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Waarde, prijs en volume dure geneesmiddelen

Bron: CBS, 2020. Beschikbaar hier: https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2020/17/prijs-en-volume-ontwikkeling-medische-zorg.pdf  
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Beschikbaarheid medicijnen in de EU
VIG talk 2 september 2021

Bron: IQVIA, W.A,I.T. indicator survey 2020, beschikbaar hier: https://www.ipha.ie/publications-submissions/ipha-publications/efpia-patient-wait-indicator-survey-may-2020-final/ 
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Tijd tot beschikbaarheid in de EU
VIG talk 2 september 2021

Bron: IQVIA, W.A,I.T. indicator survey 2020, beschikbaar hier: https://www.ipha.ie/publications-submissions/ipha-publications/efpia-patient-wait-indicator-survey-may-2020-final/ 
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Geneesmiddelen: de route naar de patiënt

Nationale toegang (stap 1-5): In deze fase wordt een handelsvergunning afgegeven, wordt een middel in de sluis geplaatst 
(in de sluis wordt de aanspraak en prijs vastgesteld), een declaratietitel aangevraagd, en stelt de CieBAG de kwaliteitscriteria

op, waarbij de standpunten vanuit de beroepsgroep in de regel als uitgangspunt worden genomen.

Lokale toegang (stap 6-9): Lokale toegangsdynamiek wordt vormgegeven door 
zorgaanbieders, individuele zorgverzekeraars en farmaceuten. 

1. Verstrekken handelsvergunning

EMA
2. Sluis*VWS & ZiNL (eventueel 

ook veldpartijen)

. 3. Standpunt beroepsgroep over klinische waarde van het nieuwe 
geneesmiddel** en input richting CieBAG m.b.t. de te hanteren 

kwaliteitscriteria***

Beroepsgroepen

4. Verkrijgen van een add-on declaratietitel

NZa, zorgverzekeraars (CieBAG) en aanbieders

5. Kwaliteitscriteria opgesteld door de CieBAG, met standpunten 
beroepsgroep als uitgangspunt

CieBAG

6. Zorginkoop

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen

7. Positie in ziekenhuis-
formularium 

Specialisten en apothekers

8. Inkoop van het medicijn

Farmaceuten en ziekenhuizen

10. Toegang tot medicijn

Patiënt

9. Regionale afspraken en netwerkvorming 
(o.a. SLA’s, inrichten zorgpad en 

zorgprotocollen)

Ziekenhuizen
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Bron: KPMG analyse



6© 2021 KPMG Advisory N.V., 

VIG talk 2 september 2021

Beste van beide werelden is de uitdaging voor Nederland

€€€Snelheid
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