
NVFM organiseert eerste Market Access meeting  
 
De NVFM heeft voor het eerst een Market Access meeting georganiseerd. Centraal stond wat 
market access eigenlijk allemaal omvat. Wat is het umfeld, wie zijn de spelers en wat komt er bij 
succesvol market access management kijken? 
 
De bijeenkomst vond plaats in het Miele Experience Center in Vianen op 19 november 2015.  
 
Vast programmaonderdeel 
NVFM is een beroepsvereniging die haar leden een gewaardeerd kennisnetwerk wil bieden, dat hen 
inspireert, verbindt en helpt bij het ondersteunen van het realiseren van bedrijfsdoelstellingen. De 
leden zijn werkzaam in marketing, sales, medische en access rollen binnen farmaceutische, biotech- 
en medical device bedrijven. De NVFM ziet het als haar taak leden op de hoogte te houden van 
marktontwikkelingen. De vereniging ziet dat market access steeds belangrijker is bij het bereiken van 
bedrijfsdoelen en wil haar leden daarom informeren over de recente ontwikkelingen binnen dit 
aandachtsgebied.  
 
Reden genoeg dus voor de NVFM om, in navolging van de jaarlijkse meeting over de actuele 
ontwikkelingen binnen het College Geneesmiddelen Reclame (CGR), een vast programmaonderdeel 
te maken van het onderwerp ‘Market Access’. 
 
Beperkingen access 
Dagvoorzitter Maurits Mares, eigenaar van Cure-rious, gaf na een korte introductie op het 
onderwerp het woord aan Michel van Agthoven, Head of Market Access Gilead Sciences. De 
uitdaging van Market Access ligt volgens hem in de samenwerking tussen verschillende teams. 
‘Mensen die op hetzelfde ziektegebied richten moeten elkaar kunnen vinden.’ Daar is een andere 
mindset voor nodig dan vroeger. 
 
Van Agthoven benoemde in zijn verhaal onder meer de verschillen met vroeger. Zo was er in 2005 
sprake van een overzichtelijk proces: een farmaceut diende een vergoedingsdossier in bij het 
toenmalige CVZ. Hoewel het volgens Van Agthoven op dit moment nog steeds een overzichtelijk 
proces is, is het wel gecompliceerder geworden. Beroepsgroepen en patiëntenorganisaties zijn 
voorbeelden van stakeholders die ook invloed uitoefenen op het proces. Het is echter wel een goede 
zaak dat zij meer dan vroeger betrokken zijn. Op die manier is de vergoedingsbeslissing veel meer 
dan een technische beoordeling van het geneesmiddel en richt deze zich ook vooral op de juiste 
toepassing in de praktijk.  
 
Verder nemen de beperkingen van access toe op alle niveaus en ook de eisen in de praktijk, aldus de 
Head of Market Acces. Nieuwe vergoedingsprocedures, budgetbeperkingen, gezamenlijke inkoop en 
formularia zijn hier voorbeelden van. 
 
Hij formuleerde tot slot nog een aantal uitdagingen voor de komende tijd. Zo verhoudt zijns inziens 
het zogenaamde silo-denken – aparte geldpotjes blijven gescheiden – zich niet tot kosteneffectiviteit. 
In tegenstelling tot het silo-denken geldt bij beleidsbeslissingen op alle niveaus juist dat zoveel 
mogelijk stakeholders daarbij betrokken zijn.  
 
Juridische kaders 
Nicole Kien, advocaat bij KienLegal, schetste vervolgens de juridische kaders van market access. Zij 
opende haar verhaal met een voorbeeld uit wat er in de extramurale markt speelt.  
 
Dit voorbeeld had betrekking op de uitspraak van de Hoge Raad over dieetpreparaten en ging 
daarmee over aanspraak op farmaceutische zorg. VGZ beperkte volgens de Hoge Raad de aanspraken 



van verzekerden verder dan is toegestaan. De inhoud van de prestaties waarop de patiënt recht 
heeft, wordt bepaald door de stand van de wetenschap en praktijk of, bij gebrek daaraan, door wat 
geldt als verantwoorde en adequate zorg. Voor de keuze van dieetproducten zijn subjectieve 
factoren als smaak, geur en textuur bepalend. Daarom kan een expliciete medische motivatie voor 
het afleveren van een niet-voorkeursproduct niet aan de orde zijn. 
 
Verder behelst de mogelijkheid om in 25 procent van de gevallen van het voorkeursbeleid af te 
wijken, een te grote beperking op de mogelijkheid voor verzekerden om andere producten geleverd 
te krijgen, aldus de Hoge Raad. 
 
‘Deze uitspraak is van levensbelang voor farmaceuten’, aldus Kien. Daar moeten farmaceuten 
volgens haar erg alert op zijn. Kien denkt dat dit een trend is, een tendens waar bedrijven 
intramuraal ook rekening mee moeten houden. Naar haar mening verschilt de discussie rond de 
beperking van de toegang tot dieetpreparaten – ondanks dat kleur en smaak en dergelijke daar, 
anders dan bij geneesmiddelen, wel een rol spelen – niet veel van de discussie rond de beperking van 
de toegang tot extramurale en intramurale geneesmiddelen. Daar kan iedereen zijn voordeel mee 
doen.  
 
Praktijk 
Tot slot kreeg Ilse van Woudenberg, van Pronk & Van Woudenberg Health Care Consultancy, het 
woord. Zij schetste de intramurale en extramurale praktijk van market access. Hiertoe beschreef zij 
allereerst deze twee werelden.  
 
Verder had zij een aantal take home messages. Intramuraal: 
 

• Bij registratie direct aanspraak tot ZIN evt. anders adviseert; 
• Lancering direct na registratie mogelijk; 
• Uitzondering: sluis -> pas aanspraak na financiële afspraken; 
• Claim in notificatie wordt openbaar en heeft gevolgen voor prijsstelling, positionering en 

kans op beoordeling: afstemmen!; 
• Beperkt ziekenhuisbudget / onderhandelingen ziekenhuis-zorgverzekeraars;  
• Of en wanneer beoordeling kan leiden tot onzekerheid bij voorschrijvers. 

 
En ook extramuraal wilde zij het publiek een aantal zaken meegeven: 

• Pas vergoeding bij opname in GVS; 
• GVS beoordeling duurt minimaal 3 maanden maar meestal (veel) langer; 
• Nauw contact met market access afdeling is essentieel voor voorbereiding lancering; 
• Nadere voorwaarden kunnen van invloed zijn op marketingstrategie; 
• Open einde financiering: in principe geen budget problemen. 

 
Paneldiscussie 
De NVFM sloot de middag af met een paneldiscussie. Tijdens de discussie waarschuwde Kien 
farmaceuten dat bepaalde zaken, zoals het afsluiten van financiële arrangementen en de 
zogenaamde pakketsluis, geen wettelijke basis hebben. Het komt nu voor dat een product aan alle 
wettelijke pakketcriteria voldoet, maar dat er wordt gezegd: ‘er is geen budget voor’. Kien stelde dat 
de regels tijdens het spel worden veranderd. Wanneer farmaceuten zich hierbij neerleggen en dit 
over pakweg drie jaar pas aanpakken door bijvoorbeeld naar de rechter te stappen, is het volgens 
Kien te laat.  
 
Hoewel er fabrikanten zijn die het interessant vinden om in open onderhandeling te treden met 
VWS, zijn er ook farmaceuten die financiële arrangementen een onduidelijk verschijnsel vinden. Zij 
willen duidelijkheid van de overheid. 


