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Deze samenvatting van de NVFM bijeenkomst is geschreven door Maaike Stapper, redactie 

Axon Connect. 

 

 

Donderdag 22 september jl. vond de NVFM Market Access Meeting plaats. In het 

Miele Experience Center in Vianen werd de middag geleid door dagvoorzitter 

Maurits Mares. Met presentaties van Bart van der Lelie, Marcel Gerritsen, Gera de 

Grauw, Gerard Schouw, Peter de Braal en Rob van Ras gaf de middag een indruk 

van veranderingen op het gebied van markttoegang waar de farmaceutische 

industrie mee te maken heeft gehad en in de komende periode mee te maken zal 

krijgen.  

 

 

Maurits Mares, adviseur bij Cure-ious 

Maurits Mares, zelfstandig adviseur in de gezondheidszorg, gaf meteen de relevantie van 

een bijeenkomst over Market Access aan: ‘Zolang wij geen middelen bij apothekers op de 

plank krijgen, wordt er ook niks verdiend.’ Maar ook: ‘Market access is het probleem van de 

organisatie om toegang te krijgen tot de stakeholders die van invloed zijn op de toegang van 

geneesmiddelen tot de markt. Op dit moment zitten we daarmee op een doodlopende weg. 

Maar: geen weg is doodlopend als je durft om te keren! Nieuwe wegen moeten worden 

ingeslagen.’ Daarnaast benadrukte Mares dat het als farmaceut belangrijk is om binnen de 

groeiende trend van value-based healthcare niet alleen maar te praten over prijzen, want 

dan trek je aan het kortste eind. ‘Bied die middelen aan die ook daadwerkelijk iets 

toevoegen.’ 

 

Bart van der Lelie, beleidsexpert bij Lysiac 

‘Market access is een continuüm aan vragen, ontwikkelingen en partijen waar je mee in 

contact moet zijn omdat je anders patiënten geen toegang kunt geven tot jouw 

behandeling.’ ‘Bij de toegang van nieuwe behandelingen ligt de focus altijd op 

geneesmiddelen. En daarbij gaat het altijd over geld, financiering en tarieven.’ Het moge 

duidelijk zijn: over kostenbeheersing - en dat gaat niet alleen over de prijs - is veel te doen. 

Zo is bekend dat de zorgkosten in Nederland hoog zijn, wat reden zou kunnen zijn om 

kritisch naar de geneesmiddelenuitgaven te kijken. Maar wat blijkt? Nederland staat bijna 

onderaan in de lijst van uitgaven aan medicijnen (7,6% van de totale zorguitgaven à 95 

miljard euro). Hoe komt het dan dat er toch zo zwaar wordt gekeken naar de prijs van 

geneesmiddelen? ‘Zouden de zorgkosten misschien lager zijn als we meer geld uitgeven aan 

geneesmiddelen?’ 

Met een andere grafiek toont Van der Lelie aan dat de Nederlandse uitgaven aan nieuwe 

geneesmiddelen stijgen; de prijs per patiënt is veel hoger dan vroeger. ‘Toen we in 2000 

nog 25.000 gulden betaalden voor een behandeling met TNF-α blokkers, vonden we dat een 

megabedrag. Nu zou je zeggen: wel oké.’ ‘De pijn zit dus niet in de kosten, maar in de prijs. 

En dan krijg je maatregelen.’  

Van der Lelie geeft aan dat bijna alle reeds getroffen en nieuwe maatregelen ingrijpen op de 

toegang of prijs van geneesmiddelen, zoals de herberekening van het 

geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) en prijsonderhandelingen van de minister met 

farmaceuten. 

Het ministerie van VWS als regisseur van het Platform inkoopkracht dure geneesmiddelen 

(met zorgaanbieders, apothekers, patiëntenverenigingen, verzekeraars en het Zorginstituut 

http://www.axonhealthcare.nl/onze-diensten/publicatie-en-duiding/
http://www.nvfm.nl/Bijeenkomsten/Market-Access-meeting-17-november-2016
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Nederland) richt zich voornamelijk op informatiedeling (o.a. via de ACM-leidraad en de 

Horizonscan), de uitwisseling van ervaringen (o.a. via het bureau financiële arrangementen) 

en het komen tot meer gezamenlijke inkoopsamenwerking. Er is momenteel veel aandacht 

voor geld en geneesmiddelen, waardoor de aanspraak van de patiënt soms onduidelijk is. 

Door de komst van de sluis groeien de twee aparte stromen (intramuraal en extramuraal) 

steeds meer naar elkaar toe. De minister wil echter niet naar één systeem overstappen.  

Op internationaal vlak valt er steeds meer te verwachten. Prijsonderhandelingen met 

meerdere landen tegelijk sluit van der Lelie niet uit. Het belang van Europa groeit: 

verregaande samenwerking bij de beoordeling en prijzen van geneesmiddelen is in opkomst.  

  

Marcel Gerritsen, directeur BPRA 

‘Een ding weten we zeker: Schippers komt niet terug bij het ministerie van VWS. Samen met 

Paul Huijts, Hugo Hurts en Marcel van Raaij bepaalde zij het geneesmiddelenbeleid in de 

afgelopen kabinetsperiode.’ 

Gerritsen vertelt: ‘20 jaar geleden werkte ik bij Nefarma. Toen had farma al een slecht 

imago, maar nu is dit nog slechter. We worden vergeleken met piraten en maffia, dat helpt 

niet voor dit debat.’ ‘Kom dan ook niet aan bij een kamerlid met ‘wij doen het allemaal voor 

de patiënt’, want ze gelooft je niet.’  

Minister Schippers heeft in de afgelopen kabinetsperiode een nieuw businessmodel opgezet 

in de vorm van de sluis, met als gevolg dat sommige medicijnen ‘dan gewoon maar niet op 

de markt komen.’ Gerritsen: ‘Binnen de lijn die de Kamer, die alleen maar over prijzen 

praat, heeft gekozen, kunnen wij als farma niet simpelweg zeggen dat we het niet over de 

prijs willen hebben.’ 

Wat er in de komende periode gaat gebeuren blijft de vraag, worden patenten afgeschaft of 

krijgen weesgeneesmiddelen juist langer recht op patentbescherming? Hoe zal worden 

omgegaan met magistrale bereidingen? 

Het lijkt er op dat de meeste partijen voor een bredere inzet van de sluis pleiten. D66 wil 

echter wel voorkomen dat patiënten hier de dupe van worden. Daarnaast leeft kamerbreed 

de opvatting dat er veel kritischer moet worden gekeken naar de rol van zorgverzekeraars.  

Gerritsen zou graag zien dat alle partijen en de overheid met elkaar om de tafel gaan zitten, 

maar helaas lijkt de hele kamer erop tegen om de industrie hierbij te betrekken. 

 

Gera de Grauw, adviseur bij BPRA 

Als adviseur bij BPRA gaf Gera de Grauw tijdens de bijeenkomst een overzicht van de 

verkiezingsprogramma’s van politieke partijen op het gebied van gezondheidszorg en farma. 

Alleen de PVV ontbrak in het schema, zij hebben een verkiezingsprogramma van slechts 1 

A4 gepubliceerd zonder hierin geneesmiddelen te noemen.  

Het is opvallend dat het in de politiek van links tot rechts over dezelfde thema’s gaat: de 

macht van farma en het drukken van de kosten van dure geneesmiddelen, een transparante 

opbouw van prijzen en samenwerking binnen de EU. Deze breed gedragen richtlijnen laten 

zien dat deze onderwerpen zeker ook na de verkiezingen van 15 maart 2017 gaan spelen.  
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Gerard Schouw, algemeen directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen 

Gerard Schouw start zijn presentatie met een schets van zijn eerste periode als directeur 

van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Hij vertelt dat deze naam het doel van de 

brancheorganisatie beter dekt dan de oude naam ‘Nee-farma’. 

Ook Schouw benadrukt nogmaals het belang van aan de tafel zitten wanneer beleid gevormd 

wordt, want anders ‘krijgen wij de schuld als het niet lukt om te houden aan de 1%-regel.’  

Daarnaast doet Schouw een suggestie om aan de negatieve framing rond de bedrijfskolom 

een draai te geven. ‘Mensen hebben een hekel aan de woorden farmacie, farmaceuten en 

industrie. Dus vervang de term ‘farmaceutische industrie’ eens door 

‘geneesmiddelenontwikkelaars’, want jullie zijn uitvinders.’  

Als laatste geeft Schouw, met zijn achtergrond als lid van de Tweede Kamer, de aanwijzing 

dat ‘je impact krijgt door zelf met voorstellen te komen. Dus zeg bij de introductie van de 

sluis niet ‘De sluis is niks’, maar meer iets als ‘Interessant, kunnen we daar eens over 

praten?’. Anders gaan alle deuren meteen dicht.’ Als laatste geeft hij aan dat farma zich niet 

alleen moet richten op het ministerie van VWS. Zij richten zich namelijk alleen op de kosten, 

terwijl je voor de opbrengst bij de ministerie van Sociale en Economische Zaken moet zijn. 

 

Boekuitreiking ‘Beyond the pill’ 

Berend Bielderman en Lidwien van de Ven (mede-auteur Timo Dijkgraaf was afwezig) 

overhandigden de eerste versie van hun boek ‘Beyond the pill’ aan Gerard Schouw. Met het 

boek, over de veranderingen in farmamarketing van de afgelopen jaren en de cultuuromslag 

die dit met zich meebrengt, willen zij duidelijk maken dat het accent van farma niet langer 

moet liggen bij geneesmiddelen, maar bij de toegevoegde waarde en de service die een 

farmaceut biedt. Daarnaast krijgen ziekenhuizen meer zeggenschap in de prijsstelling van 

farmaceutische producten.  

 

Peter de Braal, Manager Commerce bij Brocacef/BENU 

De Braal opende zijn presentatie met zijn zorgen over de relatie tussen farmaceutische 

bedrijven en zorgverzekeraars: ‘Zijn we samen op weg, of zijn we samen de weg kwijt? Dit 

heeft ook te maken met de wil om elkaar echt te ontmoeten.’ 

Vervolgens verwijst de Braal naar recent onderzoek van een Amerikaanse denktank, waarin 

het Nederlands zorgstelsel werd geroemd om haar toegankelijkheid, lage barrières en 

huisartsenzorg. ‘Dit stelsel biedt een uitgangspunt, laten we met elkaar de handschoen 

oppakken.’  

Met acht jaar werkervaring bij zorgverzekeraars heeft de Braal veel inzicht in de rol van 

verzekeraars in ons zorgsysteem. Wat zegt de wet over zorgverzekeraars? Zij worden wel 

als regisseur gezien en worden gedefinieerd als ‘onderhandelingspartners van de 

zorgaanbieders’ en ‘kritische zorginkopers die zorgaanbieders dwingen tot de levering van 

doelmatige zorg’. Ook wordt gezegd: ‘concurrentie leidt tot zo efficiënt en klantvriendelijk 

mogelijke inrichting van de zorg’. Daarnaast beschrijft de voormalig inkoopmanager 

farmacie bij Zilveren Kruis de toenemende druk bij verzekeraars om met minder mensen 
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hetzelfde werk te leveren, die tot steeds meer economisch gebaseerde afwegingen leidt. Het 

is steeds meer de vraag wie nu wiens risico uit handen neemt. 

 

Hans Feenstra, Voorzitter Raad van Bestuur Martini Ziekenhuis 

‘Om met de deur in huis te vallen: u staat voor een moeilijke taak. En er zijn geen 

eenvoudige oplossingen, daar kom ik nog wel op terug. Als ik zie wat er voor de pauze is 

gezegd denk ik dat we er erger aan toe zijn dan Amerika onder Trump!’ Zo begint Hans 

Feenstra, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis, zijn betoog. 

‘Farmacie heeft een slechte naam en heeft daar zelf aan meegewerkt. Maar heeft politiek 

niet nog een veel slechtere naam?’  

De grootste ergernis omtrent farmacie is dat deze volgens Feenstra volstrekt ontransparant 

is. De zorg in Nederland wordt op dit moment hoog gewaardeerd, maar het blijft een 

momentopname. De gezondheidswinst van de afgelopen decennia komt voornamelijk door 

technologische ontwikkelingen en betere geneesmiddelen, dus niet door de manier van 

besturen. ‘Als dokter word ik ontzettend blij van deze vooruitgang, maar als bestuurder ben 

ik triest: want hoe moeten we het in godsnaam met elkaar betalen?’ 

‘Ik vraag me af of de rol van zorgverzekeraar in het nieuwe stelsel dezelfde blijft. We zijn 

aan het zoeken hoe het beter kan. Zo hebben vooral solisten in de eerste lijn last van 

wurgcontracten en dat komt de zorg niet ten goede.’ ‘Daarnaast moge duidelijk zijn dat het 

risico van dure geneesmiddelen niet thuishoort bij het ziekenhuis, maar bij de 

zorgverzekeraars!’  

In Nederland is veel discussie over verschillen in indicaties. Zorgverzekeraars doen altijd 

alsof de regio waar een bepaalde indicatie het minst gegeven wordt, de beste is, terwijl er 

heel weinig effectmetingen worden uitgevoerd. Terwijl het niet altijd zo is dat zodra een 

indicatie meer voorkomt, er sprake is van winstbejag. Het Martini Ziekenhuis is hierover met 

Menzis, en straks ook Achmea en VGZ in gesprek.  

Feenstra raadt ook een ander businessmodel van de farmacie aan; laat bedrijven meer 

maatschappelijk ondernemer zijn en minder gemanaged worden door aandeelhouders. 

Tevens moeten de kosten en marges daarop volstrekt duidelijk zijn. 

Als laatste geeft Feenstra kritiek op minister Schippers: ‘Het is bizar dat de minister denkt 

dat zij beter kan inkopen dan partijen. Wel marktwerking propageren, maar zelf weet ze het 

beter.’ 

 

Rob van Ras, Business manager bij Alcura (onderdeel van Alliance Healthcare) 

Als marktspeler tussen Alloga, Alliance Healthcare, Alphega apotheek en Boots apotheek 

werkt Alcura vooral met dure medicijnen: ‘Wat kunnen wij toevoegen aan het doosje om de 

mensen te bereiken?’. Zo helpt Alcura ziekenhuizen om problemen rondom goede 

patiëntenzorg bij dure medicijnen op te lossen.  

Van Ras geeft het voorbeeld van een dure biological die niet mag bevriezen. Problemen die 

spelen bij thuisadministratie zijn het gebrek aan therapietrouw en de kans op bevriezing (en 

dus verlies van werking) van het middel. Door middel van het aanbrengen van twee 

sensoren in het doosje kan besparing in de zorg worden behaald; één lichtsensor ten 
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behoeve van het meten van therapietrouw bij het openen van het doosje en één 

temperatuursensor om bevriezing te meten. Zo kunnen goed bewaarde middelen bij geen 

gebruik bijvoorbeeld aan een andere patiënt worden uitgereikt. Van Ras: ‘Begin dus klein 

voor betaalbare zorg die aansluit bij de patiënt’.  

 

Discussie 

De bijeenkomst werd afgesloten met een groepsdiscussie, geleid door Maurits Mares. 

Gevraagd naar leerpunten van de middag, geeft Hans Feenstra een waarschuwing aan de 

aanwezige farmamarketeers: ‘Het gaat voor een deel om oprechtheid. Jullie worden 

bedreigd, er zijn bijvoorbeeld ook academische ziekenhuizen die geneesmiddelen gaan 

ontwikkelen zoals Fair Medicine.’ ‘Ik denk niet dat iemand gelooft dat de patiënt bij de 

farmaceut voorop staat. Het merendeel gaat om aandeelhouders en winstmarges. Ga in 

plaats daarvan in serviceconcepten en dienstverlening denken. Als je dit niet doet, raak je 

marktaandeel kwijt.’ 

Een andere aanwezige geeft een onderhandelingstip: ‘Begin eerst eens met de vraag: 

waarom zou een bepaalde stakeholder überhaupt contact met mij willen? En ga met die 

gedachte de onderhandelingen in.’ 

Berend Bielderman geeft aan: ‘We gaan ervan uit dat een product doet wat het claimt te 

doen. Maar wat is nou de meerwaarde ervan? Zoek deze niet alleen in de werking van een 

product, maar bijvoorbeeld ook in een doelmatige toepassing of een start-stop regeling, ga 

spillage tegen of ga financieringsarrangementen aan.  

Vanuit de zaal klinkt nogmaals het belang van ‘aan de tafel zitten’, want: ‘If you’re not at 

the table, you’re on the menu’. Trek hiervoor gezamenlijk op met je collega’s. Een ander 

merkt op dat het nog niet zo makkelijk is om een andere weg in te slaan, dit moet namelijk 

wel van bovenaf goedgekeurd worden. Daarnaast geeft de vrouw aan te merken dat 

collega’s zelfs vertrekken omdat internationale afdelingsmanagers zo moeilijk overtuigd 

kunnen worden van voorgestelde veranderingen binnen het Nederlandse bedrijf. 

Rob van Ras merkt tenslotte op dat naar de onderhandelingsmogelijkheden moet worden 

gekeken. ‘Het gaat niet alleen om je eigen product, maar om het beantwoorden van de 

vraag van een klant. Dat kan dus ook betekenen dat jouw product op dat moment gewoon 

niet de beste keuze is.’ 


