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Gezondheidszorg in Nederland 
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Gezondheidszorg in Nederland 



•  Hogere levensverwachting 

•  Toename chronische aandoeningen 

•  Technologische ontwikkelingen en duurdere 
innovatieve geneesmiddelen 

•  Hogere verwachtingen van patiënten 

•  Gezondheidsverschillen nemen niet af  
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Ontwikkelingen 



Dit betekent……… 

•  Dit vraagt niet alleen op een prijsbewustzijn maar vooral 
om het we slim en efficiënt inzetten van onze middelen. 

•  Geneesmiddelen moeten efficiënt, veilig en doelmatig 
worden ingezet waardoor maximale effect van de therapie 
wordt behaald en wordt voorkomen dat mensen in de 
tweede lijn belanden (HARM Onderzoek). 

•  Dit geldt zowel voor de intramurale als extramurale 
farmacie. 



Achmea heeft aantal mogelijkheden om te komen tot 
efficiënt, veilig en doeltreffend geneesmiddelengebruik  

•  Via de inkoop  

•  Geneesmiddelen 

>  Generiek 

>  Spécialité 

•  Via de inkoop van zorgprestaties 

>  Bevorderen therapietrouw en voorschrijven conform richtlijnen 

>  Hoe wordt de apotheker meer een zorgverlener die aansluit op 
behoefte van patiënt/ verzekerde. 

•  Via kwaliteitsindicatoren 

>  Indicatoren worden samen met de beroepsgroep ontwikkeld 

•  Via ondersteunen nieuwste ontwikkelingen 

Rol van Achmea 



Achmea ziet potentie in personalized medicine, maar ook 
risico’s verbonden aan suboptimale implementatie 

Zorgkosten Onderzoek Kwaliteit van leven 
Potentie 

• Behandeling: minder 
overbehandeling en kosten door 
gezondheidsschade t.g.v. verkeerde 
behandeling 

• Diagnostiek: minder 
onderbehandeling en kortere 
onzekerheid door meer 
diagnostische mogelijkheden 

• Behandeling: minder ‘verkeerde’ 
behandeling 

• Beschikbaarheid van genetisch 
materiaal neemt toe 

• Kennis over ziekten neemt sterk 
toe 

Zorgkosten Onderzoek Kwaliteit van leven 
Risico’s 

• Kosten diagnostiek stijgen t.g.v. 
nieuwe mogelijkheden 

• Risico op netto kostenstijging door 
dubbele diagnostiek en uitblijven 
substitutie 

• Doelmatigheid van behandeling kan 
afnemen door nieuwe 
mogelijkheden,  waarbij kosten niet 
in verhouding staan tot gerealiseerd 
effecten 

• Kwaliteit van leven kan dalen door 
verkeerde voorlichting en te vroeg 
en bij te weinig zekerheid 
opplakken stempel ‘ziek’ 

• Tijdelijke daling van kwaliteit van 
leven door eerdere kennis over 
aandoening 

• De kennis vertaalt zich diffuus 
naar de praktijk, dit resulteert 
bijvoorbeeld in wildgroei aan 
testen 

Programma Personalized Medicine 
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ZonMW en Achmea willen een programma opzetten om de 
invoer van personalized medicine in goede banen te leiden 

Standaardbehandelingen met geneesmiddelen 

Personalized medicine 
Binnen het programma is aandacht voor: 
• betere diagnostische en behandelmogelijkheden 
• zeldzame genetische aandoeningen en kanker 

Programma Personalized Medicine 



Een gezamenlijk programma zet 
beschikbare financiering optimaal in 
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Eén programma, gefinancierd door meerdere partijen, zet 
financiering optimaal in, maar vergt wel regie 

Waarborgt kwaliteit van gekozen 
onderzoeken en doelmatige inzet van 

financiering en voorkomt 
versnippering 

Een gezamenlijk programma vergt regie 

-  Op dit moment wordt intern en extern 
gezocht naar middelen 

-  Verschillende spelers zijn geïnteresseerd 

-  Rond de zomer duidelijk of programma door 
kan gaan 

-  Na de zomer hopelijk eerste call 

Programma Personalized Medicine 



Contactgegevens programma 

ZonMW 

Saco de Visser:  visser@zonmw.nl 

Achmea 

Tim Kniep:   Tim.Kniep@achmea.nl 

Peter Dunki Jacobs:  Peter.Dunki.Jacobs@achmea.nl 

Mariska Goedbloed:  Mariska.Goedbloed-ter.Meulen@achmea.nl 
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