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Achmea, het begin… 

Achlum, 4 juli 1811!
Onderlinge Brand Assurantie Sociëteit Achlum !



Onze visie 

•  Credo: �Vóór 2020 kan iedereen vertrouwen op de beste zorg� 

•  Solidariteit en vertrouwen vormen het fundament van ons 
verzekeringsstelsel 

•  Zorg voor en gezondheid van onze verzekerden in gezamenlijkheid met 
zorgaanbieders verbeteren 

•  Gezamenlijk werken aan het realiseren en behouden van goede, 
betaalbare en toegankelijke zorg 



Vertrouwen uitgangspunt voor partnerschap 
Geneigdheid tot  
Vertrouwen 

Behoefte aan 
Analyse 

Besluiteloosheid Achterdocht 

Goedgelovig Beoordelingsvermogen 

Blind!
Vertrouwen!

Slim!
Vertrouwen!

Geen!
Vertrouwen! Wantrouwen!



Belang Achmea bij drug rediscovery 

•  Patiëntbelang centraal 

•  Commercieel belang versus maatschappelijk belang 

•  Feitelijk gaat het hier om innoveren met bestaande middelen, 
waarbij de triple aim doelstelling voorop staat: 

•  Betere patiënt 

•  Betere zorg 

•  Lagere kosten 

•  Er zijn maar weinig commerciële partijen die echt belang 
hebben bij herintroductie van patentloze geneesmiddelen 



Praktijkvoorbeeld: Rhenium-188-HEDP  
•  Radionuclidentherapie met Rhenium-188-HEDP ter behandeling van 

pijnlijke botuitzaaiingen van kanker 

•  Meander Medisch Centrum 

•  Standaard behandeling van deze pijnlijke aandoening is uitwendige 
radiotherapie of behandeling met een radioactief geneesmiddel 
(radionuclidentherapie) 

•  Radionuclidentherapie van pijnlijke botuitzaaiingen verdient de 
voorkeur boven radiotherapie 

•  Quadramet® en Metastron® commerciële alternatieven, maar 
leveringsproblematiek, bijwerkingen en hoge kosten 

•  De behandeling van pijnlijke botmetastasen wordt beter en goedkoper 
door middel van radionuclidentherapie met het radioactieve 
geneesmiddel Rhenium-188-HEDP 

•  Kosten per behandeling EUR 600 versus EUR 2.000 (shared savings) 



Rhenium versus Radium? 

•  Radium is ca. 20 keer zo duur als 
Rhenium 

•  Effectiviteit Radium is afgezet 
tegen placebo ipv huidige ‘standard 
of care’ 

•  “There is an urgent need for a non-
inferiority study of repeatedly 
administered Rhenium-188-HEDP 
versus Radium-223-chloride 
(Xofigo®) for treatment of 
metastatic prostate cancer” 

•  Maar wie zal dat betalen?? 



Issues 

•  Wat zijn de stakeholders? 

•  Wat is een goede onderlinge rolverdeling? 

•  Hoe beoordeel je als verzekeraar kansrijke �rediscoveries�? 

•  Hoe blijf je in je rol als verzekeraar? 

•  Hoe regel je structurele financiering? 



Bedankt voor uw aandacht! 
peter.de.braal@achmea.nl 

+31650692022 


