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Ziekenhuizen bundelen
krachten bij inkoop dure
medicijnen
De acht academische ziekenhuizen in Nederland gaan samen dure geneesmiddelen inkopen in
de verwachting dat ze dan hogere kortingen kunnen bedingen. De acht willen ook de omvang
van de korting deels openbaar maken, wat een unicum zou zijn. Farmaceutische bedrijven
bedingen tot nu toe altijd geheimhouding van de afgesproken kortingen op hun medicijnen.
Openbaarmaking van de kortingen – tussen de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars onderling
- is een ‘ontzettend hard punt’, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van de federatie NFU van
academische ziekenhuizen. Volgens hem slagen farmabedrijven er door de huidige
‘schimmigheid’ in de prijzen van hun gepatenteerde medicijnen hoog te houden.
Ziekenhuizen weten niet of een door hen bedongen korting werkelijk marktconform is.

Eerste contracten in loop van het jaar
Vooral door de introductie van nieuwe medicijnen tegen kanker zijn de kosten van medicijnen
bij de academische ziekenhuizen sterk gestegen. In het geval van het Erasmus MC in
Rotterdam ging het vorig jaar om €180 mln, vergeleken met €100 mln in 2010. Kuipers is
behalve voorzitter van de NFU ook bestuursvoorzitter van het Erasmus MC. De academische
ziekenhuizen heten tegenwoordig officieel universitair medische centra (umc’s).
De verwachting is dat de umc’s in de loop van dit jaar een eerste gezamenlijk contract zullen
afsluiten voor een immunotherapie tegen kanker. Immunotherapieën vormen een nieuwe
generatie medicijnen waarvan de kosten oplopen tot tienduizenden euro’s per patiënt per jaar.

Toestemming van ACM is al binnen
Voor longkanker en ernstige vormen van huidkanker zijn momenteel twee immunotherapieën
beschikbaar, Opdivo van Bristol-Myers Squibb en Keytruda van Merck & Co/MSD. Artsen
hanteren meestal alleen de bijbehorende stofnamen nivolumab en pembrolizumab. Roche en
AstraZeneca zijn vergevorderd met de introductie van vergelijkbare medicijnen.
De toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaf vorig jaar het groene licht voor
gezamenlijke inkoop van medicijnen. Ziekenhuizen en verzekeraars waren lange tijd huiverig
voor samenwerking uit angst voor sancties van de ACM. Bestuursvoorzitter Chris Fonteijn
van de toezichthouder stelde echter dat de ziekenhuizen een vuist moeten kunnen maken
tegen grote farmaceutische bedrijven.
De medicijnkosten bij het Rotterdamse Erasmus MC stegen vorig jaar naar €180mln.

Ook samen ontstekingsremmers inkopen
De acht umc’s zijn ook van plan samen ontstekingsremmers in te gaan kopen. Deze dure
geneesmiddelen voor patiënten met reuma, maag-en-darmziektes en huidaandoeningen

vormen een belangrijke kostenpost voor academische ziekenhuizen. Dat het nog niet tot
gezamenlijk inkoop is gekomen, komt doordat de academische ziekenhuizen vaak nog aan
lopende contracten zijn gebonden.

Zorgverzekeraar is al stap verder
Zorgverzekeraar VGZ is al een stap verder. Samen met een tiental reguliere ziekenhuizen
koopt de zorgverzekeraar de belangrijke ontstekingsremmer infliximab al collectief in. Dat de
academische ziekenhuizen nu de bedongen korting openbaar willen maken, noemt een VGZwoordvoerder ‘hartstikke goed’. Eerder heeft minister Edith Schippers van Volksgezondheid
aangedrongen op meer openheid over de prijzen van medicijnen, inclusief de hoogte van
kortingen.
De zorgverzekeraars volgen een ander traject voor gezamenlijke inkoop van dure
kankermedicijnen. Omdat op deze middelen nog patent op rust en er dus veelal maar één
aanbieder is, mogen de verzekeraars onderling samenwerken om een tegenkracht te vormen.
De branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland heeft onlangs een projectmanager
aangesteld die de gezamenlijke inkoop van de grond moet tillen.

Farmabedrijven zien mededinging verstoord
De farmaceutische bedrijven beschouwen de hoogte van de kortingen op medicijnprijzen als
concurrentiegevoelige informatie en hechten daarom aan geheimhouding. ‘Inzicht geven in
kosten en prijzen kan de mededinging verstoren’, aldus een woordvoerder van de Vereniging
voor Innovatieve Geneesmiddelen, de brancheorganisatie voor bedrijven die gepatenteerde
geneesmiddelen verkopen.

