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Wat is duur?

Duur kan verwijzen naar: 

• de subjectieve ervaring dat iets veel 
geld kost. 

• de tijd dat iets aan de gang is en/of 
voortduurt. 

• een plaats in Overijssel.
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Veel nieuwe ontwikkelingen in kanker

NB. de registratie van genoemde medicamenten is beperkt binnen de  
betreffende indicatie. Raadpleeg de SmPC voor meer informatie
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Veel nieuwe ontwikkelingen in kanker



What science can do….



Vreemde markt

Monopolist

Monopsonist



ICER  =
Δ QALY

Δ COSTS
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Beperken waste

“Wastefull”: 
1. Services or processes that are either harmful or do not deliver benefits 
2. Costs that could be avoided 

• Clinical waste 
• Operational waste 
• Governance related waste ! unneeded administrative procedures 

OECD 2016 Tackling wasteful spending in health
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Assessments moeten zo 
kosteneffectief mogelijk zijn!
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Geeft de QALY de effecten goed aan?

Wat meet de EQ5D?

OS en PFS

Zijn de trials wel geschikt?
Leeftijd

Ernst ziekte
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En de effecten van de therapie





QALY ≠ QALY ≠ QALY ≠ QALY
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Δ COSTS
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Welke kosten nemen we mee?

Geneesmiddelkosten

Directe medische kosten

Indirecte medische kosten

Niet medische kosten

Opbrengsten
Life cycle approach?
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Worden de kosten en opbrengsten goed gewogen?



Het produceren van een geneesmiddel is niet duur 

Het bedenken ervan wel….
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Keuze ziekte beelden?



DNA repair

Antibody technologies Tumour drivers

Immunotherapy
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Innovatie is niet lineair en kent serendipiteit





Source: Lou Garisson
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Indirecte medische kosten?

• Inclusie van toekomstige kosten ! Effect leven verlengende medicijnen 

• Relatief voordeel QoL vs langer leven 

• Effect op gesprek in behandelkamer? 
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En de drempelwaarde?

Hoe bepaal je een drempelwaarde?

Wetenschappelijke basis grenswaarde?

DALY = 3 x GDP?  ($ 40.000 in Nederland)

Andere investeringen?
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Andere grenswaarden
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Flexibele waarde
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Δ COSTS
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Het gaat om budget impact



Terughoudendheid geboden
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• Versimpeld model van de werkelijkheid 
• Aannames en extrapolaties 
• Wat is de werkelijkheid? 

Warning: 
Te strikt en dogmatisch gebruik van analyses op basis van aannames kan tot verkeerde besluiten leiden



Wanneer is het te duur? 

Voor mijzelf? 
Voor mijn moeder? 
Voor mijn kind? 
Voor mijn buurman? 
Voor mijn collega? 
Voor mijn …….



Flexibel 
beleid

Access voor 
juiste patiënt

Sustainable Waarde 
geneesmiddel
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What science can do….
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