed een stuk lager, zoals het Zorginstituut ook zelf in de conceptmonitor
constateert. We zijn het met het Zorginstituut eens dat het goed zou zijn als er na afloop van de
marktexclusiviteit meer concurrentie ontstaat. Op veel terreinen gebeurt ook. Het is mogelijk dat voor een
aantal weesgeneesmiddelen de kleine populatie in combinatie met de benodigde investeringen niet
aantrekkelijk genoeg is voor de ontwikkeling van generieke en biosimilars. Het is relevant dit nader te
onderzoeken.
Wij vragen u om volgend jaar in de Monitor Weesgeneesmiddelen aandacht te geven aan de oorzaken van
de beperkte competitie voor bepaalde weesgeneesmiddelen en aanbevelingen te formuleren om deze te
verbeteren. Gezien onze kennis van de markt denken wij hierbij graag mee.
De toegankelijkheid van weesgeneesmiddelen
Zoals hierboven gemeld staat de toegankelijkheid van nieuwe weesgeneesmiddelen in ons land fors onder
druk. De tijden na markttoelating waarop patiënten toegang krijgen tot nieuwe middelen lopen de laatste
jaren vrij snel op. Redenen hiervoor is onder meer de lange beoordelingsprocedures van het Zorginstituut, die
nauw zijn geanalyseerd door Zorgvuldig Advies.
Wij gaan hieronder kort in op dit onderzoek. Wij zijn verheugd over de aandacht die gegeven is aan de
beoordelingstijden voor weesgeneesmiddelen tot 2017. Er zijn echter ook kansen gemist in het onderzoek. Zo
is niet specifiek onderzocht wat het gevolg is van het introduceren van het vernieuwde pakketbeheer
weesgeneesmiddelen in 2015. Vanuit onze achterban hebben wij meerdere signalen ontvangen dat de
toegankelijkheid na 2015 enorm is verslechterd. Het zou goed zijn om de analyse over de periode vanaf 2015
alsnog uit te voeren.
Daarnaast zijn er sinds 2017 ook nieuwe beleidsmaatregelen van kracht geworden, zoals de Sluis en de
activiteiten van de CieBAG. Ook deze hebben invloed op doorlooptijden. Komend jaar wordt hopelijk een

1 De prijs voor

de ‘eerste vermelding in de G-standaard’ in tabel 8 op pagina 36 klop niet: deze prijs is € 1410 op basis van
ddd en niet € 1258. Daarmee komt de prijsontwikkeling volgens de analyse (t.o.v. prijzen in juli 2020) op -21% en met de
WGP van oktober 2020 op -29%.
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aantal aanbevelingen van het Zorgvuldig Advies-onderzoek uitgevoerd, met het doel de doorlooptijden terug
te brengen. In onze ogen is het belangrijk dat we het onderzoek van Zorgvuldig Advies als nulmeting zien en
jaarlijks aandacht besteden aan de tijd die het kost voordat een geneesmiddel na registratie door een eerste
patiënt gebruikt wordt binnen het basispakket. Alleen dan kunnen we zien wat de invloed is van nieuwe
beleidsmaatregelen en of we de oplopende tijden kunnen terugdringen.
Wij verzoeken u het zorginstituut te vragen het onderzoek van Zorgvuldig Advies de komende jaren voort te
zetten en alle nieuwe beleidsontwikkelingen mee te nemen. Eén meting per vijf jaar zoals het Zorginstituut
voorstelt is door de vele nieuwe beleidsontwikkelingen volstrekt onvoldoende.
In het onderzoek blijft helaas een belangrijke reden van vertragingen en afwijzingen onderbelicht, ondanks
dat daarvoor al meermaals aandacht voor is gevraagd. Dit betreft met name de verplichte aanlevering van
onderzoeksgegevens en de door het Zorginstituut gebruikte GRADE-methodiek. De GRADE-methodiek is
specifiek toegerust voor het beoordelen van behandelingen voor grote groepen patiënten waarbij veel
onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Dit is bij zeldzame ziekten en weesgeneesmiddelen niet aan de orde:
vanwege de (zeer) kleine en heterogene patiëntenpopulatie die we tegenkomen bij weesgeneesmiddelen past
de GRADE-systematiek niet goed. Dit is al jaren bekend, maar we zien helaas geen goede analyse hiervan,
noch suggesties om tot een alternatieve beoordelingssystematiek te komen. Hier vallen volgens ons zaken
onder als een aanpassing van de GRADE-systematiek en het gebruik van alternatieve data als real-world
evidence en N=1 studies. In de praktijk leidt een onvoldoende beoordeling volgens GRADE vrijwel
automatisch tot een grotere kans op uitstroom (therapeutische minderwaarde).
Wij roepen u op om het gebruik van de GRADE-methodiek en die van mogelijk alternatieven komend jaar
eindelijk eens goed te onderzoeken en hierover in de volgende monitor weesgeneesmiddelen over te
rapporteren.
Ook op het gebied van het aanleveren van verplichte onderzoeksgegevens is meer ruimte mogelijk. Nederland
is één van de weinige Europese landen die verplichten dat alle onderzoeksgegevens die in het dossier staan
peer-reviewed zijn. Hierdoor kunnen de nieuwste gegevens vaak niet gebruikt worden, omdat ze nog niet
gepubliceerd zijn. Dit leidt tot vertraging ten opzichte van andere landen die deze verplichting niet hebben.
De zwaardere eisen leiden er ook toe dat fabrikanten soms maar helemaal geen GVS-aanvraag indienen,
omdat ze weten dat ze geen schijn van kans hebben op een positief advies. Hiermee schiet de procedure zijn
doel in onze ogen voorbij en is een aanbeveling om direct na EMA-goedkeuring een dossier in te dienen een
zinloze.
Het beoordelingsproces is verder te verbeteren door fabrikanten nauwer bij het weesgeneesmiddelenbeleid te
betrekken. Zo ontbreekt de fabrikant bij de startbijeenkomst voor een weesgeneesmiddelarrangement. Dit is
vreemd, omdat het juist de fabrikant is die veel kennis over het geneesmiddel heeft. In het rapport van
Zorgvuldig Advies wordt daarom de aanbeveling gedaan bedrijven hierbij te laten aansluiten. Fabrikanten
ontbreken helaas ook bij andere platforms als het Landelijk Overleg Dure Geneesmiddelen (LODG) en de
Rondetafel Weesgeneesmiddelen. Hierdoor wordt ook de kennis van het bedrijfsleven over zeldzame ziektes
en weesgeneesmiddelen en ervaringen met beoordelingsmethoden uit andere landen niet betrokken. Dat is
een gemiste kans. Eén voorbeeld is de voorgenomen triagering van weesgeneesmiddelen door het LODG. De
doelstelling hiervan is niet duidelijk, noch hoe de uitwerking daarvan kan voorkomen dat de toegankelijkheid
voor weesgeneesmiddelen nog verder achteruitgaat.
Daarnaast wordt er in de conceptmonitor te makkelijk geoordeeld dat bepaalde weesgeneesmiddelen niet
gemist worden door Nederlandse artsen en patiënten. Het is ons niet duidelijk of er geen patiënten in ons land
zijn, of dat artsen en patiënten niet op de hoogte zijn van eventuele behandelopties. In veel gevallen worden
zulke patiënten niet ondersteund door patiëntverenigingen en zijn maar één of enkele artsen bekend met de
aandoening.
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Wij vragen het Zorginstituut fabrikanten te betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe beleidsvoorstellen
(zoals die van de Rondetafel Weesgeneesmiddelen) en bij de startbijeenkomst van nieuwe
weesgeneesmiddelen.
Wij vragen daarnaast om het opzetten van een denktank met alle partijen die na gaat denken over een
andere beoordelingssystematiek, die rekening houdt met alle pakketcriteria, rollen en
verantwoordelijkheden van alle partijen en de bijzondere positie van weesgeneesmiddelen. Hierbij zou ook
het gebruik van data uit real world evidence meegenomen moeten worden. Ook zouden we veel kunnen
leren van de situatie in andere landen, zoals Duitsland, waar de toegankelijkheid tot nieuwe middelen veel
groter is.

Beleidsontwikkelingen rondom weesgeneesmiddelen
In de monitor wordt een zestal beleidsontwikkelingen rondom weesgeneesmiddelen beschreven. Wij gaan er
in deze reactie op een aantal in.
Horizonscan geneesmiddelen
De horizonscan geneesmiddelen heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkelt tot een actueel overzicht van
nieuwe middelen die op de markt worden verwacht. Dit verbetert de informatievoorziening aan partijen. Het
is echter goed om te verduidelijken dat een eventuele markttoelating van middelen op de horizonscan vaak
nog niet zeker is. Door langer lopende onderzoeken, mogelijk negatieve resultaten daarvan en de
beoordelingsprocedure bij de EMA is de beoogde tijd van markttoelating zeer onzeker. Hetzelfde geldt voor
de in de horizonscan opgenomen impact. Ten tijde van opname in de horizonscan is vaak niets bekend over de
uiteindelijke prijs van een middel of over de patiëntgroep die het middel gaat gebruiken. Deze beperkingen
moeten steeds helder zijn op het moment dat gegevens uit de Horizonscan gebruikt worden bij de
ontwikkeling van nieuwe beleid.
Voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen
De regeling voor ‘voorwaardelijke toelating’ wordt gepresenteerd als een alternatieve weg voor veelbelovende
weesgeneesmiddelen. Deze regeling is echter voor veel weesgeneesmiddelen onbruikbaar omdat ze alleen
bedoeld is voor middelen die onder voorwaarden op de markt gekomen zijn (‘conditionals’) en onder
exceptionele omstandigheden (‘exceptionals’). De meeste weesgeneesmiddelen voldoen hier niet aan. Daarbij
is de regeling voor veel bedrijven niet aantrekkelijk vanwege de onderzoeksvoorwaarden en de verplichting
tot openbaarmaking van een op basis van onderhandelingen overeengekomen nettoprijs. Daarnaast wordt
ook bij deze procedure gebruik gemaakt van de standaard beoordelingsmethodiek van het Zorginstituut, die
(zoals eerder gemeld) niet goed geschikt is voor weesgeneesmiddelen. Dit verklaart waarom op dit moment
maar één geneesmiddel de route van de voorwaardelijke toelating volgt.
Pilot ‘regulatie van instroom van nieuwe niet-oncologische weesgeneesmiddelen’
Ondanks het feit dat de uitgaven aan weesgeneesmiddelen al een aantal jaar alleen groeien door het
toenemend aantal patiënten en de kosten per behandeling per patiënt zelfs licht dalen, is er blijkbaar behoefte
in het veld om de toegang van nieuwe medisch specialistische weesgeneesmiddelen sterk te reguleren.
In de concept monitor wordt melding gemaakt van het officieel – zij het eerst nog als pilot - instellen van een
decentrale sluis, een pilot ‘gereguleerde instroom’, een pilot vanuit de Rondetafel Weesgeneesmiddelen.
Verbazingwekkend is hoe hierbij wordt genegeerd dat het collectief op ‘NEE’ zetten van de vergoeding van
een nieuw weesgeneesmiddel in strijd is met de (wettelijk geregelde) open instroom in het verzekerde pakket
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van medisch-specialistische geneesmiddelen. De enige beperking daarop is de wettelijke sluis met een besluit
van de minister. Ook is de vraag of het gezamenlijk door zorgverzekeraars op ‘NEE’ zetten in de G-standaard
niet feitelijk moet worden gezien als collectieve weigering om bepaalde zorg niet te vergoeden en of dit
mededingingsrechtelijk wel kan.
Wij vragen het Zorginstituut nader te motiveren hoe de voorgestelde werkwijze tot een verbeterde
toegankelijkheid moet leiden.
Wat is de zienswijze van het Zorginstituut over het gegeven dat ook zorgverzekeraars naast het
Zorginstituut de kosteneffectiviteit gaan beoordelen?
Vooral patiënten lijken de dupe te worden van dit beleid. Zij staan aan de zijlijn, hebben geen boodschap van
procedures, beoordelingsmechanismen, tijdslijnen enzovoort, terwijl hen de toegang tot noodzakelijke
geneesmiddelen verder wordt beperkt. De onzekerheid voor hen neemt steeds verder toe. Voor bedrijven
geldt die toenemende onzekerheid ook. Een impactanalyse van de pilot is volgens ons op noodzakelijk
voordat deze gestart wordt – het is onverstandig om pas over twee jaar lessen te gaan trekken.
Evaluatie EU-verordeningen
De belangrijkste conclusie van de beleidsevaluatie van de Europese wetgeving voor zeldzame aandoeningen
en kinderen is dat ze werken. Sinds de invoering van de regelgeving is het aantal weesgeneesmiddelen en
geneesmiddelen specifiek voor kinderen enorm gegroeid. Daarbij wordt in de evaluatie en het staff working
document van de Europese Commissie terecht geconcludeerd dat deze stimuleringsmaatregelen noodzakelijk
blijven. Voor meer dan 95% van alle zeldzame aandoeningen is immers nog geen behandeling ontwikkeld. Een
eerste essentiële vereiste voor de ontwikkeling van een behandeling is voldoende wetenschappelijk kennis..
De vorig jaar verschenen Kennisagenda Zeldzame Ziekten 2 is een goede basis om nieuw wetenschappelijk
onderzoek op te zetten. Daarnaast is er een aantal issues rondom bijvoorbeeld repurposing van bestaande
middelen en het gebrek aan concurrentie. In onze ogen dienen oplossingen hiervoor buiten de verordening te
worden gezocht. Door de marktexclusiviteit te beperken bestaat de kans op vele ongewenste neveneffecten
als het moeilijker kunnen financieren van nieuwe ontwikkeltrajecten.
Weesgeneesmiddelen in het basispakket
Het bestuderen van de in dit hoofdstuk gepresenteerde cijfers leert ons dat de kosten van de behandeling per
verzekerde in de loop van de tijd dalen: van € 44.172 in 2015 tot € 41.975. De stijging van de totale uitgaven
aan niet-oncologische weesgeneesmiddelen wordt veroorzaakt door het beschikbaar komen van nieuwe
weesgeneesmiddelen en daarmee het behandelen van meer patiënten. Hier willen we ook de kanttekening bij
maken dat al deze bedragen gaan over de lijstprijzen. Onderhandelde prijzen liggen vaak fors lager, waardoor
de kosten per patiënt en de totale uitgaven nog lager liggen dan vermeld in de concept monitor. Hierdoor
krijgt de lezer van het rapport een verkeerd beeld over de uitgaveontwikkeling.
Tot slot
De afgelopen twintig jaar is de aandacht voor de behandeling van zeldzame ziekten enorm toegenomen. De
basis hiervan is het speciale stimuleringsbeleid voor de ontwikkeling van geneesmiddelen voor de behandeling
van zeldzame ziekten (weesgeneesmiddelen) door de Europese Commissie. Hierdoor nam het klinisch
onderzoek aan zeldzame ziekten fors toe en waren er eind 2017 142 weesgeneesmiddelen beschikbaar voor
patiënten in heel Europa. Ook Nederlandse patiënten zijn met deze geneesmiddelen enorm geholpen.

2

https://www.uu.nl/en/news/utrecht-university-develops-knowledge-agenda-on-rare-diseases
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Het is belangrijk dat we deze toegankelijkheid voor onze patiënten behouden. Daar hoort ook een passend
beleid bij gericht op de kosten van deze behandelingen. Een goede pakketbeoordeling is daar een belangrijk
element van. De industrie is er zich van bewust dat weesgeneesmiddelen anders moeten worden beoordeeld
dan geneesmiddelen voor grotere groepen en haar verantwoordelijkheid om gegevens te genereren waar
deze beoordeling op stoelt. Het is tijd om hierover het gesprek aan te gaan. Bedrijven zijn niet op zoek naar
een makkelijke toegang tot het verzekerde pakket voor hun middelen, maar wel naar een beoordelingskader
dat recht doet aan de bijzondere karakteristieken van weesgeneesmiddelen (zoals een kleine en vaak
heterogene patiëntengroep en de daardoor ook soms beperkte hoeveelheid onderzoeksresultaten). Wij hopen
dat de verschillende gremia en stakeholders die verantwoordelijk zijn voor beleidsontwikkeling in Nederland
hiervoor open staan.

Met vriendelijke groet,
Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Dr. Gerard Schouw, directeur

6

Bijlage
Op deze pagina staan drie figuren uit de meest recente Patient Wait Indicator van EFPIA, een Europa-breed
onderzoek naar de beschikbaarheid van geneesmiddelen3.
A – alle geneesmiddelen

B – alle weesgeneesmiddelen

C – niet-oncologische weesgeneesmiddelen

3

Zie www.efpa.eu/media/554526/patient-wait-indicator-2019.pdf voor de complete studie
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Zorginstituut Nederland
T.a.v. mw L. Dennesen
Postbus 320
1110 AH Diemen

Den Haag,
Betreft:

22 oktober 2019
Reactie HollandBIO op concept “Monitor Weesgeneesmiddelen in de praktijk
2020”

Geachte mevrouw Dennesen, beste Lisanne,
HollandBIO stelt het erg op prijs dat wij een reactie op het conceptrapport “Monitor
Weesgeneesmiddelen in de praktijk 2020” mogen geven. Een groeiend aantal bedrijven in onze
achterban houdt zich dag in, dag uit bezig met de ontwikkeling van geneesmiddelen voor patiënten
met een zeldzame ziekte. En dat is hard nodig, want voor heel veel zeldzame ziekten is op dit
moment nog geen geneesmiddel beschikbaar. We sluiten ons dan ook helemaal aan bij de
inleidende woorden van het Zorginstituut dat de ontwikkeling van weesgeneesmiddelen van
essentieel belang is voor de mensen die lijden aan zeldzame ziekten. Wij herkennen ook dat deze
innovaties de nodige uitdagingen met zich meebrengen. Het is daarom noodzakelijk dat we de
obstakels op de route van lab naar patiënt signaleren en prioriteren, om ze vervolgens met elkaar uit
de weg te ruimen. Hierbij speelt de monitor weesgeneesmiddelen een belangrijke rol, aangezien
deze een peilstok in het Nederlandse weesgeneesmiddelenlandschap steekt. HollandBIO is blij met
hoe de monitor zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld en dat er in de huidige versie van de
monitor een balans is tussen toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid.
Echter, wanneer het doel van de monitor is om inzicht te verlenen in de inzet van
weesgeneesmiddelen in de Nederlandse zorgpraktijk, dan geeft de monitor ons inziens idealiter
antwoord op vragen als:
•
•
•

Welke weesgeneesmiddelen met een EMA handelsvergunning zijn ook vergoed
toegankelijk voor patiënten? Welke niet en waarom?
Welk deel van het zorgbudget geven we in Nederland jaarlijks uit aan
weesgeneesmiddelen en hoe ontwikkelt zich dat over tijd?
Hoeveel gezondheidswinst leveren weesgeneesmiddelen in de “echte wereld” op voor
welke patiënten?

Deze vragen kunnen op dit moment nog onvoldoende beantwoord worden op basis van de
informatie in de huidige monitor. Is het Zorginstituut het er mee eens dat de monitor antwoorden
op deze vragen zou moeten geven? Daarnaast heeft een monitor ook de potentie in zich om vast te
stellen waar en wanneer acties noodzakelijk zijn. Op dit moment is voor ons niet helder wat de
kritische signaalwaardes zijn. Hoe kunnen we in de toekomst nog meer halen uit de
weesgeneesmiddelenmonitor, maar ook de toekomstige Monitor Sluisgeneesmiddelen? Daar
denken we als HollandBIO graag bij mee.

Laan van Nieuw Oost-Indië 131 E | 2593 BM Den Haag
+31 (0)70 833 13 33 | info@hollandbio.nl | www.hollandbio.nl
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Onze referentie
2020049161

Datum
Betreft

13 november 2020
Reactie van het Zorginstituut op de consulatiereactie

Geachte heer Schouw,
Wij danken u voor uw reactie op de conceptversie van de vierde monitor
weesgeneesmiddelen en zijn het eens met uw observatie dat er nog veel
zeldzame ziekten zijn waarvoor nog geen geneesmiddelen beschikbaar zijn.
Wij delen echter niet dezelfde zorgen over de toegankelijkheid van de door de
EMA toegelaten weesgeneesmiddelen; het onderzoek naar de toegankelijkheid
laat zien dat het overgrote deel van deze weesgeneesmiddelen toegankelijk is
voor de Nederlandse patiënt. Van de middelen die niet toegankelijk zijn is 60%
niet in Nederland op de markt gebracht door de fabrikant. Door artsen en
patiënten zijn in het onderzoek geen signalen afgegeven dat deze worden gemist.
Van de overige producten met een negatief advies vanuit het Zorginstituut komt
uit het onderzoek naar voren dat slechts enkele producten door artsen in de
praktijk gemist. Hier behoort een herbeoordeling (op basis van nieuwe
bewijsvoering) altijd tot de mogelijkheden.
Uit het onderzoek komt daarnaast niet naar voren dat de toegankelijkheid sinds
2015 enorm is verslechterd. De jaren 2015-2017 zijn onderdeel van het
onderzoek en uw achterban is meegenomen in het achterhalen van redenen
waarom bepaalde producten niet toegankelijk zijn. Ook is de manier van
beoordelen sinds 2015 niet gewijzigd.
Het onderzoek van IQVIA waar u aan refereert laat zien dat Nederland
bovengemiddeld scoort wat betreft de toegankelijkheid. Uit het onderzoek komt
niet naar voren wat de oorzaak is van de middelen die niet toegankelijk zijn en of
dit een probleem vormt voor de Nederlandse patiënt. Hoewel beide onderzoeken
niet één op één met elkaar te vergelijken zijn, bevestigen ze onze conclusie. De
zorgsystemen in de verschillende landen verschillen behoorlijk. Zo worden in
Duitsland alle weesgeneesmiddelen op moment van toelating tot de markt zonder
beoordeling vergoed. Wij ambiëren geen koploperspositie, omdat wij van mening
zijn dat een behandeling bewezen effectief moet zijn en de kosten in voldoende
mate moeten opwegen tegen de baten. Dit doen wij juist om de toegankelijkheid
en betaalbaarheid van zorg op de langere termijn te kunnen blijven borgen. Wel
streven we ernaar op die middelen die daaraan voldoen zo snel als mogelijk
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beschikbaar te stellen aan patiënten. Hier is naar onze mening nog winst te
behalen, zoals opgenomen in het rapport.
U doet het verzoek tot een jaarlijks onderzoek naar de toegankelijkheid van
weesgeneesmiddelen om het effect van de beleidsontwikkelingen te kunnen zien.
Gezien het enige tijd kan duren voordat de beleidsontwikkelingen voldoende zijn
doorontwikkeld en geïmplementeerd zal een jaarlijkse meting naar de
toegankelijkheid geen goede maatstaaf zijn om deze effecten inzichtelijk te
maken. Wij vinden het, net als u, van belang om deze effecten goed te
onderzoeken en hierop te kunnen anticiperen. Dit zullen wij doen door de
toegankelijkheid te monitoren en het uitgebreide onderzoek wat onderdeel is van
deze monitor over enkele jaren te herhalen.

Zorginstituut Nederland
Zorg I
Datum
13 november 2020
Onze referentie
2020049161

U vraagt het Zorginstituut nader te motiveren hoe de voorgestelde werkwijze van
de pilot gereguleerde instroom van weesgeneesmiddelen tot een verbeterde
toegankelijkheid moet leiden. Wij lichten graag deze pilot van ZN toe. We willen
nogmaals benadrukken dat bij het open systeem aanspraak bestaat indien vast
staat dat een behandeling voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk en
een patiënt redelijkerwijs is aangewezen op de behandeling. Dit verandert niet.
Artsen kunnen door middel van een individuele machtiging vergoeding aanvragen.
Partijen zullen echter proberen om vroegtijdig, dat wil zeggen nog voor toelating
tot de markt, inzichtelijk te krijgen of het geneesmiddel voldoet aan de stand van
de wetenschap en praktijk, een indicatie-commissie (te laten) in te stellen,
afspraken te maken over start- en stopcriteria en dataverzameling en
verslaglegging. Indien de kosten niet in verhouding staan tot de opbrengsten zal
ZN ook overgaan tot prijsonderhandeling. De verantwoordelijkheid en rol van
verschillende partijen blijven ongewijzigd. Omdat dit het open instroom proces
betreft is ZN eerste aanspreekpunt. Uw organisatie is reeds door hen benaderd. U
zult begin 2021 een uitnodiging ontvangen om in gesprek te gaan met de leden
van de ronde tafel weesgeneesmiddelen over deze pilot.
U vraagt de zienswijze van het Zorginstituut over het gegeven dat ook
zorgverzekeraars naast het Zorginstituut de kosteneffectiviteit gaan beoordelen.
Wij vinden het een goed ontwikkeling dat Zorgverzekeraars aandacht besteden
aan de verhouding tussen kosten en effecten van nieuwe behandelingen om dat in
te zetten bij prijsonderhandelingen.
U geeft aan dat meer maatwerk nodig is bij het beoordelen van
weesgeneesmiddelen en dat de eisen die wij stellen te hoog zijn door de GRADEsystematiek te hanteren. Wij zijn het niet met u eens. Het Zorginstituut brengt op
basis van de checklist passend bewijs in kaart welk bewijs passend en haalbaar
wordt geacht. Bij de beoordeling van weesgeneesmiddelen wordt rekening
gehouden met het feit dat populaties klein en heterogeen zijn. Een RCT wordt dan
ook lang niet altijd vereist. Als de aantallen zo klein zijn wordt bekeken of de n=1
systematiek tot de mogelijkheden behoort. Dit past ook nu binnen het passende
bewijs. Het Zorginstituut volgt bij de beoordelingssystematiek de ontwikkeling van
de wetenschap. Voor weesgeneesmiddelen waarbij de effectiviteit nog
onvoldoende is aangetoond, behoort de voorwaardelijke toelating tot de
mogelijkheden. Naast deze verschillende beoordelingsmogelijkheden wordt
gekeken hoe real world evidence een rol kan spelen bij beoordelingen en is het
Pagina 2 van 3

verzamelen van real world evidence onderdeel van de weesgeneesmiddelen
arrangementen.
U geeft aan dat wij in het hoofdstuk met betrekking tot de ontwikkeling van de
kosten een verkeerd beeld schetsen door het niet meenemen van de
prijsonderhandelingen. Echter, wij geven in dit hoofdstuk wel aan dat de
individuele resultaten van de prijsonderhandelingen niet openbaar zijn en niet zijn
meegenomen in de kostenontwikkeling. Wij zijn dan ook van mening dat wij geen
verkeerd beeld schetsen.

Zorginstituut Nederland
Zorg I
Datum
13 november 2020
Onze referentie
2020049161

U geeft aan dat de inzet van weesgeneesmiddelen in ieder geval leidt tot het
voorkómen – besparen - van bepaalde zorgkosten elders. Wij zien uw stelling niet
terug in onze beoordelingen. Bijna alle weesgeneesmiddelen kennen ten tijde van
een beoordeling een ongunstige kosteneffectiviteit waarin zowel de directe en
indirecte kosten en directe en indirecte baten zijn meegenomen. Daarnaast heeft
de minister met partijen in het hoofdlijnenakkoord afgesproken dat de kosten van
de ziekenhuiszorg maximaal met 1% mogen stijgen (0% in 2022). De kosten van
niet-oncologische weesgeneesmiddelen stijgen al jarenlang elk jaar met
gemiddeld 8-9%. Dat ligt ver boven de afgesproken norm, wat betekent dat er op
andere plekken in het ziekenhuis bezuinigd dient te worden.
Uw verzoek is om volgend jaar in de Monitor Weesgeneesmiddelen aandacht te
geven aan de oorzaken van de beperkte competitie voor bepaalde
weesgeneesmiddelen en aanbevelingen te formuleren om deze te verbeteren. Wij
vinden dit een interessant onderwerp en zullen dit op de lijst zetten voor
agendering. De monitor van komend jaar zit echter al vol met andere
onderwerpen die aandacht behoeven.
U geeft aan te willen schuiven bij overleggen. Het Zorginstituut organiseert de
Ronde tafel weesgeneesmiddelen. Structureel bijwonen van dit overleg is niet
mogelijk. Zoals u weet wordt er gewerkt aan het opzetten van een farma tafel,
hierbij kunt u aansluiten. Daarnaast staan wij vanuit het Zorginstituut altijd open
voor een gesprek over beleid en beoordelingssystematiek. De fabrikanten worden
voor een vooroverleg uitgenodigd bij de introductie van nieuwe
weesgeneesmiddelen.
Hopende hiermee u voldoende geïnformeerd te hebben.
Vriendelijke groet,
Het Zorginstituut Nederland.
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Ondanks onze meermaals gecommuniceerde bereidheid om mee te denken en te werken aan
oplossingen, heeft de aankondiging van de pilot Regulatie van instroom van nieuwe nietoncologische weesgeneesmiddelen in Nederland in deze monitor ons totaal overvallen. Doordat
bedrijven en hun vertegenwoordiging consequent geweerd worden uit allerlei relevante
overlegorganen over geneesmiddelen, waren wij niet op de hoogte van deze pilot. En dat terwijl
deze een mogelijk zeer forse wijziging betekent in een van de beginselen van het Nederlandse
geneesmiddelenbeleid: de route van open instroom. Mocht de pilot doorgang vinden, dan zou het
aanhouden van de term open instroom misleidend zijn.
Het is een vreemde gewaarwording, dat de partij die toch wel een heel cruciale rol vervuld in onze
geneesmiddelenzorg, namelijk het ontwikkelen, produceren én op de markt brengen van
weesgeneesmiddelen, niet mee mag praten over hoe we het proces van instroom en gepast gebruik
kunnen verbeteren. Wat moet er volgens het Zorginstituut veranderen zodat de industrie wel kan
aanschuiven, vragen wij ons dan ook af? Of is het Zorginstituut van mening dat bedrijven helemaal
geen deel uitmaken van het nationale ecosysteem, of geen toegevoegde waarde hebben in het
realiseren van zijn doelstellingen?
Geneesmiddelenbedrijven hebben veel en gedetailleerde kennis over hun medicijnen, ervaren in de
praktijk waar het huidige systeem kraakt en kunnen internationale ervaringen en best practices
ontsluiten waarvan geleerd kan worden. Daarnaast zien wij een grote en vergaande bereidheid van
onze achterban om mee te werken aan pilots en daarvoor de nodige menskracht en middelen vrij te
maken. De nationale kantoren wringen zich in allerlei bochten en belobbyen de internationale
hoofdkantoren om toch vooral maar tegemoet te komen aan specifieke nationale eisen, die soms
niet gangbaar zijn internationaal en qua inspanning en investering buitenproportioneel in
verhouding tot de beperkte patiëntenpopulatie in Nederland. Dat patiënten geen toegang hebben
tot een geregistreerd geneesmiddel is immers onethisch en onacceptabel, en daarnaast een
bijzonder beroerd business model. Er is bedrijven alles aan gelegen om duurzame toegankelijkheid
te organiseren. Maar let wel: duurzaam voor álle betrokkenen. Wij horen steeds vaker dat het voor
fabrikanten inmiddels aantrekkelijker is om een (ultra) weesgeneesmiddel in Nederland gratis weg
te geven, dan dat het haalbaar is om de Nederlandse route voor toelating en financiering tot een
succesvol einde te brengen. Voor alle duidelijkheid: dat is voor de Nederlandse zorgkosten wellicht
een ideale uitkomst, maar voor geneesmiddelenfabrikanten geen duurzame oplossing.
Hieronder maken we gebruik van de mogelijkheid om te reageren op een aantal specifieke aspecten
van de monitor die ons zijn opgevallen. Onze reactie richt zich, naast de aankondiging van de pilot
Regulatie van instroom van nieuwe niet-oncologische weesgeneesmiddelen in Nederland, op het
onderzoek naar de toegankelijkheid, de ontwikkeling van de kosten van weesgeneesmiddelen en de
evaluatie van de prijsontwikkeling van weesgeneesmiddelen in relatie tot periode van
marktexclusiviteit.
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Onderzoek naar de toegankelijkheid van weesgeneesmiddelen
Wij herkennen de conclusie uit de tussenrapportage in de monitor van 2019 dat de doorlooptijden
(van marktregistratie tot eerste declaratie) van de geanalyseerde weesgeneesmiddelen sterk
uiteenlopen en regelmatig erg lang zijn. Echter, het overzicht is gedateerd en daarmee verre van
compleet. Het onderzoek nam alleen niet oncologische weesgeneesmiddelen mee die tussen 2012
en 2017 een handelsvergunning hebben verkregen. In 2018 en 2019 zijn er volgens de EMA website
al twintig niet-oncologische weesgeneesmiddelen die een marktvergunning hebben verkregen.
Hiervan zijn elf middelen (55%) op dit moment nog niet vergoed in Nederland1. Inmiddels is 2020
alweer bijna voorbij. Er zijn nog altijd veel weesgeneesmiddelen mét een handelsvergunning maar
zonder vergoeding. Een boude uitspraak als “De meeste middelen die niet beschikbaar zijn, worden
niet gemist door artsen en patiënten” is niet te onderbouwen op basis van de gepresenteerde data.
Wij vinden de uitspraak misleidend en misplaatst.
De huidige monitor is idealiter een opmaat naar een structurele, jaarlijkse monitor van de
toegankelijkheid van álle (intramurale) geneesmiddelen in Nederland, als een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van álle partijen die een rol spelen bij het proces van registratie, vergoeding en
gebruik. Dit is de enige manier waarop enerzijds gemonitord kan worden of recente
beleidsontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de invoering van pakketbeheer weesgeneesmiddelen, de
regeling voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen of de pilot parallelle procedures, en andere
initiatieven om de toegankelijkheid te verbeteren hun werk doen. HollandBIO levert graag een
bijdrage aan de totstandkoming van die brede structurele monitor.
De monitor constateert dat Nederland het wat betreft beschikbaarheid van weesgeneesmiddelen
even goed of zelfs beter doet dan andere Europese landen. Deze uitspraak is gebaseerd op een
vergelijking met tien andere landen. Bij ons rijzen hierdoor een aantal vragen. Allereerst de vraag
hoe dit onderzoek zich verhoudt tot andere onderzoeken, zoals de W.A.I.T. indicator van EFPIA2.
Een tweede vraag gaat over ons ambitieniveau. Nemen we op het vlak van beschikbaarheid
genoegen met een plek in de Europese middenmoot? Of ambiëren we een internationale
koploperspositie, zoals we die bijvoorbeeld wel ambiëren wanneer het gaat om wetenschappelijke
excellentie, of overall gezondheidszorg? HollandBIO gaat in ieder geval voor die laatste optie. Wij
zijn pas tevreden wanneer Nederland internationaal wordt geprezen om ons adaptief en innovatief
ecosysteem, met volop ruimte voor innovatieve vergoedingsmodellen en -procedures, tot stand
gekomen dankzij de nauwe en constructieve samenwerking tussen veldpartijen.
Proces van vergoeding onduidelijk
Hoewel de monitor trots meldt dat de processen rondom vergoeding van niet-sluis geneesmiddelen
steeds verder worden geprofessionaliseerd en geformaliseerd, is dat niet de ervaring van veel
fabrikanten. Zij ervaren de te bewandelen “open instroom” route voor toelating en financiering van
niet-sluis MSZ-geneesmiddelen als ondoorzichtig, complex en weinig voorspelbaar. Het is

1 Aanname dat
2

wanneer er geen data op medicijnkosten.nl beschikbaar is er nog geen sprake is van vergoeding.
https://www.efpia.eu/publications/downloads/efpia/efpia-patients-wait-indicator-2019-survey/
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onduidelijk welke methodiek door zorgverzekeraars wordt gehanteerd, wie op welk moment welke
informatie nodig heeft, welke criteria gelden voor onderhandelingen met het Clean Team en wat de
tijdslijnen in het gehele proces zijn. De zonder enige ruchtbaarheid gepubliceerde brochures van ZN
over de procedures en werkwijzen van de CieBAG en het Clean Team lossen die onduidelijkheid niet
op en roepen zelfs meer vragen op dan zij beantwoorden. Wanneer deze onduidelijkheid al bestaat
voor de toegewijde experts in dienst van fabrikanten, dan is het aannemelijk dat elke andere
organisatie voor wie de toegang tot geneesmiddelen weldegelijk zeer belangrijk is, het spoor al
helemaal bijster is.
De monitor oppert dat brancheorganisaties partijen die minder bekend zijn met de Nederlandse
situatie actiever kunnen voorlichten over procedures. Aangezien zowel fabrikanten als hun
brancheorganisaties op dit moment uit vrijwel elk relevant overleggremium geweerd worden, is dat
op zijn minst uitdagend en in sommige gevallen zelfs niet haalbaar, omdat wij de procedures ook
niet kennen. Daarnaast is het de wereld op zijn kop, degene die de procedures opstelt en
verantwoordelijk is voor pakketbeheer, is ons inziens ook verantwoordelijk voor adequate
informatievoorziening.
Beoordelingssystematiek ongeschikt
Wij zijn het helemaal eens met de constatering van het Zorginstituut dat maatwerk voor
weesgeneesmiddelen nodig is. Weesgeneesmiddelen vormen immers de opmaat naar personalized
medicine. De huidige status quo dat het effect van geneesmiddelen op populatieniveau bewezen
dient te worden, is in die transitie niet meer passend. We moeten accepteren dat data beperkt zal
blijven, dat populaties klein en heterogeen zijn, en dat gangbare gouden standaarden als RCT’s en
peer-reviewed publicaties niet altijd haalbaar of het best zijn. Personalised medicine vraagt om
individuele vergoeding en we zijn blij dat ook het Zorginstituut tot dat besef komt. Het is ons echter
nog onduidelijk wat de diverse interne projecten rondom toekomstbestendig pakketbeheer van het
Zorginstituut precies behelzen, wat de tijdslijnen en de deliverables zijn. Ook maken we ons zorgen
over het tempo en de urgentie. Met de huidige regeling voorwaardelijke toelating
weesgeneesmiddelen gaan we het in ieder geval niet redden.
Aangezien er steeds meer medicijnen op maat, zoals de weesgeneesmiddelen, maar ook cel- en
gentherapieën de kliniek bereiken, hebben we geen tijd voor jarenlang theoretisch onderzoek en
promotietrajecten vooraleer deze in de praktijk te brengen. Wij staan veeleer een ‘al doende leert
men’ werkwijze voor, waarbij we direct gaan experimenteren met real-world data, n=1
beoordelingen, "niet goed, geld terug" clausules en slimme diagnostica en prognostica.

Pilot Regulatie van instroom van nieuwe niet-oncologische weesgeneesmiddelen in Nederland
Met verbazing lazen wij in deze monitor over de Pilot Regulatie van instroom van nieuwe nietoncologische weesgeneesmiddelen in Nederland. Het lijkt alsof de pilot vooral als doel heeft om de
uitgaven aan niet-oncologische weesgeneesmiddelen te kunnen controleren, ongeacht de gevolgen
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voor toegankelijkheid en gezondheidswinst. Omdat de industrie niet mag aansluiten bij de
Rondetafel Weesgeneesmiddelen, noch bij allerlei andere relevante overleggen over
geneesmiddelen, waren wij nog niet van op de hoogte van de pilot. Na lezing van de informatie in
paragraaf 2.5 van de weesgeneesmiddelenmonitor hebben wij direct vele vragen:
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•

In hoeverre gaat deze pilot bijdragen aan het optimaliseren van toegankelijkheid, kwaliteit
en betaalbaarheid? Wanneer is de pilot succesvol? Wat zijn de indicatoren op basis waarvan
dit geëvalueerd gaat worden?
Waarom beperkt deze pilot zich tot niet-oncologische weesgeneesmiddelen? Betekent dit
dat de vergoedingsstatus van overige (oncologisch wees-) geneesmiddelen die niet in de
sluis zitten direct na het verkrijgen van een handelsvergunning op ‘JA’ staat?
Op basis van welke (objectieve) criteria gaat een zorgverzekeraar bijvoorbeeld besluiten om
een nieuw geneesmiddel na markttoelating op ‘NEE’ te zetten in de G-standaard?
In hoeverre is het op ‘NEE’ zetten van de vergoeding door de zorgverzekeraars na
markttoelating in strijd met open instroom in het verzekerde pakket van MSZ
geneesmiddelen als ze niet in de sluis zijn geplaatst?
Welke partij beoordeelt of er wordt voldaan aan de voorwaarden zoals geschetst in
paragraaf 2.5?
Welke partijen worden geconsulteerd in het proces? Wat is de rol van een wetenschappelijke
vereniging en van een patiëntenvereniging?
Welke criteria worden gehanteerd bij de beoordeling? Welke informatie moet door
fabrikanten worden aangeleverd? Wanneer is het bewijs voldoende?
Het aantonen van de stand van wetenschap en praktijk volgens de huidige methodieken
blijkt in de praktijk vaak lastig voor weesgeneesmiddelen (zoals ook hierboven toegelicht). Is
het realistisch om ruim voor introductiedatum de stand van wetenschap en praktijk en de
kosteneffectiviteit te bepalen?
Hoe wordt er in de pilot omgegaan met weesgeneesmiddelen waarbij de stand van
wetenschap en praktijk niet kan worden vastgesteld? Is er in de pilot ruimte om te
experimenteren met alternatieve beoordelingsmethodieken en het gebruik van real world
evidence?
Wanneer zijn onderhandelingen met het Clean Team nodig? Wat gebeurt er als er geen
overeenkomst met het Clean Team bereikt kan worden? Hoe wordt dat gecommuniceerd?
Is er in de pilot ruimte om, in het kader van betaalbaarheid van weesgeneesmiddelen, in te
zetten op uitkomsten-gerelateerde betalingsarrangementen?
Hoe kan de toegankelijkheid voor patiënten worden gewaarborgd tijdens de pilot? De
toegang gedurende de periode dat de aanspraak op ‘nee’ staat is niet gewaarborgd als er
een machtigingsverzoek kan worden ingediend bij de zorgverzekeraar, er is alleen een
proces voor, de uitkomst is onzeker. Dat is dus geen waarborg voor toegang, zeker niet
wanneer er sprake zal zijn van hoge kosten.
Hoe en wanneer krijgen wij antwoord op bovenstaande vragen? Hoe krijgen wij en
individuele fabrikanten de gelegenheid om de ongetwijfeld vele andere vragen die leven of
nog opkomen te stellen?
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Weesgeneesmiddelen en kosten
Het valt op dat de stijging van de uitgaven, het aantal middelen en het aantal verzekerden gelijk op
gaan tot en met 2018. In 2019 is een trendbreuk te zien, waarbij het aantal verzekerden harder
groeit dan de kosten: in 2019 behandelden we meer patiënten voor gemiddeld lagere kosten per
patiënt. Op basis van de in de monitor gepresenteerde cijfers is lastig te voorspellen hoe deze drie
indicatoren zich in de toekomst zullen ontwikkelen. Wel blijven wij benadrukken de uitgaven in meer
perspectief te presenteren. Een groot getal maakt veel indruk, maar zegt zonder context niet zo
veel. In 2019 maakten de uitgaven aan niet-oncologische weesgeneesmiddelen 1,2% uit van het
MSZ budget, of ongeveer 0,3% van het totale zorgbudget. En welk deel van de groei in zorguitgaven
komt op het conto van de weesgeneesmiddelen? Het is op basis van de monitor overigens niet
duidelijk wat het Zorginstituut van de gepresenteerde uitgaven vindt. Acht men deze acceptabel?
Onder controle? Of geven ze reden tot zorg?
In paragraaf 6.7 van de monitor wordt genoemd dat de ontwikkeling van ATMPs voor de
behandeling van zeldzame aandoeningen in toekomstige monitors wordt meegenomen. Dit juichen
wij van harte toe. Wel pleiten we, om het kaf van het koren te kunnen scheiden, voor een apart
hoofdstuk. ATMPs, en in de context van deze monitor gentherapieën in het bijzonder, hebben een
aantal specifieke kenmerken ten opzichte van ‘reguliere’ weesgeneesmiddelen, die zonder separate
duiding het beeld kunnen vertroebelen:
•
•
•

Gentherapieën hebben een curatief karakter: ze zijn gericht op het repareren van de oorzaak
van ziekte, in plaats van het behandelen van symptomen.
Bij gentherapie is er sprake van één of slechts enkele toedieningen, in plaats van een
langdurige of levenslange behandeling. De kosten van deze eenmalige toedieningen liggen
relatief hoog, maar komen daarna niet meer terug voor de specifieke verzekerde.
Behandeling met een gentherapieën zal in de huidige systematiek voor financiering een
specifiek kostenverloop kennen, dat niet zonder meer vergeleken kan worden met
andersoortige behandelingen. In de periode na introductie van een nieuwe therapie zal
tijdelijk een hogere budget impact ontstaan, die daarna afneemt. Dit verloop is van belang
voor voorspellingen en trends.

Evaluatie prijsontwikkeling weesgeneesmiddelen in relatie tot periode van marktexclusiviteit
Het Zorginstituut concludeert dat prijzen van niet-oncologische weesgeneesmiddelen niet of
nauwelijks dalen na afloop van de periode van marktexclusiviteit: “Meer dan de helft van de
weesgeneesmiddelen (55%) laat na tien jaar niet of nauwelijks een prijsdaling (<10%) zien”. Op de
waarde van die conclusie valt wel wat af te dingen. Op basis van dezelfde data had men immers ook
kunnen concluderen dat bijna de helft van de weesgeneesmiddelen na tien jaar een significante
prijsdaling laat zien. Bovendien blijkt uit de data dat bij 21 van de 29 onderzochte middelen (tabel 8)
de prijs sinds de introductie gedaald is met gemiddeld ruim 17%. Tenslotte is de conclusie –
weliswaar noodgedwongen - gebaseerd op openbare lijstprijzen. Het is onbekend welke kortingen
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zijn bedongen tijdens de diverse onderhandelingsmomenten, wat de onzekerheid van de conclusie
vergroot.
Op basis van de eigen conclusie, spreekt het Zorginstituut zijn zorg uit over het uitblijven van
competitie na het verstrijken van de markt exclusiviteitsperiode. Die zorg delen wij. De in de
monitor geschetste oorzaak en oplossing van de problematiek, delen wij echter niet.
Het Zorginstituut koppelt het uitblijven van concurrentie aan de periode van marktexclusiviteit en
stelt dan ook als oplossing voor die periode in te korten. Wanneer die redenatie steek zou houden,
en de exclusiviteitsperiode inderdaad dé bottle neck voor concurrentie zou zijn, dan zouden we op
basis van de geanalyseerde weesgeneesmiddelen (die meer dan 10 jaar op de markt zijn) juist wél
een fikse prijsdaling zien. Immers: als er voor fabrikanten goud geld te verdienen valt met een
generiek weesgeneesmiddel, dan zouden ze na het verstrijken van bescherming in de rij staan met
alternatieven. Dat is niet het geval, niet bij de relatief eenvoudig te produceren chemische
weesgeneesmiddelen, laat staan bij de veel complexere biosimilars. De Europese evaluatie van de
weesgeneesmiddelenverordening suggereert dan ook dat de exclusiviteitsperiode niet de bottle
neck is voor het optreden van concurrentie: ”In areas where there are no follow-on orphan medicines,
the main reasons seemed to be the time needed to develop follow-on products and market size, rather
than any ‘monopolies’ created by market exclusivity”3 Wij denken dan ook niet dat het verkorten van
de exclusiviteitsperiode an sich zal leiden tot meer concurrentie. En zelfs als er wel concurrentie
optreedt, ligt een prijzenslag zoals voor blockbusters niet voor de hand. Je hebt massa-afzet nodig
om een generieke markt commercieel interessant te maken.
Een ander probleem dat concurrentie in de weg staat, ontstaat bij ons nationale systeem van
toelating en financiering. Voor toelating in het verzekerd pakket dient de stand der wetenschap en
praktijk aangetoond te worden. Het is door de lage patiënten aantallen en het vaak heterogene
ziekteverloop voor een nieuw weesgeneesmiddel voor nieuwe indicatie al geen sinecure om een
voldoende robuuste dataset aan te leveren voor een positieve SWP. Wil je een weesgeneesmiddel
met een ander werkingsmechanisme voor een reeds bestaande indicatie op de markt brengen, dan
moet je opboksen tegen het reeds toegelaten middel, dat al langer de kans heeft gehad om zich te
bewijzen. Een afwijzing ligt dan voor de hand, terwijl om concurrentie en prijsdruk te creëren, dit
tweede middel juist wél moet instromen.
Kortom: voor fabrikanten is de markt voor generieken en biosimilars in het
weesgeneesmiddelendomein niet interessant genoeg. Het is dan ook niet reëel om de oplossing
geheel in de commerciële hoek te zoeken. Willen we tot oplossingen komen, dan moeten
fabrikanten en overheden samenwerken om te bekijken wat er nodig is om de komst van weesgenerieken en wees-biosimilars wél op gang te brengen.

3

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/paediatrics/docs/orphan-regulation_study_final-report_en.pdf
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Wij hopen dat jullie kans zien bovenstaande punten mee te nemen in het definitieve rapport. Mocht
deze brief aanleiding geven tot vragen, dan zijn wij uiteraard bereikbaar voor toelichting.

Met vriendelijke groet,

Annemiek Verkamman
Directeur HollandBIO
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Geachte mevrouw Heblij,
Wij danken u voor uw reactie op de conceptversie van de vierde monitor
weesgeneesmiddelen in praktijk. U heeft een aantal aandachtspunten genoemd in
uw reactie, hier willen wij graag op reageren.
U start uw reactie met de stelling dat de monitor geen antwoord geeft op
onderstaande vragen. Hieronder uw vragen en onze reactie hierop.
 Welke weesgeneesmiddelen met een EMA handelsvergunning zijn ook vergoed
toegankelijk. Welke wel en welke niet?
In het toegankelijkheidsonderzoek is in kaart gebracht welke
weesgeneesmiddelen (periode 2012-2017) op de markt zijn gekomen en al
dan niet worden vergoed op basis van declaratiegegevens. Sinds 2017
brengen we jaarlijks de monitor uit waarin alle beoordeling van het afgelopen
jaar zijn opgenomen. Over een aantal jaar zullen we opnieuw de
toegankelijkheid in kaart brengen vanaf 2018. Wij zijn dan ook van mening
dat wij met de monitor deze vraag beantwoorden.
 Welk deel van het zorgbudget geven we in Nederland jaarlijks uit aan
weesgeneesmiddelen en hoe ontwikkelt zich dat over tijd?
We zijn bereid om hieraan aandacht te besteden in de monitor. Echter,
ondanks dat de weesgeneesmiddelen relatief gezien slechts een klein
kostenbeslag kent, gaat het vaak wel om zorg met een (zeer) ongunstige
kosteneffectiviteit wat leidt tot verdringing van andere zorg. Wij maken hierin
dus een andere afweging dan enkel een budgettaire afweging.
 Hoeveel gezondheidswinst leveren weesgeneesmiddelen in de “echte wereld” op
voor welke patiënten?
De gezondheidswinst zal het Zorginstituut in kaart brengen met de rapportage
vanuit de weesgeneesmiddelarrangementen. Zoals bekend is hiermee recent
gestart en zal aHUS in de volgende monitor de eerste zijn waarbij we
daarover informatie kunnen rapporteren. Daarnaast willen we zoals
aangekondigd in de monitor meer lange termijn resultaten gaan publiceren.
Wij delen uw mening dat dit inzicht op dit moment onvoldoende is, maar
hopen in toekomst meer inzicht te kunnen verschaffen. Uiteraard nodigen wij
ook uw leden uit om de fase 4 studies actief te publiceren.
U stelt de vraag hoe we in de toekomst nog meer kunnen halen uit de
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weesgeneesmiddelenmonitor, maar ook de toekomstige Monitor
Sluisgeneesmiddelen. We stellen het op prijs indien uw organisatie kenbaar
maakt welke informatie van toegevoegde waarde zou zijn. Deze informatie
zullen wij meewegen bij het bepalen van de onderwerpen van komende
monitors.
Pilot regulering instroom
We kunnen ons voorstellen dat u enigszins bent overvallen door de pilot
gereguleerde instroom weesgeneesmiddelen. Zoals in het rapport opgenomen
is het proces nog niet geheel afgerond en zijn nog niet alle partijen
geïnformeerd. Echter, we hebben ervoor gekozen om deze pilot wel al in de
consultatieversie van het rapport op te nemen, omdat we niet wilden dat het
enkel in de definitieve versie zou worden opgenomen of dat we het pas
volgend jaar in de monitor zouden noemen. Omdat dit het open instroom
proces betreft is ZN eerste aanspreekpunt. Uw organisatie is reeds door hen
benaderd. U zult begin 2021 een uitnodiging ontvangen om in gesprek te
gaan met de leden van de ronde tafel weesgeneesmiddelen over deze pilot.
We willen nogmaals benadrukken dat bij het open systeem aanspraak bestaat
indien vast staat dat een behandeling voldoet aan de stand van de
wetenschap en praktijk en een patiënt redelijkerwijs is aangewezen op de
behandeling. Dit verandert niet. Artsen kunnen door middel van een
individuele machtiging vergoeding aanvragen. Partijen zullen echter proberen
om vroegtijdig, dat wil zeggen, nog voor toelating tot de markt, inzichtelijk te
krijgen of het geneesmiddel voldoet aan het de stand van de wetenschap en
praktijk, een indicatie-commissie (te laten) in te stellen, afspraken te maken
over start- en stopcriteria en dataverzameling en verslaglegging. Indien de
kosten niet in verhouding staan tot de opbrengsten zal ZN ook overgaan tot
prijsonderhandeling. De verantwoordelijkheid en rol van verschillende partijen
blijven ongewijzigd.
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U geeft aan aan te willen schuiven bij de Ronde tafel weesgeneesmiddelen.
Structureel bijwonen van dit overleg is niet mogelijk. Zoals u weet wordt er
gewerkt aan het opzetten van een farma tafel, hierbij kunt u aansluiten.
Uiteraard staat het Zorginstituut daarnaast altijd open voor een gesprek.
Toegankelijkheid
U geeft aan dat u het onderzoek naar de toegankelijkheid gedateerd vindt.
Zoals aangegeven zullen we over een aantal jaar een update uitbrengen van
dit onderzoek vanaf de periode 2018. Doordat registratiesystemen
achterlopen is het nog niet zinvol om over 2019 en 2020 uitspraken te doen.
U vindt de uitspraak dat de meeste middelen die niet beschikbaar zijn, niet
worden gemist door artsen en patiënten misleidend. De onderzoekers hebben
aangegeven dat zij voor alle middelen die niet beschikbaar zijn op de
Nederlandse markt contact hebben opgenomen met de betreffende
beroepsgroep en patiëntenvereniging. Enkel bij drie middelen hebben de
onderzoekers gehoord dat het niet beschikbaar zijn van deze middelen een
gemis is. Hier behoort een herbeoordeling (op basis van nieuwe
bewijsvoering) altijd tot de mogelijkheden.
U stelt vragen bij de conclusie dat betreft de beschikbaarheid van
weesgeneesmiddelen we even goed of zelfs beter zijn dan ander Europese
landen. Ten eerste hoe ons onderzoek zich verhoudt tot de W.A.I.T indicator
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en de EFPIA. Deze onderzoeken zijn niet één op één met elkaar te vergelijken
maar bevestigen onze conclusie. De systemen in de verschillende landen
verschillen behoorlijk. Zo worden in Duitsland alle weesgeneesmiddelen op
moment van toelating tot de markt zonder beoordeling vergoed. Wij ambiëren
dan ook geen koploperspositie, omdat wij van mening zijn dat een
behandeling bewezen effectief moet zijn en de kosten in voldoende mate
moeten opwegen tegen de baten. Dit doen wij juist om de toegankelijkheid en
betaalbaarheid van zorg op de langere termijn te kunnen blijven borgen. Wel
streven we ernaar om die middelen die daaraan voldoen zo snel als mogelijk
beschikbaar te stellen aan patiënten. Hier is naar onze mening nog winst te
behalen, zoals opgenomen in het rapport.
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U geeft aan dat veel fabrikanten de ‘open instroom’ route als ondoorzichtig
ervaren. Wij denken dat de procesbeschrijving van de pilot gereguleerde
instroom zal bijdragen aan meer transparantie. Mocht dit onvoldoende zijn,
wil ik u verzoeken hierover contact op te nemen met ZN.
U geeft aan dat meer maatwerk nodig is bij het beoordelen van
weesgeneesmiddelen en dat de eisen die wij stellen te hoog zijn. Het
Zorginstituut brengt op basis van de checklist passend bewijs in kaart welk
bewijs passend en haalbaar wordt geacht. Bij weesgeneesmiddelen wordt
rekening gehouden met het feit dat populaties klein en heterogeen zijn. Een
RCT wordt dan ook lang niet altijd vereist. Als de aantallen zo klein zijn wordt
bekeken of de n=1 systematiek tot de mogelijkheden behoort. Voor
weesgeneesmiddelen waarbij de effectiviteit nog onvoldoende is aangetoond,
behoort de voorwaardelijke toelating tot de mogelijkheden. U geeft aan dat
naar uw mening onvoldoende het probleem oplost. Wij verwachten dat dit
komt doordat veel bedrijven hebben aangegeven niet akkoord te kunnen gaan
met bepaalde betalingsvereisten. Wanneer de regeling geëvalueerd wordt, zal
dit worden meegenomen. We willen uw organisatie er op wijzen dat de
meeste weesgeneesmiddelen die door het Zorginstituut worden beoordeeld
voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk, maar dat veelal de
ongunstige kosteneffectiviteit reden is om de minister negatief te adviseren.
Weesgeneesmiddelen en kosten
U geeft aan dat het voor u onvoldoende duidelijk is of het Zorginstituut de
gepresenteerde uitgaven acceptabel vindt, onder controle acht of reden geeft
tot zorg. Uit de inleiding komt naar voren dat het Zorginstituut een monitor in
het leven heeft geroepen onder andere omdat behandelingen met een
ongunstige kosteneffectiviteit instromen in de basisverzekering en dat dat tot
verdringing leidt. Daarnaast heeft de minister met partijen in het
hoofdlijnenakkoord afgesproken dat de kosten van de ziekenhuiszorg
maximaal met 1% mag stijgen (0% in 2022). De kosten van nietoncologische weesgeneesmiddelen stijgen al jarenlang met gemiddeld 8-9%.
Dat ligt ver boven de afgesproken norm, wat betekent dat er op andere
plekken in het ziekenhuis bezuinigd dient te worden.
Evaluatie prijsontwikkeling
U geeft aan dat op basis van dezelfde data ook geconcludeerd had kunnen
worden dat bijna de helft van de weesgeneesmiddelen na tien jaar een
significante prijsdaling laat zien. Het Zorginstituut is van mening dat een
prijsdaling kleiner dan 10% na tien jaar marktexclusiviteit te gering is om te
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spreken van een maatschappelijk verantwoorde prijsdaling, aangezien de
kosten van ontwikkeling geacht worden te zijn terugverdiend. Het
Zorginstituut deelt deze conclusie dan ook niet.
U geeft daarnaast met betrekking tot dit hoofdstuk aan de geschetste oorzaak
en oplossing van de problematiek niet te delen. Wij hebben de indruk dat u
het rapport anders heeft geïnterpreteerd. Onze belangrijkste conclusie is dat
de komst van generieken tot de grootste prijsdaling leidt, maar dat slechts in
ongeveer een kwart van de middelen een generiek/biosimilar op de markt
komt. Ook concluderen wij dat het verkorten van de periode van
marktexclusiviteit dit niet gaat oplossen. Wij adviseren dan ook om het
ontwikkelen van generieken/biosimilars meer te gaan ondersteunen en bij
prijsonderhandeling rekening te houden met een lagere prijs na afloop van de
periode van marktexclusiviteit.
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Hopende hiermee u voldoende geïnformeerd te hebben.
Vriendelijke groet,
Het Zorginstituut Nederland
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