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4 Introductie

Voorwoord

Geneesmiddelen zijn er in allerlei soorten. Je kunt 
ze doorslikken, inspuiten, inhaleren of op je huid 
smeren. En ook het effect van een geneesmiddel kan 
behoorlijk verschillen. Zo kunnen medicijnen ziektes 
voorkomen, levens verlengen, lijden en pijn verzachten 
of de kwaliteit van leven verbeteren. En soms kunnen 
medicijnen ernstige ziektes zelfs genezen. Kortom: 
geneesmiddelen zijn van cruciaal belang in ons 
zorgsysteem. 

Iedereen gebruikt weleens een geneesmiddel. En 
waarschijnlijk sta je dan niet stil bij de wereld erachter. 
Voordat patiënten een medicijn kunnen gebruiken, 
hebben de tabletten, drankjes of injecties een lange 

weg afgelegd. We willen er immers zeker van zijn  
dat geneesmiddelen veilig en effectief zijn. Veel 
mensen hebben geen weet van wat er allemaal bij 
komt kijken voordat een medicijn beschikbaar is.  
Voor mensen die willen weten hoe dit precies in  
elkaar zit, is er nu dit boek.

Steeds meer nieuwe medicijnen maken steeds  
meer behandelingen mogelijk, maar de kosten  
voor de samenleving stijgen daardoor ook. We  
geven veel geld uit aan geneesmiddelen. Daarom  
is het belangrijk dat we niet alleen verheugd zijn  
over de mogelijkheden, maar ook kritisch zijn op  
de werking en de prijzen. 
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De waarde van een mensenleven is oneindig, maar ons 
zorgbudget is dat helaas niet. We willen daarom goede 
medicijnen tegen een redelijke prijs. 

Dit boek gaat over de geneesmiddelenzorg. Dus over 
de middelen én over de farmaceutische zorgverlening. 
Dat laatste is minstens zo belangrijk. Het juiste 
geneesmiddel voorgeschreven krijgen, goede 
begeleiding bij de verstrekking en hulp bij het op 
een goede manier gebruiken zijn voor patiënten net 
zo belangrijk als het middel zelf. Welke mensen en 
organisaties zijn daarbij betrokken? 

Het boek dat u heeft opengeslagen – het is best een 
dikke pil geworden – biedt een kijkje in de vele keukens 
die ervoor zorgen dat geneesmiddelen ontwikkeld 
worden, op de markt komen, beschikbaar zijn voor 
patiënten, betaalbaar blijven en dat ze goed en veilig 
gebruikt kunnen worden. Een aanrader voor iedereen 
die wegwijs wil raken in de interessante wereld van de 
geneesmiddelen.

Ik wens u veel leesplezier!
Bruno Bruins
Minister voor Medische Zorg en Sport
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Wat is het belangrijkste argument voor het  
lezen van dit boek?

Waarover moet het volgende boek van het Platform 
Zó werkt de zorg gaan? Die vraag stellen wij, partijen 
die gezamenlijk het platform vormen, ons elk jaar. 
Het beantwoorden van deze vraag kostte dit keer 
weinig tijd: het volgende boek moet gaan over de 
geneesmiddelenzorg. Er gaat immers geen week 
voorbij of er is in de media, de politiek of het publieke 
debat aandacht voor geneesmiddelen. Het gaat dan 
(heel vaak) over de hoogte van de prijs, over nieuwe 
veelbelovende therapieën, over tekorten aan (sommige) 
geneesmiddelen, over het wel of niet vergoeden van 
geneesmiddelen, over benodigd onderzoek of over 
veiligheidsincidenten met geneesmiddelen. 

En wie gebruikt er geen geneesmiddelen? Van 
anticonceptiepil, maagzuurremmers of een 
inhalator voor astma tot bloedverdunners, reuma- 
en kankermedicatie. Bijna 11,5 miljoen mensen in 
Nederland gebruiken geneesmiddelen die worden 
vergoed uit de basisverzekering. Geneesmiddelen die 
deel uitmaken van een behandeling in het ziekenhuis 
en geneesmiddelen die mensen zelf zonder recept 
kopen bij een apotheek, zijn hierin niet eens meegeteld. 

Een andere belangrijke reden om dit boek te maken, 
was dat de geneesmiddelenzorg behoorlijk ingewikkeld 
is. Zelfs nog ingewikkelder dan we vooraf dachten,  
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al waren we hiervoor meerdere malen gewaarschuwd. 
Ook de elf partijen die deel uitmaken van de begelei- 
dingsgroep waarschuwden vooraf dat het lastig zou 
worden. Ze waren gelukkig bereid om hun kennis 
en inzichten te delen en zo de geneesmiddelenzorg 
inzichtelijk te maken voor iedereen (ieders redenen  
om mee te doen staan vermeld op pagina 153-155).

Opzet boek
De opzet van dit boek is helder. In hoofdstuk 1 
beschrijven we de basis: wat we onder genees- 
middelenzorg verstaan. Wat voor soorten genees- 
middelen zijn er, wat doen ze, wie maakt ze, wie  
schrijft ze voor en waar worden ze verstrekt? Welke 
stappen moeten worden gezet voordat een nieuw 
geneesmiddel bij de patiënt komt? 

In hoofdstuk 2 beschrijven we het werkveld: wie 
levert de geneesmiddelenzorg en wie maakt het 

product? We geven ook een overzicht van de vele 
bij de geneesmiddelenzorg betrokken organisaties: 
van advies en kennisontwikkeling tot inkoop en 
vergoeding. En we leggen uit hoe de veiligheid van het 
geneesmiddel en de bijbehorende zorg zijn geregeld.

In hoofdstuk 3 en 4 richten we ons op de wetten. 
In hoofdstuk 3 komen de relevante stelselwetten 
aan bod die de basis vormen voor de organisatie 
en de bekostiging van de geneesmiddelenzorg. In 
hoofdstuk 4 belichten we de relevante wetten die de 
regels stellen voor de dagelijkse praktijk, zoals de 
Geneesmiddelenwet en de Wet geneesmiddelenprijzen.

We sluiten het boek af met hoofdstuk 5 over de 
geldstromen in de geneesmiddelenzorg. Hoeveel geld 
geven we uit aan geneesmiddelen, hoe komt de prijs 
van een geneesmiddel tot stand en wat betekent de 
geneesmiddelenzorg in economisch opzicht?
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Geneesmiddelen zijn voor veel mensen heel belangrijk. 
Dit is een van de redenen voor de verhitte debatten 
over de prijs en toegankelijkheid van geneesmiddelen. 
Feiten over en inzicht in hoe deze sector werkt, zijn 
onontbeerlijk om deze debatten goed te kunnen 
voeren. Hierom hebben wij met groot enthousiasme 
gewerkt aan dit boek. We zijn ervan overtuigd dat we 
ook met dit boek weer een bijdrage leveren aan de 
broodnodige kennis van en het inzicht in de werking 
van ons zorgstelsel. 

Veel leesplezier!

Kees Wessels, Chef Zorg
Ingrid Doude van Troostwijk, Denkbegeleider en 
kaartenmaker zorg
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Geneesmiddelen op recept en fabrikanten
Dit boek gaat over de geneesmiddelenzorg, maar niet over álle geneesmiddelen. We hebben het hier alleen over 
geneesmiddelen op recept en waarmee ‘publiek’ geld is gemoeid. Zelfmedicatie (de pillen, zalfjes en poeders die 
je bij de drogist of apotheek koopt voor bijvoorbeeld keelpijn, hoest of eczeem) laten we buiten beschouwing. 
In de geneesmiddelenindustrie werken veel bedrijven. Hoe noem je die: farmaceuten, geneesmiddelenbedrijven 
of…? In overleg met onze specialpartners hebben we gekozen voor de benaming ‘geneesmiddelenfabrikanten’. 
Hiermee bedoelen we zowel de bedrijven die geneesmiddelen ontwikkelen als zij die een vergunning hebben om 
de geneesmiddelen op de markt te brengen. En voor de echte taalliefhebber: overal waar geneesmiddel staat, kan 
je ook medicijn lezen.



1 Zorg en product
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Geneesmiddelen, effecten en gebruik 

In dit hoofdstuk leggen we uit wat we verstaan 
onder geneesmiddelenzorg. We beschrijven wie 
geneesmiddelen maken, voorschrijven of verstrekken 
en welke stappen een nieuw geneesmiddel doorloopt 
voordat het bij de patiënt is.

Vraag vijf mensen naar een definitie van genees- 
middelenzorg en de kans is groot dat er vijf 
verschillende beschrijvingen volgen. De term is 
gangbaar maar leent zich voor een eigen invulling 
en interpretatie. Hierom beschrijven we eerst wat 
wij onder geneesmiddelenzorg verstaan in dit boek. 
Kortweg valt het onderwerp in twee delen uiteen. 
Deel één betreft de medicinale zorgverlening, 
van diagnose en behandeling tot verstrekken en 

voorschrijven van geneesmiddelen. Deel twee 
betreft alles wat te maken heeft met het product: 
totstandkoming, registratie (goedkeuring), inkoop en 
vergoeding van het geneesmiddel. In afbeelding 1.1 
staat onze definitie. Dit boek kent in de meeste 
hoofdstukken dus de tweedeling: zorg en product.

Voordat we naar de inhoud kunnen, is het belangrijk 
het onderwerp eerst verder af te bakenen. Zo gaat 
dit boek alleen over geneesmiddelen voor mensen 
(en niet voor dieren) en laten we zelfmedicatie 
buiten beschouwing (we hebben het dus alleen over 
geneesmiddelen op recept). We willen beschrijven 
hoe de zorg rond geneesmiddelen is georganiseerd 
met de bijbehorende collectieve uitgaven en 
vergoedingsregels. 



Wat verstaan 
we in dit boek onder 

geneesmiddelen-
zorg?

Zorg

Product

Geneesmiddelen als onderdeel van een behandeling die zorgverleners en patiënten afspreken.
Geneesmiddelen die patiënten krijgen voorgeschreven en verstrekt door een zorgverlener.

Het ontwikkelen, maken, registeren, inkopen en vergoeden van geneesmiddelen.
De organisatie van kwaliteitsbewaking van geneesmiddelen.

Afbeelding 1.1
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Ook komen vaccins niet aan bod. Verreweg de meeste 
vaccins vallen onder de publieke gezondheidszorg 
en hoe de distributie van vaccins is geregeld hebben 
we al uitgebreid beschreven in Zó werkt publieke 
gezondheidszorg.➊ 

Als we het woord ‘geneesmiddelenfabrikant’ gebruiken 
in dit boek, bedoelen we alle bedrijven die zich richten 
op de productie van geneesmiddelen. Dit kunnen heel 
grote bedrijven zijn, maar ook middelgrote en kleine 
ondernemingen. 

Het ontwikkelen van geneesmiddelen is een 
internationale tak van sport. De grootste genees- 
middelenfabrikanten ter wereld hebben hun 
hoofdkantoren in landen als de Verenigde Staten,  
het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Frankrijk.➋ 
In dit boek richten we ons op de geneesmiddelenzorg 
in Nederland. Alleen als een buitenlandse partij 

noodzakelijk is voor de werking van de genees- 
middelenzorg in Nederland, zoals bij het goedkeuren 
van geneesmiddelen voor heel Europa, belichten  
we dit. 

Als we het woord ‘geneesmiddelenfabrikant’ 
gebruiken in dit boek, bedoelen we alle 

bedrijven die zich richten op de productie  
van geneesmiddelen

Effecten van geneesmiddelen 
We beginnen met het gedeelte over het product.  
Wat is een geneesmiddel? In afbeelding 1.2 staat 
de wettelijke omschrijving. Belangrijke vraag is 
vervolgens: wat doet een geneesmiddel? Hier  
zijn diverse antwoorden op mogelijk, van het 
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voorkomen en bestrijden van ziekten tot het  
meest spectaculaire antwoord: levens redden.  
Een in het oog springend voorbeeld hiervan is de  
strijd tegen aids, een ziekte veroorzaakt door het 
hiv-virus. Sinds 1983 overleden honderden mensen 
per jaar door de ziekte, met als dieptepunt bijna 
450 aidsdoden in 1994.➌ Sinds 1996 is de ziekte 
behandelbaar met een combinatietherapie van ten 
minste drie hiv-remmende geneesmiddelen.  
Een hiv-infectie is hierdoor veranderd van een dodelijke 
ziekte in een chronische aandoening.➍ In 2017 
overleden 25 mensen in Nederland aan aids.

Sommige geneesmiddelen hebben een enorme 
gezondheidsimpact. Zo voorkomen antibiotica dat 
bacteriën in het lichaam ernstige ziekten kunnen 
veroorzaken. Bij de behandeling van ernstige  
bacteriële infecties, zoals longontsteking, 
hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging,  

zijn antibiotica onmisbaar.➎ De afhankelijkheid van 
antibiotica bij ernstige ziekte(dreigingen) maakt  
dat de overheid al jaren aandringt op terughoudend 
gebruik, om te voorkomen dat bacteriën resistent 
worden en het geneesmiddel niet meer werkt. In 2017 
schreven huisartsen jaarlijks aan gemiddeld circa 
18 procent van hun patiënten antibiotica voor, wat 
vergelijkbaar is met de jaren ervoor.➏ 

Geneesmiddelen kunnen ook sociaal grote impact 
hebben. Direct na de invoering in 1964 werd de anti-
conceptiepil het meest gebruikte voorbehoedsmiddel in 
Nederland. ‘De pil’ maakte geboorteregeling mogelijk, 
wat leidde tot een daling van het geboortecijfer, minder 
ongewenste zwangerschappen en minder gedwongen 
huwelijken.➐ In 2018 gebruikte 72 procent van de 
vrouwen tussen de 16 en 49 jaar voorbehoedsmiddelen. 
Een derde van hen nam de pil, waarmee ze het meest 
gebruikte voorbehoedsmiddel was.➑



Wat is een 
geneesmiddel?

Wettelijke defi nitie Geneesmiddelenwet

Substantie(s) gebruikt voor het voorkomen of genezen van ziekte, gebrek, wond of pijn bij mensen.
Substantie(s) gebruikt voor het stellen van een geneeskundige diagnose bij mensen.
Substantie(s) gebruikt voor het herstellen, verbeteren of veranderen van de werking van het menselijk lichaam 
door een farmacologisch, immunologisch of metabolisch effect.

Definitie

❶
❷
❸

Afbeelding 1.2



Wat zijn 
eff ecten van

geneesmiddelen op 
de gezondheid van 

patiënten?

Geneesmiddelen veranderen een fysiologische functie, zoals de anticonceptiepil.
Geneesmiddelen voorkomen een ziekte, zoals pillen tegen het krijgen van malaria.
Geneesmiddelen verlagen risico’s op het krijgen van een ziekte, zoals cholesterolverlagers.
Geneesmiddelen helpen een ziekte zichtbaar te maken, zoals een injectie bij een nucleaire scan.
Geneesmiddelen verminderen symptomen van een ziekte, zoals een inhalator bij astma.
Geneesmiddelen verminderen bijwerkingen van andere middelen, zoals tegen misselijkheid bij chemotherapie.
Geneesmiddelen vertragen een ziekte, bijvoorbeeld om de groei van een tumor bij kanker af te remmen.
Geneesmiddelen stoppen de gevolgen van een ziekte, zoals hiv-remmers bij aids.
Geneesmiddelen genezen een ziekte, zoals antibiotica bij bacteriële infecties.

Geneesmiddelen veroorzaken (tijdelijke) bijwerkingen en/of schade.
Geneesmiddelen kunnen gebruikers verslaafd maken.

Positief

Negatief

Afbeelding 1.3
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Geneesmiddelen kunnen ook negatieve gevolgen 
hebben. Denk aan bijwerkingen en schade door 
onverwachte (langetermijn)effecten. Een berucht 
voorbeeld is het geneesmiddel Softenon, dat tussen 
1959 en 1962 in veertig landen werd voorgeschreven 
aan onder meer zwangere vrouwen als middel tegen 
slapeloosheid en ochtendmisselijkheid. 

Het geneesmiddel bleek ongeboren baby’s veel schade 
te berokkenen, zoals misvormde of ontbrekende 
ledematen, afwijkingen aan oren, ogen, gelaat, hart en 
darmen en het ontbreken van galblaas en nieren. In 
Nederland werden ongeveer 25 levensvatbare baby’s 
met Softenonafwijkingen geboren. Daarvan zijn negen 
baby’s in het eerste levensjaar overleden als gevolg van 
de ernstige gezondheidsschade.➒ 

De positieve en negatieve effecten van geneesmiddelen 
hebben we op een rijtje gezet in afbeelding 1.3.

Soorten geneesmiddelen 
Geneesmiddelen kunnen verschillende effecten beogen 
en hebben. Welke soorten geneesmiddelen zijn er? 
Op basis van de samenstelling van een geneesmiddel 
zijn drie hoofdgroepen te onderscheiden: synthetische 
geneesmiddelen, biologische geneesmiddelen 
en verschillende therapieën zoals gentherapie, 
celtherapie en weefselmanipulatie (verzamelnaam 
ATMP: advanced therapy medicinal product).➓ Bij 
synthetische en biologische geneesmiddelen is 
nog een onderscheid te maken, namelijk tussen 
een merkgeneesmiddel – het origineel of spécialité 
geheten – en een ‘generiek’, merkloos geneesmiddel 
gebaseerd op het origineel. Bij biologische genees- 
middelen heet het origineel een biological en het 
soortgelijke een biosimilar. Het onderscheid tussen 
origineel en afgeleide bij geneesmiddelen speelt een 
rol bij de bescherming van de uitvinding van een nieuw 
geneesmiddel en ook bij prijsvorming en vergoeding. 



Welke soorten geneesmiddelen onderscheiden we?

Wat is het?
•  Een geneesmiddel gemaakt op basis van synthetische 

moleculen.
•  Voorbeelden zijn paracetamol, cholesterolverlagers en 

antidepressiva.

Merkgeneesmiddel (spécialité)
•  Een oorspronkelijk ontwikkeld (voor het eerst gemaakt) 

synthetisch geneesmiddel.

Generiek geneesmiddel
•  Een generiek geneesmiddel bevat dezelfde werkzame 

stof als een merkgeneesmiddel.
•  Een generiek geneesmiddel is pas beschikbaar als de 

marktbescherming van het merkgeneesmiddel, zoals een 
octrooi, verlopen is.

Wat is het?
•  Geneesmiddel waarvan de werkzame stof vervaardigd is 

door, of afkomstig is van, een levend organisme, 
zoals hormonen en enzymen.

•  Voorbeelden zijn insuline, groeihormonen en sommige 
ontstekingsremmers.

Biological
•  Een oorspronkelijk ontwikkeld (voor het eerst gemaakt) 

biologisch geneesmiddel.

Biosimilars
•  Biologisch geneesmiddel dat soortgelijk is aan het 

origineel (biological).
•  Een biosimilar is pas beschikbaar als de marktbescherming 

van de biological, zoals een octrooi, verlopen is.

Wat is het?
•  De cellen of genen van patiënten worden behandeld, 

binnen of buiten het lichaam, soms met toediening van 
cellen of genetisch materiaal van andere mensen.

•  Geneesmiddelen voor geavanceerde therapie zijn meestal 
bedoeld om ernstige, zeldzame aandoeningen 
te behandelen.

•  Voorbeelden zijn immunotherapie om het afweersysteem 
te versterken of regeneratieve geneeskunde om weefsel 
te herstellen.

Gentherapie
•  Behandeling die iemands dna (genetische code) aanpast 

om ziekten te vertragen of te genezen.

Somatische celtherapie
•  Behandeling waarbij gemodificeerde cellen worden 

geïnjecteerd om ziektes te genezen, te diagnosticeren 
of te voorkomen.

Weefseltherapie
•  Behandeling waarbij gemodificeerd weefsel of cellen 

worden ingezet om weefsel te genezen, te regenereren 
of te vervangen.

Synthetische 
geneesmiddelen

Biologische 
geneesmiddelen

ATMP 
(advanced therapy medicinal product)

❶ ❷ ❸

Afbeelding 1.4
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Hier komen we in de hoofdstukken 4 (relevante wetten) 
en 5 (geldstromen) op terug. Afbeelding 1.4 toont de 
verschillende categorieën geneesmiddelen.

Route nieuw geneesmiddel 
Het belang van geneesmiddelen en de wens om 
nieuwe, succesvolle geneesmiddelen en therapieën te 
vinden staan buiten kijf. Zo schrijft minister Bruins van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) eind 2018 aan 
de Tweede Kamer: ‘We zien de afgelopen jaren steeds 
nieuwe geneesmiddelen op de markt komen, die beter 
zijn in het bestrijden van ziektes en/of het bevorderen 
van de kwaliteit van leven. Dat is goed nieuws voor 
patiënten.’⓫ 

Waar veel patiënten waarschijnlijk geen weet van 
hebben, is de route die een nieuw geneesmiddel aflegt 
voordat het als tablet, druppels, inhalatie, injectie, 
poeder, pleister of zalf beschikbaar is. Er is niet één 

vaste onderzoeksroute. Veelal ziet de weg naar een 
nieuw geneesmiddel eruit als in afbeelding 1.5 en 1.6.

Onderzoeksfase
De geboorte van een nieuw geneesmiddel begint 
met fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. 
Universiteiten en geneesmiddelenfabrikanten doen 
doorlopend wetenschappelijk onderzoek naar 
het menselijk lichaam en de werking van ziektes. 
Gemiddeld duurt een specifiek onderzoekstraject  
vier jaar.⓬⓭ In dit onderzoek kunnen aanknopings- 
punten naar boven komen, die uiteindelijk leiden tot 
een nieuw geneesmiddel.

Hierna volgt een preklinische fase waarin 
universiteiten, start-ups en/of geneesmiddelen- 
fabrikanten op dieren testen of het gevonden middel 
een effect heeft. Is dat het geval, dan volgt klinisch 
onderzoek dat uit drie opeenvolgende fases bestaat. 



Afbeelding 1.5 - 1.6

Welke stappen doorloopt een nieuw, innovatief geneesmiddel meestal?

Onderzoek

Fundamenteel onderzoek Preklinisch 
onderzoek

Klinisch onderzoek
Fase 1 Fase 2 Fase 3

VergoedingRegistratie

na 4 jaarstart na 5 jaar na 7 jaar na 9 jaar na 11 jaar na 12 jaar na 13 jaar



Welke stappen 
doorloopt een nieuw, 

innovatief geneesmiddel 
meestal?

Vergoeding

Registratie

Onderzoek

Fundamenteel onderzoek

Dit onderzoek doen universiteiten en/of geneesmiddelenfabrikanten.
Doel van deze fase is het vinden van aanknopingspunten voor het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen.
Deze fase duurt gemiddeld vier jaar

Preklinisch onderzoek

Dit onderzoek wordt in een laboratorium verricht door universiteiten, start-ups en/of geneesmiddelenfabrikanten.
Doel van deze fase is om inzichten uit het fundamentele onderzoek verder te onderzoeken.
Dit onderzoek wordt niet op mensen gedaan.
Deze fase duurt gemiddeld één jaar.

Klinisch onderzoek

Fase 1    Het doel van deze fase is om te testen of het geneesmiddel werkzaam is en niet schadelijk is in de 
beoogde dosering.

  Voor het starten van deze fase is goedkeuring van een medisch-ethische toetsingscommissie (metc) nodig.
 Het geneesmiddel wordt meestal getest op een klein aantal gezonde vrijwilligers.
Fase 2 Het doel van deze fase is om te komen tot de juiste dosering van het geneesmiddel.
 Voor het starten van deze fase is goedkeuring van een metc nodig.
 Het geneesmiddel wordt getest op kleine groepen patiënten.
Fase 3  Het doel van deze fase is om te testen of het geneesmiddel ook bij een grotere groep patiënten 

werkzaam is.
 Voor het starten van deze fase is goedkeuring van een metc nodig.
 Het geneesmiddel wordt getest op een grote groep patiënten.
 De werking van het middel wordt vergeleken met de bestaande behandeling en/of een placebo.
 Het klinisch onderzoek doen geneesmiddelenfabrikanten in samenwerking met ziekenhuizen en universitaire 
medische centra.
Deze drie fasen duren bij elkaar gemiddeld zes jaar.

Het doel van deze fase is een handelsvergunning (registratie) te krijgen zodat de fabrikant het geneesmiddel 
mag verkopen.
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) registreert een geneesmiddel voor Nederland en het 
Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) voor alle EU-lidstaten.
Het CBG of het EMA beoordeelt de kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid van een geneesmiddel.
Het productieproces wordt getoetst aan Europese kwaliteitseisen.
Deze fase duurt gemiddeld ruim een jaar. 

Geneesmiddelenfabrikanten stellen een prijs vast voor de Nederlandse markt.
Het duurt gemiddeld een jaar voordat de minister beslist of het geneesmiddel in aanmerking komt voor 
vergoeding via het basispakket.
De overheid heeft procedures om te beslissen of een duur geneesmiddel in het basispakket komt.
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In alle drie de klinische fases werken mensen als 
proefpersonen mee aan onderzoek, eerst in kleine 
groepjes en in fase drie op grotere schaal. Voor elk van 
deze drie onderzoeksfases is toestemming nodig van 
een medisch-ethische commissie. De preklinische en 
klinische fase duren bij elkaar gemiddeld circa zeven 
jaar. Uit Amerikaans onderzoek in de periode 2006-
2015 blijkt dat van de middelen die fase 1 van klinisch 
onderzoek ingaan, nog geen 10 procent uiteindelijk als 
geneesmiddel op de markt komt.⓮ 

Registratiefase
Is het onderzoek succesvol afgerond dan volgt de 
registratiefase van het nieuwe geneesmiddel. De 
geneesmiddelenfabrikant wil zijn geneesmiddel op de 
markt brengen en heeft hiervoor goedkeuring nodig 
in de vorm van een handelsvergunning. In Nederland 
beoordeelt het College ter Beoordeling van Genees-
middelen (CBG) de aanvraag. Bij de beoordeling van 

het geneesmiddel speelt de prijs geen rol. Krijgt de 
geneesmiddelenfabrikant de handelsvergunning dan is 
het geneesmiddel geregistreerd en is hij de registratie-
houder. Deze registratiefase duurt gemiddeld één jaar. 
Na de registratiefase kan het onderzoek nog doorgaan 
zodat de fabrikant nog meer te weten kan komen over 
de werkzaamheid en veiligheid van het geneesmiddel 
bij patiënten, bijvoorbeeld of de werking van het 
geneesmiddel ook bij andere doelgroepen werkt die 
niet zijn onderzocht, zoals ouderen of kinderen. 

Vergoedingsfase
Na de registratiefase volgt de vergoedingsfase, 
waarin de overheid beoordeelt of het geneesmiddel in 
aanmerking komt voor vergoeding. Het gaat dan onder 
meer om het effect en de kosten van een geneesmiddel 
(in hoofdstuk 3 leggen we uit hoe dit werkt). Deze 
fase duurt gemiddeld een jaar. Het komt voor dat de 
registratiefase en de vergoedingsfase deels overlappen. 
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Al met al vergt de succesvolle ontwikkeling van een 
nieuw innovatief geneesmiddel gemiddeld circa dertien 
jaar voordat het beschikbaar is voor de patiënt.

Bereiden geneesmiddelen 
Voor het maken van geneesmiddelen is een fabri- 
kantenvergunning vereist. Deze vergunning geeft het 
ministerie van VWS af. In specifieke gevallen mogen 
apothekers, zonder dat zij een fabrikantenvergunning 
hebben, (niet geregistreerde) geneesmiddelen maken. 
Het gaat dan om situaties waarin er geen geschikt 
geneesmiddel op de markt is. Bijvoorbeeld omdat een 
patiënt een dosering op maat moet hebben, of een 
drankje in plaats van een tablet omdat slikken lastig 
gaat. Hiervoor gelden richtlijnen waarin de branche 
zelf kwaliteitseisen heeft opgesteld. In het ziekenhuis 
is de ziekenhuisapotheker verantwoordelijk voor het 
maken van geneesmiddelen voor ziekenhuispatiënten 
als dit nodig is. 

Deze manier van geneesmiddelen maken heet 
‘apotheekbereiding’ (zie kader pagina 29).

En dan zijn er ook nog apotheken die luisteren naar 
de naam ‘grootbereiders’. Dit zijn gespecialiseerde 
apotheken die geneesmiddelen maken (doorleveren) 
voor andere apotheken. Zij maken geneesmiddelen 
die niet geregistreerd zijn maar waar wel behoefte 
aan is en hebben hier geen aparte vergunning voor 
nodig. Bijvoorbeeld omdat het geneesmiddel niet 
meer verkrijgbaar is of niet in de juiste dosering. 
Omdat zij geneesmiddelen maken voor andere 
apotheken, heet dit ‘doorgeleverde bereiding’. 
Grootbereiders moeten wel aan strikte voorwaarden 
voldoen die zijn vastgelegd in een circulaire die de 
Inspectie voor Jeugd en Gezondheidzorg gebruikt bij 
handhaving.⓯ Afbeelding 1.7 geeft een overzicht van 
wie geneesmiddelen maken.



Wie maken 
geneesmiddelen?

Fabrikanten produceren farmaceutische grondstoffen en/of de werkzame stoffen in geneesmiddelen, dit 
gebeurt vooral in het buitenland zoals in China en India.
Fabrikanten verwerken de werkzame stof tot een bruikbare toedieningsvorm, zoals een tablet of capsule.

Apothekers bereiden geneesmiddelen voor hun eigen patiënten.

Ziekenhuisapothekers bereiden geneesmiddelen in het ziekenhuis voor hun eigen patiënten.

Grootbereiders zijn apothekers en leveren aan andere apothekers geneesmiddelen waar geen geregistreerde 
variant van is (doorgeleverde bereiding).

Ziekenhuis-
apothekers

Fabrikanten

Grootbereiders

Openbaar 
apothekers

Afbeelding 1.7
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Apotheekbereiding

Vroeger bereidden en verstrekten 
met name apothekers genees- 
middelen. Vanaf het begin van 
de twintigste eeuw verandert dit. 
Gespecialiseerde bedrijven gaan 
geneesmiddelen produceren. In 
1963 introduceert de overheid, 
naar aanleiding van het drama 
rondom Softenon (zie pagina 21), 
een vergunningenstelsel in de Wet 
op de Geneesmiddelenvoorziening, 
zodat er vooraf controle is op de 
kwaliteit van geneesmiddelen. 
In Nederland komen genees- 
middelen in principe met een 
handelsvergunning (registratie) op 
de markt. 

In 2001 trekt de Europese 
Unie de regelgeving voor 
het maken en toelaten van 
geneesmiddelen in Europa gelijk 
met de Geneesmiddelenrichtlijn 

(richtlijn2001/83/ EG). Hierin 
staat onder meer dat apothekers 
voor eigen patiënten genees- 
middelen mogen bereiden, 
zonder vergunning. Dit heet 
apotheekbereiding, ook wel 
magistrale bereiding genoemd. 

De apotheker mag een 
geneesmiddel maken zolang 
hij het bereidt in de eigen 
apotheek, de bereiding voldoet 
aan de kwaliteitseisen en het 
gaat om ‘verstrekking in het 
klein’.⓰ Gedachte hierbij is dat de 
apotheker niet grootschalig een 
bestaand geneesmiddel met octrooi 
(bescherming tegen namaken) 
mag namaken en zo oneerlijke 
concurrentie bedrijft.

Wat ‘in het klein’ inhoudt, wordt 
niet in de richtlijn vastgelegd. 

De Raad van State bepaalt in 
2013 dat een productie van 
twintigduizend tabletten per 
maand voor ongeveer driehonderd 
patiënten door een apotheek niet 
‘in het klein’ is en dat IGJ dan moet 
handhaven.⓱ 

VWS-minister Bruins omschrijft 
in een brief (april 2019) aan de 
Tweede Kamer ‘verstrekking in 
het klein’ als volgt: verstrekking 
tot circa vijftig unieke patiënten 
per maand bij langdurig gebruik 
en verstrekking tot circa honderd- 
vijftig patiënten per maand bij 
kortdurend gebruik van een 
geneesmiddel. IGJ hanteert 
deze aantallen bij het maken 
van handhavingsregels, waarbij 
het mogelijk is om in bijzondere 
gevallen af te wijken, aldus de 
minister.
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Voorschrijven en verstrekken 
Met het maken en op de markt brengen van een nieuw 
geneesmiddel, is het niet automatisch beschikbaar 
voor de patiënt. Hiermee zijn we aanbeland bij het deel 
over de zorg rondom geneesmiddelen. Hierbij gaat het 
om het samenspel tussen voorschrijver en verstrekker. 
Veelal begint geneesmiddelengebruik met een bezoek 
aan de huisarts of een specialist in het ziekenhuis. De 
arts stelt aan de hand van de klachten van de patiënt 
een diagnose en overlegt met de patiënt wat de beste 
aanpak of behandeling is. Omvat dit een geneesmiddel 
dan schrijft de arts een recept voor. 

Artsen mogen – op medische gronden – genees- 
middelen voorschrijven voor een andere diagnose 
of patiëntengroep (kinderen bijvoorbeeld) dan 
waarvoor het geneesmiddel is geregistreerd. Dit 
heet offlabelgebruik. Dit kan bijvoorbeeld als in 
behandelprotocollen of standaarden is vastgelegd  

dat een geneesmiddel ook helpt bij een andere 
aandoening of doelgroep, bijvoorbeeld een voor 
volwassenen goedgekeurde bloeddrukverlager 
voorschrijven aan een jong kind met een hartafwijking. 
De patiënt, in dit voorbeeld of de ouders, moeten dit 
wel weten en hiermee instemmen.⓲

Extra- en intramuraal
Artsen en tandartsen mogen geneesmiddelen 
voorschrijven en verloskundigen en sommige 
gespecialiseerde verpleegkundigen en physician 
assistants mogen dit voor hun eigen kennisgebied. 
Met een recept gaat de patiënt vervolgens naar de 
apotheek, in vaktermen ‘de openbare apotheek’ 
geheten. Ruim 80 procent van de mensen gaat 
naar hun vaste apotheek.⓳ Schrijft een arts in 
het ziekenhuis geneesmiddelen voor om thuis te 
gebruiken, dan zijn deze meestal op te halen in de 
poliklinische apotheek in het ziekenhuis (dit is een 



Wie mogen
geneesmiddelen
voorschrijven en 

verstrekken?

Openbaar apothekers mogen geneesmiddelen verstrekken aan patiënten. 
Ziekenhuisapothekers mogen geneesmiddelen verstrekken aan patiënten in het ziekenhuis. 
Apotheekhoudende huisartsen mogen geneesmiddelen verstrekken aan hun eigen patiënten.

Verstrekken

Artsen en tandartsen mogen geneesmiddelen voorschrijven.
Verloskundigen mogen geneesmiddelen voorschrijven op hun deskundigheidsgebied.
Verpleegkundig specialisten en physician assistants mogen voorschrijven op hun deskundigheidsgebied.
Verpleegkundigen kunnen van de minister een (tijdelijke) voorschrijfbevoegdheid krijgen.

Voorschrijven

Afbeelding 1.8



Afbeelding 1.9

Waar verkrijgen patiënten voorgeschreven geneesmiddelen?

Extramuraal
Een patiënt kan voorgeschreven geneesmiddelen 
ophalen bij de openbare apotheek.
Een openbare apotheek kan ook in een ziekenhuis
gevestigd zijn.

Openbare apotheek

Ziekenhuis

Intramuraal
Een patiënt krijgt geneesmiddelen in het ziekenhuis 
als onderdeel van een behandeling en soms ook 
voor gebruik thuis.
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openbare apotheek), of bij de openbare apotheek in de 
buurt. Wie geneesmiddelen mogen voorschrijven en 
verstrekken, is te zien in afbeelding 1.8. 

Wáár een patiënt een geneesmiddel krijgt, is van 
belang volgens de wettelijke regels die gelden voor 
vergoeding. Krijgt een patiënt geneesmiddelen in 
een ziekenhuis verstrekt of toegediend, dan spreken 
we over intramurale geneesmiddelen. De door de 
openbare apotheek verstrekte geneesmiddelen zijn 
extramurale geneesmiddelen. Afbeelding 1.9 beschrijft 
dit verschil.

Goede werking
De arts schrijft voor, de apotheker verstrekt en de 
patiënt gebruikt het geneesmiddel, al dan niet met hulp 
van een zorgverlener. Deze route oogt eenvoudig, maar 
bij de goede en veilige werking van een geneesmiddel 
komt meer kijken. Het begint al bij welk geneesmiddel 

de arts voorschrijft. Hoe kiest de arts bij de gestelde 
diagnose het juiste geneesmiddel? 

Wáár een patiënt een geneesmiddel  
krijgt, is van belang volgens de wettelijke  

regels die gelden voor vergoeding

Artsen baseren zich in eerste instantie op landelijke 
richtlijnen, die de eigen beroepsgroep heeft opgesteld 
op basis van onder meer wetenschappelijke studies. 
Hiernaast is het samenspel met de apotheker 
van belang. Huisartsen en apothekers overleggen 
regelmatig in plaatselijke of regionale groepen over 
het voorschrijven en verstrekken van geneesmiddelen. 
Dit heet het farmacotherapeutisch overleg (FTO). De 
huisarts en de apotheker geven elkaar nascholing over 
ziektebeelden en geneesmiddelen zoals over de juiste 
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dosering en het juiste gebruik. Ook maken ze afspraken 
over vervangende geneesmiddelen, bijvoorbeeld 
wanneer een geneesmiddel uit de handel gaat.•• 

Andere factoren die van invloed zijn op het beoogde 
effect, of die ongewenste effecten juist voorkomen, 
zijn onder meer medicatiebewaking, begeleiding en 
monitoring. De apotheker heeft een controlerende rol: 
botst het geneesmiddel niet met een ander middel of 
een andere ziekte van de patiënt? De arts en apotheker 
hebben een begeleidende rol: hoe moet de patiënt 
het middel gebruiken, welke voeding en welk gedrag 
(zoals bewegen) beïnvloeden of ondersteunen het 
geneesmiddel? Ook monitoren ze beiden of er sprake 
is van bijwerkingen en – bij een verhoogd risico – 
wat de ervaring van de patiënt is met een specifiek 
geneesmiddel. Afbeelding 1.10 laat zien welke  
factoren van invloed zijn op de werking van een 
geneesmiddel.

Gebruik geneesmiddelen 
In 2017 gebruikten 11,4 miljoen mensen genees–
middelen, verstrekt door openbare apotheken 
(extramuraal) en apotheekhoudende huisartsen.  
Dit is twee derde van de Nederlandse bevolking  
(zie afbeelding 1.11).••••

Het is onbekend hoeveel patiënten die opgenomen 
zijn in een ziekenhuis geneesmiddelen gebruiken, 
omdat geneesmiddelen onderdeel zijn van een 
behandeling. Alleen van de categorie ‘dure 
geneesmiddelen’ in ziekenhuizen (intramuraal) is 
geregistreerd dat 255 duizend patiënten deze in 2017 
gebruikten (in hoofdstuk 5 gaan we dieper in op dure 
geneesmiddelen).•• Of deze groep gebruikers ook 
geneesmiddelen van openbare apotheken kreeg, is  
niet bekend. Hierom kunnen de aantallen gebruikers 
van intra- en extramurale geneesmiddelen niet bij 
elkaar worden opgeteld.



Wat draagt bij 
aan goede werking van 

een geneesmiddel?

Voorschrijven

Begeleiding

De (tand)arts of verloskundige stelt een diagnose en schrijft het meest geschikte geneesmiddel voor.

De apotheker controleert het recept van de patiënt op juistheid.

De apotheker controleert in het medicatie-overzicht of een geneesmiddel samengaat met andere geneesmiddelen.

Een geneesmiddel werkt optimaal wanneer een patiënt het geneesmiddel gebruikt volgens voorschrift.

De arts en apotheker leggen het gebruik van het geneesmiddel uit aan de patiënt.
De arts en apotheker geven leefstijladviezen die de werking van een geneesmiddel beïnvloeden.

Patiënt, arts en apotheker houden mogelijke bijwerkingen in de gaten.

Arts en apotheker controleren de ervaring van de patiënt met een geneesmiddel en doen dit periodiek bij een 
verhoogd risico op bijwerkingen.

Recept-
controle

Monitoring van 
bijwerkingen

Therapietrouw

Medicatie-
beoordeling

Medicatie-
bewaking

Afbeelding 1.10



Afbeelding 1.11
Aantal Nederlanders (x 1 miljoen) dat voorgeschreven 
geneesmiddelen verstrekt krijgt door een openbare 
apotheek. Bron: GIPdatabank, 2019.

2013

11,3

11,6

11,4

2017

Hoeveel mensen gebruiken
extramurale geneesmiddelen?
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Een door de Wereldgezondheidsorganisatie  
vastgestelde maat voor het gebruik van genees- 
middelen, is het aantal ‘standaarddagdoseringen’.  
Dit is de gemiddelde dosis van een geneesmiddel 
die een persoon per dag gebruikt. In 2017 
verstrekten openbare apotheken 9,2 miljard 
standaarddagdoseringen. Dit komt gemiddeld  
neer op 551 standaarddagdoseringen per gebruiker 
per jaar. Het aantal mensen dat geneesmiddelen 
gebruikt, toont een duidelijke relatie met leeftijd,  
zo is te zien op afbeelding 1.12.•• 

Polyfarmacie
Oudere mensen gebruiken niet alleen vaker 
geneesmiddelen, maar ook meerdere tegelijk. 
Zij hebben gemiddeld meer aandoeningen waar 
artsen geneesmiddelen voor voorschrijven. In 
2017 gebruikten 1,1 miljoen mensen vijf of meer 
geneesmiddelen voor chronische aandoeningen.•• 



Afbeelding 1.12
Deel van de bevolking in een leeftijdsgroep dat in 2017 voorgeschreven geneesmiddelen verstrekt 
kreeg door een openbare apotheek. Bron: CBS, GIPDatabank, 2019.

Wie gebruikt extramurale geneesmiddelen?

 0 tot 5 jaar 52%

 5 tot  15 jaar 43%

 15 tot  25 jaar 56%

 25 tot  45 jaar 58%

 45 tot  65 jaar 73%

 65 tot  75 jaar 91%

  75 jaar of ouder 100%



Afbeelding 1.13 
Top10 van de werkzame stof in extramurale geneesmiddelen die het meest voorgeschreven werden in 2018. 
Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen, 2019.

Welke extramurale geneesmiddelen gebruiken we het meest?

Toepassing

bij verstopping van de darmen

bij bacteriële infectie

bij pijn en ontstekingen

als preventie tegen botontkalking

bij brandend maagzuur

bij verhoogd cholesterol

o.a. bij verhoogde bloeddruk

o.a. bij droge huid en eczeem

bij brandend maagzuur

o.a. bij astma en COPD

Aantal 
gebruikers

1,20 miljoen

1,13 miljoen

1,11 miljoen

1,10 miljoen

1,04 miljoen

1,03 miljoen

1,01 miljoen

0,97 miljoen

0,90 miljoen

0,87 miljoen

Werkzame stof (werking)

Macrogol (laxeermiddel)

Amoxicilline (antibioticum)

Diclofenac (pijnstiller)

Colecalciferol (vitamine D3)

Omeprazol (maagzuurremmer)

Simvastatine (cholesterolverlager)

Metoprolol (bèta-blokker)

Basiscrèmes en -zalven

Pantoprazol (maagzuurremmer)

Salbutamol (luchtwegverwijder)

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❽

❾

❿
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Het gebruik van meerdere geneesmiddelen tegelijk 
heet ‘polyfarmacie’. Bij het langdurig gebruiken 
van meerdere geneesmiddelen stijgt de kans 
op problemen. Geneesmiddelen kunnen elkaar 
tegenwerken, of juist te veel versterken. Daarnaast 
zijn ouderen extra gevoelig voor de schadelijke 
effecten van geneesmiddelen, onder andere omdat 
hun nieren minder goed werken.•• Arts(en) en 
apotheker moeten hierom extra goed opletten wat 
voor effect geneesmiddelen hebben bij ouderen, zeker 
als er verschillende voorschrijvers betrokken zijn. 
In afbeelding 1.13 is te zien welke geneesmiddelen, 
verstrekt door de openbare apotheek, we in 2018 in 
Nederland het meeste gebruikten.

Weesgeneesmiddelen 
Naast ouderen vormen ook mensen met een zeldzame 
ziekte een speciale doelgroep bij het gebruik van 
geneesmiddelen. Volgens de Europese Unie (EU) is 

er sprake van een zeldzame aandoening als deze 
niet vaker voorkomt dan bij vijf op de tienduizend 
inwoners in de EU. Naar schatting zijn er tussen de 
zesduizend en achtduizend verschillende zeldzame 
ziekten. In Nederland lijdt één op de zeventien 
inwoners aan een zeldzame ziekte.•• Dit zijn relatief 
weinig mensen, waardoor het moeilijk kan zijn om bij 
voldoende mensen onderzoek te doen naar de effec- 
tiviteit en veiligheid van een potentieel geneesmiddel. 
We spreken hierom over ‘weesgeneesmiddelen’. 
Het gaat vaak om levensbedreigende ziektes zoals 
taaislijmziekte (circa vijftienhonderd mensen)••, circa 
achthonderd kinderen die een vorm van een zeldzame 
stofwisselingsziekte krijgen•• en ongeveer zeshonderd 
kinderen die jaarlijks een vorm van kanker krijgen.•• 
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Mede doordat geneesmiddelenfabrikanten de ont- 
wikkelkosten van een nieuw geneesmiddel moeten 
terugverdienen aan een relatief kleine groep patiënten, 
zijn de prijzen van (complexe) weesgeneesmiddelen 
vaak hoog. 

Doel is dat patiënten uit verschillende landen 
kunnen participeren in onderzoek naar 

zeldzame ziekten en het dus makkelijker 
wordt om goede, veilige geneesmiddelen voor 

zeldzame aandoeningen te ontwikkelen

Hierdoor is er regelmatig discussie over betaalbaarheid 
van weesgeneesmiddelen (zie hoofdstuk 5). Dit komt 
ook omdat bij een deel van de dure geneesmiddelen 
niet is bewezen dat ze het beoogde effect hebben,  
zoals bij geneesmiddelen tegen kanker.•• 

De EU stimuleert het onderzoek naar weesgenees- 
middelen. Doel is dat patiënten uit verschillende 
landen kunnen participeren in onderzoek naar 
zeldzame ziekten en het dus makkelijker wordt 
om goede, veilige geneesmiddelen voor zeldzame 
aandoeningen te ontwikkelen.••

Personalised medicine
Een mogelijke oplossingsrichting voor een beter 
resultaat en misschien zelfs kostenbesparing is het 
ontwikkelen van geneesmiddelen die op individuele 
patiënten zijn afgestemd. Personalised medicine 
worden deze behandelingen met geneesmiddelen 
op maat genoemd. Het kabinet-Rutte III noemt dit in 
het regeerakkoord als een voorbeeld van innovatie 
die kostenbesparend kan werken.•• De Nederlandse 
Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) 
schrijft in een kennisagenda over personalised 
medicine: ‘Interventies met een optimaal resultaat,  
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een minimum aan bijwerkingen, tegen minimale 
kosten, aansluitend bij de eigen leef- en denkwereld,  
zo dicht mogelijk bij huis.’ Al lijkt dit ideaalbeeld nog 
wel ver weg.•• 

We weten nu in grote lijnen hoe een geneesmiddel bij 
de patiënt komt en hoe de route van een nieuw genees-
middel eruitziet. In hoofdstuk 2 gaan we verder met 
de belangrijkste spelers in de geneesmiddelenzorg en 
leggen we uit hoe de veiligheid rond het maken en het 
leveren van geneesmiddelenzorg is geregeld.
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Kwaliteit, veiligheid en professionals

In dit hoofdstuk brengen we in kaart welke (zorg)- 
professionals werkzaam zijn in de geneesmiddelen- 
zorg, wie hen vertegenwoordigen en welke 
organisaties zich bezighouden met kwaliteit, 
kennis, advies, registratie en vergoeding. Tot slot 
besteden we aandacht aan hoe de veiligheid rondom 
geneesmiddelen is geregeld. 

Over de kwaliteit en veiligheid van geneesmiddelenzorg 
mag geen twijfel zijn. Mensen moeten met vertrouwen 
hun geneesmiddel kunnen gebruiken. Het proces van 
kwaliteitseisen vooraf, controle tijdens het maken van 
geneesmiddelen, toezicht op het leveren van zorg en 
het monitoren van de effecten moet zo zijn ingericht 
dat het risico op incidenten zo klein mogelijk is.

Kwaliteit 
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 
(CBG) is een van de belangrijkste spelers als het 
gaat om kwaliteit van geneesmiddelen. Het CBG 
controleert, beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, 
de mogelijke gezondheidsrisico’s en de kwaliteit van 
een geneesmiddel.

In opdracht van het CBG is Bijwerkingencentrum Lareb 
verantwoordelijk voor het registreren en analyseren 
van bijwerkingen van geneesmiddelen. Het CBG 
beoordeelt de door Lareb vastgestelde bijwerkingen 
en besluit of er maatregelen nodig zijn. Lareb kreeg 
in 2018 bijna 34 duizend meldingen over bijwerkingen 
van geneesmiddelen en vaccins, wat een stijging was 
van bijna 60 procent in een jaar tijd. De forse toename 
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komt doordat geneesmiddelenfabrikanten sinds eind 
2017 verplicht zijn ook niet-ernstige meldingen door te 
sturen naar de Europese databank Eudravigilance. 

De Inspectie voor de Gezondheidszorg  
en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit 
van de geneesmiddelen van zelfbereidende 

apothekers op basis van de beroepsrichtlijnen

Lareb neemt deze meldingen over in haar eigen 
databank voor een volledig beeld. 35 procent van 
alle meldingen (ruim twaalfduizend) bij het Lareb is 
afkomstig van zorgverleners en patiënten.➊

Zoals we in hoofdstuk 1 hebben gezien, maken ook 
apothekers geneesmiddelen (apotheekbereiding). 
De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 

houdt toezicht op de kwaliteit van de geneesmiddelen 
van zelfbereidende apothekers op basis van de 
beroepsrichtlijnen en op grootbereiders aan de hand 
van een brief: de IGJ-circulaire.➋➌ De inspectie 
houdt ook toezicht op de apotheken en op het 
verantwoord voorschrijven en veilig gebruik van 
geneesmiddelen door zorgprofessionals. De IGJ zit 
hiermee aan het einde van het kwaliteitsproces en 
toetst achteraf op vastgestelde kwaliteitseisen. Die 
stellen beroepsgroepen vaak zelf op aan de hand van 
de laatste wetenschappelijke inzichten. Zo maakt de 
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering 
van de Pharmacie (KNMP) praktische richtlijnen en 
kwaliteitsstandaarden voor apothekers. De Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der 
Geneeskunst (KNMG) doet dit voor artsen in het 
algemeen en het Nederlands Huisartsen Genootschap 
(NHG) voor de huisartsen. Op afbeelding 2.1 staan de 
bij kwaliteit betrokken organisaties.



Welke 
organisaties houden 

zich bezig met kwaliteit 
van de geneesmiddelen-

zorg?

FMS Federatie Medisch Specialisten

Evalueert de kwaliteit en maakt richtlijnen voor de medisch-specialistische zorg en bijbehorende opleidingen.

IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Stelt kwaliteitskader vast bij het toetsen van de kwaliteit van de geneesmiddelenzorg.

KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Ondersteunt artsen met advies en richtlijnen over hun werk.

KNMP Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmacie

Ondersteunt apothekers in hun werk en bij hun opleiding.
Ondersteunt apothekers door wetenschap te vertalen naar de apotheekpraktijk (kwaliteitsstandaarden).

NHG Nederlands Huisartsen Genootschap

Ondersteunt huisartsen in hun werk door wetenschap te vertalen naar de huisartspraktijk 
(kwaliteitsstandaarden).
Ondersteunt huisartsen in hun werk en bij hun opleiding.

SKIF Stichting Kwaliteitsindicatoren Farmacie

Organiseert de uitvraag van kwaliteitsindicatoren bij apothekers en apotheekhoudende huisartsen.

Zorgverzekeraars

Stimuleren kwaliteit, bijvoorbeeld door apothekers te betalen voor goede uitkomsten van geleverde 
geneesmiddelenzorg.

Zorg

Zorg
Product

Afbeelding 2.1



Welke 
organisaties houden 

zich bezig met kwaliteit 
van de geneesmiddelen-

zorg?

Product

Bijwerkingencentrum Lareb

Registreert en analyseert vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen na gebruik. 

CBG College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Keurt werkzaamheid, risico’s en kwaliteit en registreert (nieuwe) geneesmiddelen. 

CCMO Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Beoordeelt studies naar geneesmiddelen met proefpersonen en is toezichthouder van de medisch-ethische 
toetsingscommissies.

EMA Europees Geneesmiddelenbureau

Speelt een coördinerende rol in het beoordelen en toelaten van (nieuwe) geneesmiddelen op de Europese markt.

IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Houdt toezicht op alle geneesmiddelen.

KNMP Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmacie

Maakt voorschriften voor het bereiden van geneesmiddelen, in het Formularium Nederlandse Apothekers.

metc’s Medisch-ethische toetsingscommissies

Zijn verbonden aan umc’s en beoordelen studies met proefpersonen op uitvoerbaarheid en medisch-ethische 
zaken.

umc’s Universitaire medische centra

Doen onderzoek naar kwaliteit van geneesmiddelen en zorg.

Zorg
Product

Afbeelding 2.1
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Kennis en advies 
Elk jaar komen er nieuwe geneesmiddelen 
beschikbaar en leiden onderzoeken tot nieuwe 
inzichten over gebruik en nieuwe mogelijkheden van 
geneesmiddelen. Hierdoor is het belangrijk om kennis 
(internationaal) met elkaar te delen. Het CBG en het 
Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) spelen een 
belangrijke rol in het over de landsgrenzen delen van 
(nieuwe) kennis over geneesmiddelen via een Europees 
geneesmiddelennetwerk. Het EMA is sinds april 2019 
gehuisvest in Nederland, nadat het Londen moest 
verlaten in aanloop naar de Brexit.

Voorschrijvers van geneesmiddelen kunnen bij  
twijfel over hoe een bepaald geneesmiddel gebruikt 
moet worden of voor meer informatie over bijvoorbeeld 
toedieningsvorm of vergoeding, terecht bij het 
Farmacotherapeutisch Kompas van het Zorginstituut 
Nederland (ZIN).  

Deze website bevat informatie over indicaties en 
wetenschappelijke achtergrondinformatie en is een 
hulpmiddel bij het voorschrijven van geneesmiddelen. 

De SFK verzamelt en analyseert  
gegevens van openbare apotheken en geeft 

inzicht in bijvoorbeeld het gebruik van 
voorgeschreven geneesmiddelen

Een belangrijke informatiebron over farmaceutische 
zorg is de Stichting Farmaceutische Kengetallen 
(SFK). De SFK verzamelt en analyseert gegevens van 
openbare apotheken en geeft inzicht in bijvoorbeeld  
het gebruik van voorgeschreven geneesmiddelen. 
Welke soorten geneesmiddelen gebruiken we in 
Nederland het meest, hoeveel apotheken zijn er en 
hoeveel geven we uit aan geneesmiddelen, verstrekt 
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door openbaar apothekers? De cijfers geven inzicht 
in trends en helpen zo bij het maken van keuzes en 
beleid. Afbeelding 2.2 laat de bij kennis en advies 
betrokken partijen zien.

Registratie en vergoeding 
Voordat een geneesmiddel op de markt is, doorloopt 
het een aantal belangrijke stappen, zoals beschreven 
in hoofdstuk 1. Het CBG beoordeelt het geneesmiddel 
uitgebreid op werkzaamheid, risico’s en kwaliteit. Pas 
als het CBG of het EMA groen licht geeft in de vorm 
van een handelsvergunning, kan een geneesmidde-
lenfabrikant zijn product op de markt brengen. Een 
geneesmiddelenfabrikant kan via drie routes een 
handelsvergunning voor een geneesmiddel aanvragen: 
de nationale, de decentrale en de centrale route.

In 2018 kreeg het CBG 57 aanvragen voor het toelaten 
van een geneesmiddel op alleen de Nederlandse 

markt (nationale route). Het CBG kan ook op verzoek 
van het EMA een aanvraag van een handelsvergunning 
beoordelen voor de hele Europese Unie (centrale 
procedure). In 2018 beoordeelde het CBG 23 van deze 
aanvragen. Als de handelsvergunning is verstrekt, 
geldt deze voor de hele Europese Unie.

De meest voorkomende route is de decentrale  
procedure. Deze procedure gebruiken genees- 
middelenfabrikanten als zij voor hun geneesmiddel 
voor meerdere Europese landen een handels- 
vergunning willen hebben. Heeft een Europees land  
het geneesmiddel al goedgekeurd, dan kan de  
geneesmiddelenfabrikant een wederzijdse  
erkenningsprocedure aanvragen. Heeft het CBG  
een geneesmiddel in Nederland positief beoordeeld, 
dan kan de fabrikant aan andere Europese landen 
vragen of ze het geneesmiddel ook in hun land willen 
erkennen op basis van deze beoordeling. 



Welke 
organisaties 

houden zich bezig met 
kennis en advies van de 

geneesmiddelen-
zorg?

Kennis

CBG College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Ontsluit kennis over geneesmiddelen, zoals via de geneesmiddeleninformatiebank.
Reguleert kwaliteit, werking en veiligheid van geneesmiddelen en stimuleert het juiste gebruik door de 
juiste patiënt.

EMA Europees Geneesmiddelenbureau

Ontsluit kennis over geneesmiddelen via een Europees netwerk.

IVM Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Vertaalt kennis over geneesmiddelen naar praktische toepassingen voor zorgverleners.

KNMP Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie

Verzamelt en deelt kennis over bereiding en het gebruik van geneesmiddelen zoals via de digitale 
KNMP Kennisbank.

NIVEL

Onderzoeksinstituut van de gezondheidszorg, doet onder andere onderzoek naar geneesmiddelen.

NKFK Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen

Ontsluit kennis over toepassing van geneesmiddelen bij kinderen.

NVZA  Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

Stimuleert onderzoek, innovatie en deskundigheidsbevordering van ziekenhuisapothekers en poliklinische 
apothekers.

NZa Nederlandse Zorgautoriteit

Houdt toezicht op de toegankelijkheid en betaalbaarheid van geneesmiddelenzorg voor burgers.
Maakt de jaarlijkse monitor over de ontwikkelingen van dure geneesmiddelen en de uitgaven van zorg.

Pharmo

Onderzoeksinstituut gericht op onderzoek naar veiligheid en gebruik van geneesmiddelen.

Kennis
Advies

Afbeelding 2.2



Welke 
organisaties 

houden zich bezig met 
kennis en advies van de 

geneesmiddelen-
zorg?

Kennis

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Ondersteunt toezicht van de inspectie met onderzoek en laboratoriumwerk.

SFK Stichting Farmaceutische Kengetallen

Verzamelt en analyseert gegevens van openbare apotheken over het geneesmiddelengebruik in Nederland.

umc’s Universitaire medische centra

Doen onderzoek naar geneesmiddelen.

Vektis

Verzamelt zorgdata en maakt deze inzichtelijk voor alle spelers in de zorg.

Z-Index

Beheert een databank (G-Standaard) die het voorschrijven, afleveren, bestellen, declareren en vergoeden van 
zorgproducten ondersteunt.

ZonMw

Stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, ook met betrekking tot geneesmiddelen.

ZIN Zorginstituut Nederland

Is verantwoordelijk voor de Horizonscan Geneesmiddelen, die aangeeft welke nieuwe geneesmiddelen op 
de markt komen.
Maakt het Farmacotherapeutisch Kompas met informatie uit verschillende bronnen over bijvoorbeeld werking, 
dosering en kosten van geneesmiddelen.
Ontsluit informatie over geneesmiddelengebruik en -kosten via de GIPdatabank.

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Geeft advies aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op basis van eigen wetenschappelijk onderzoek.

ZIN Zorginstituut Nederland

Geeft advies aan de minister van VWS of (dure) geneesmiddelen in aanmerking komen voor opname in 
het basispakket.

Advies

Kennis
Advies

Afbeelding 2.2
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In 2018 werden 269 aanvragen gestart via de  
decentrale of wederzijdse erkenningsprocedure.➍ 

Zorgverzekeraars vergoeden  
in de regel geneesmiddelen die deel  

uitmaken van het basispakket van  
de zorgverzekering

De totstandkoming van de vergoeding en prijs 
van een geneesmiddel belichten we uitgebreid in 
respectievelijk hoofdstuk 4 en 5. In dit hoofdstuk 
noemen we partijen die zich bezighouden met 
prijsafspraken, de vergoeding en het inkopen van 
geneesmiddelen. Het Zorginstituut adviseert jaarlijks 
de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS) over welke geneesmiddelen in het basispakket 
kunnen worden opgenomen. 

De minister kan zo een onderbouwd besluit nemen 
over welke geneesmiddelen wel en welke niet 
voor vergoeding in aanmerking komen. Zo valt 
bijvoorbeeld op advies van het Zorginstituut sinds 
2019 paracetamol (1000 mg) niet langer onder het 
basispakket. Zorgverzekeraars vergoeden in de regel 
geneesmiddelen die deel uitmaken van het basispakket 
van de zorgverzekering.

Inkoop en prijsafspraak 
Om zoveel mogelijk grip te krijgen op de kosten van 
dure geneesmiddelen (hierover meer in hoofdstuk 5) 
heeft VWS het Landelijk Overleg Dure Geneesmiddelen 
in het leven geroepen. Koepels van zorgaanbieders, 
zorgverzekeraars, zorgprofessionals, patiënten, de 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het Zorginstituut en 
VWS nemen deel aan dit overleg.➎ Daarnaast werkt 
Nederland internationaal samen met andere landen. 
De landen wisselen informatie uit over prijzen en 
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onderhandelen soms gezamenlijk met fabrikanten over 
dure geneesmiddelen.➏ De geneesmiddelenfabrikant 
bepaalt een (voorlopige) prijs. Sommige ziekenhuizen 
bundelen hun inkoopkracht om lagere prijzen uit te 
onderhandelen met geneesmiddelenfabrikanten. 
Groothandels kopen geneesmiddelen in voor apotheken 
en ziekenhuizen en doen dit in binnen- en buitenland. 
Veel apotheken zijn gelieerd aan een groothandel die 
alles levert wat de aangesloten apotheek nodig heeft. 
Vier groothandels bedienen vrijwel alle apotheken in 
Nederland.➐ 

Afbeelding 2.3 toont de belangrijkste partijen 
betrokken bij registratie, vergoeding, prijsafspraken  
en inkoop.

Professionals geneesmiddelenzorg 
De geneesmiddelenzorg is goed voor vele tienduizen- 
den banen. Partijen als geneesmiddelfabrikanten, 

apothekers, en groothandels ontwikkelen en 
verkopen geneesmiddelen en zorgprofessionals zijn 
verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste 
toediening van geneesmiddelen. We beginnen met 
het uitlichten van een aantal functies behorend bij 
het gedeelte over het product. Bij het ontwikkelen 
en op de markt krijgen van geneesmiddelen zijn veel 
verschillende mensen betrokken. Uiteraard zijn legio 
onderzoekers bezig met fundamenteel, toegepast en/of 
preklinisch onderzoek (zie de onderzoeksfases van een 
geneesmiddel in hoofdstuk 1). 

Bij een geneesmiddelenfabrikant speelt een qualified 
person een belangrijke rol. Hij of zij is verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van een geneesmiddel en beslist of 
het naar de patiënt kan. De medisch directeur leidt 
vaak klinisch onderzoek en is verantwoordelijk voor 
medische zaken. Daarnaast moeten alle registraties 
van geneesmiddelen op een juridisch juiste wijze 



Welke
organisaties houden 

zich bezig met registratie, 
vergoeding, prijsafspraken 

en inkoop van genees-
middelen?

CBG College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Beoordeelt werkzaamheid, risico’s en kwaliteit en registreert nieuwe geneesmiddelen.

EMA Europees Geneesmiddelenbureau

Speelt een coördinerende rol in het beoordelen en toelaten van nieuwe geneesmiddelen op de Europese markt.

CIBG/Farmatec

Behandelt de aanvragen van geneesmiddelenfabrikanten die voor vergoeding in aanmerking komen.

VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Neemt het formele besluit over vergoedingsadviezen.

NZa Nederlandse Zorgautoriteit

Stelt regels vast over zorgdeclaraties van apotheken en ziekenhuizen, en de vergoeding hiervan.

ZIN Zorginstituut Nederland

Adviseert de minister van VWS over pakkettoelating en vergoeding van geneesmiddelen.

ZN Zorgverzekeraars Nederland

Beoordeelt aanvragen van de voorschrijver van een geneesmiddel voor offlabelgebruik.

Registratie

Vergoeding

Registratie
Vergoeding
Prijsafspraken
Inkoop

Afbeelding 2.3



Welke
organisaties houden 

zich bezig met registratie, 
vergoeding, prijsafspraken 

en inkoop van genees-
middelen?

ACM Autoriteit Consument en Markt

Houdt er toezicht op dat de inkoop van geneesmiddelen gebeurt volgens de mededingingswet.

Beneluxa-initiatief

België, Nederland, Luxemburg, Oostenrijk en Ierland werken samen aan de betaalbaarheid en toegankelijk-
heid van dure geneesmiddelen.

Bureau fi nanciële arrangementen

Verantwoordelijk voor het maken van financiële arrangementen tussen overheid en farmaceutische bedrijven.

Landelijk Overleg Dure Geneesmiddelen

Overleg om afspraken over de geneesmiddelenmarkt te monitoren en te bewaken tussen koepels van 
zorgaanbieders, NZa, ZIN, patiënten, verzekeraars en VWS.

Zorgverzekeraars

De elf zorgverzekeraars onderhandelen met ziekenhuizen en fabrikanten over de prijs van geneesmiddelen.
Zij onderhandelen met apothekers over de prijzen voor de geneesmiddelenzorg die zij verlenen.

Groothandels

Kopen en verkopen geneesmiddelen in binnen- en buitenland. 

Ziekenhuisinkoopgroepen

Groepen van ziekenhuizen kopen gezamenlijk geneesmiddelen in bij fabrikanten.

Prijsafspraken

Inkoop

Registratie
Vergoeding
Prijsafspraken
Inkoop

Afbeelding 2.3
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plaatsvinden, een regulatory affairs specialist is hier 
verantwoordelijk voor. Vanuit de overheid is een 
geneesmiddelenbeoordelaar verantwoordelijk voor het 
beoordelen van risico’s, kwaliteit en werkzaamheid 
van geneesmiddelen. De regulatory projectleader is 
de contactpersoon vanuit de overheid voor genees- 
middelenfabrikanten en heeft overzicht over de 
registratie van geneesmiddelen. 

Huisarts en apotheker
Geneesmiddelenzorg begint met een recept van 
een zorgverlener. 80 procent van alle recepten 
voor geneesmiddelen die de openbare apotheek 
verstrekt, is afkomstig van de huisarts. 17 procent 
komt van de medisch specialist, vooral internisten 
en psychiaters. De overige 3 procent is afkomstig van 
andere zorgverleners zoals tandartsen, verpleegkundig 
specialisten en artsen op de spoedeisende hulp.➑ 
De patiënt meldt zich met het recept bij de apotheek. 

In 2017 waren er ruim 2.500 openbaar apothekers 
(2.270 voltijdsbanen).➒ Openbaar apothekers geven 
de patiënt instructies over hoe het geneesmiddel 
te gebruiken, controleren of het geneesmiddel past 
bij eventuele andere geneesmiddelen die de patiënt 
neemt en heeft contact met de voorschrijver over 
het geneesmiddelengebruik van de patiënt. Een 
kleine meerderheid (54 procent) van de openbaar 
apothekers is vrouw en dit aandeel zal groeien 
aangezien nu 70 procent van de studenten Farmacie 
vrouw is. Apotheker is een beschermde beroepstitel. 

Het aantal apothekers is tussen 2012 en 2017 met 
11 procent gestegen en zal de komende jaren blijven 
stijgen. Dit concludeert het Capaciteitsorgaan, de 
instantie die de overheid adviseert over hoeveel 
studenten aan medische opleidingen moeten beginnen 
om te voldoen aan de zorgvraag. 
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We leven langer door verbeterde behandelmethoden, 
sporen ziekten eerder op en een stijgend aantal 
mensen heeft meerdere ziekten (multimorbiditeit). 
Hierdoor hebben we meer geneesmiddelen nodig. Ook 
willen politici en beleidsmakers dat zorg verschuift 
vanuit instellingen (ziekenhuizen, verpleeghuizen en 
ggz-instellingen) naar zorg thuis of in de wijk. Hiermee 
verschuift de medicatiebegeleiding en bewaking naar 
de openbare apotheek.

In het ziekenhuis zijn soms ook openbare apotheken 
gevestigd, bijvoorbeeld in de grote hal waar patiënten 
binnenkomen. Deze apothekers worden ‘poliklinisch 
apotheker’ genoemd. Door de locatie speelt de apo- 
theker soms ook een rol in de communicatie tussen 
ziekenhuis en de apotheker of huisarts van een 
individuele patiënt. Bij de poliklinische apotheek krijgen 
patiënten geneesmiddelen die ze thuis gaan gebruiken.
Een andere apotheker is de ziekenhuisapotheker 

(ook een wettelijk beschermde beroepstitel) die 
zorgt voor de geneesmiddelen als een patiënt wordt 
behandeld in het ziekenhuis. Soms is het ziekenhuis 
ook verantwoordelijk voor de geneesmiddelenzorg 
thuis, zoals bij chemobehandelingen. De zieken- 
huisapotheker heeft geen balie of zichtbare winkel 
in het ziekenhuis, en heeft voornamelijk contact met 
het verplegend personeel. Op 1 januari 2019 waren 
er 570 ziekenhuisapothekers (530 voltijdsbanen). De 
ziekenhuisapotheker heeft te maken met complexere 
geneesmiddelen. 

Tot slot kan ook een huisarts apotheekhoudend zijn. 
De huisarts is dan een ‘apotheekhoudende huisarts’ 
en heeft een speciale vergunning om geneesmiddelen 
te mogen verstrekken. De huisarts krijgt alleen een 
apotheekvergunning als de huisarts patiënten heeft die 
verder dan 4,5 kilometer van een apotheek vandaan 
wonen.➓ 



Wie 
werken er zoal in

de geneesmiddelen-
zorg?

Zorg

Arts

Stelt diagnoses en schrijft in overleg met de patiënt het juiste geneesmiddel voor.

Tandarts

Geeft mondzorg aan patiënten en schrijft met name antibiotica en pijnstillende geneesmiddelen voor.

Verpleegkundig specialist

Stelt diagnoses, levert niet-complexe zorg en schrijft middelen voor op eigen deskundigheidsgebied.

Physician assistant

Stelt diagnoses, levert laag-complexe medische zorg en schrijft middelen voor op eigen deskundigheidsgebied.

Verpleegkundige

Verstrekt geneesmiddelen aan patiënten.

Openbaar apotheker

Instrueert en begeleidt patiënten bij geneesmiddelgebruik.
Controleert of het geneesmiddel past bij de patiënt en bij andere geneesmiddelen van die patiënt.
Bereidt soms zelf geneesmiddelen.
Overlegt met de voorschrijver over geneesmiddelengebruik van de patiënt en over het algemene beleid.

Ziekenhuisapotheker

Instrueert en begeleidt patiënten bij geneesmiddelgebruik.
Controleert of het geneesmiddel past bij de patiënt en bij andere geneesmiddelen van die patiënt.
Bereidt soms zelf geneesmiddelen.
Heeft voornamelijk contact met medisch personeel zoals artsen en verpleegkundigen.

Apothekersassistent

Openbare apotheek  Is bevoegd tot het bereiden en verstrekken van geneesmiddelen en valt onder de 
eindverantwoordelijkheid van de apotheker.

 Licht patiënten voor, doet aan voorraadbeheer, voert recepten in en verwerkt deze.
Ziekenhuisapotheek  Bevoegd tot het bereiden en verstrekken van geneesmiddelen en valt onder de 

eindverantwoordelijkheid van de ziekenhuisapotheker.
 Heeft voornamelijk contact met medisch personeel, zoals artsen en verpleegkundigen.

Apotheekhoudende huisarts

Huisarts met een apotheek, de huisarts is eindverantwoordelijk voor de geneesmiddelenzorg.

Farmaceutisch consulent

Geeft voorlichting en begeleiding vanuit de apotheek aan patiënten met een chronische ziekte.

Zorg
Product

Afbeelding 2.4
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werken er zoal in

de geneesmiddelen-
zorg?

Product

Onderzoeker

Doet fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en/of pre-klinische ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.

Operator

Maakt geneesmiddelen volgens Good Manufacturing Practices (GMP)-richtlijnen.

Qualifi ed Person

Verantwoordelijk voor de kwaliteit van een geneesmiddel, en bepaalt of het naar de patiënt kan.

Qualifi ed Person Responsible for Pharmacovigilance (QPPV)

Verantwoordelijk voor het monitoren van de veiligheid van een geneesmiddel bij gebruik in de praktijk.

Medisch directeur

Verantwoordelijk voor alle medische zaken, vaak ook hoofd van het klinisch onderzoek in een land.

Regulatory Aff airs specialist

Voorziet farmaceutische en medische producten van de juiste, juridische registraties.

Market access manager

Houdt zich bezig met de toegang tot een geneesmiddel voor patiënten.

Clinical research associate

Verantwoordelijk voor het monitoren van klinische studies.

Medical information specialist

Verantwoordelijk voor de medisch-inhoudelijke informatievoorziening rondom een (groep) geneesmiddel(en).

Geneesmiddelenbeoordelaar

Beoordeelt risico’s, kwaliteit en werkzaamheid van geneesmiddelen en werkt bij de overheid.

Regulatory projectleader

Contactpersoon vanuit de overheid voor de industrie en regelt en coördineert de registratie.

Zorg
Product

Afbeelding 2.4
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De apotheekhoudende huisartsen bedienen samen 
een kleine 8 procent van de Nederlandse bevolking.⓫ 
In 2016 waren er circa 355 apotheekhoudende 
huisartsen.⓬ 

Apothekersassistent
De apotheker krijgt ondersteuning van de apothekers- 
assistent. De apothekersassistent in de openbare 
apotheek adviseert de patiënt over het correct gebruik 
van de geneesmiddelen, maakt geneesmiddelen klaar 
en doet aan medicatiebewaking. Verder verwerkt zij 
– 98 procent is vrouw – recepten, doet bestellingen en 
overlegt indien nodig met de apotheker of de huisarts 
bij onduidelijkheden over het recept. In 2017 waren er 
ruim 15.600 apothekersassistenten⓭ en zij werkten 
gemiddeld 26 uur per week. In het ziekenhuis heeft 
de apothekersassistent zowel contact met medisch 
personeel, zoals artsen en verpleegkundigen, als met 
patiënten. De apothekersassistent zorgt voor distributie 

van geneesmiddelen naar de afdeling. In afbeelding 2.4 
geven we een beknopt overzicht van de belangrijkste 
beroepen in de geneesmiddelenzorg. 

Opleidingen 
De mensen die geneesmiddelenonderzoek doen, 
kunnen verschillende opleidingen hebben gevolgd, 
afhankelijk van welk soort onderzoek ze doen. Zo zijn 
er de mbo- en hbo-opleidingen voor laboratorium- 
onderwijs voor het onderzoek dat in laboratoria 
plaatsvindt. Veel onderzoekers hebben ook een 
algemene opleiding geneeskunde achter de rug, 
net als mensen die werken bij geneesmiddelen- 
fabrikanten. Ook daar vragen de meeste functies om 
een studie zoals Geneeskunde, Bio-Farmaceutische 
Wetenschappen of Farmacie. De universitaire opleiding 
Farmacie is de studie om als apotheker aan de slag 
te kunnen. Na de driejarige bachelor specialiseren 
studenten zich met een master. 



Wat zijn de meest 
voorkomende opleidingen

 in de geneesmiddelen-
zorg?

wo

hbo

mbo

Analist (biologisch-medisch 
of chemisch-fysisch)

Allround laborant

Apothekersassistent

Verpleegkundige

Biotechnologie

Biologie en Medisch 
laboratoriumonderzoek

Chemie

Farmakunde

Farmaceutisch consulent

Verpleegkundige

Bio-Farmaceutische 
Wetenschappen

Biomedische Wetenschappen

Farmacie

Geneeskunde

Life Science & Technology

Tandheelkunde

Medical Pharmaceutical 
Sciences (master)

Medical and Pharmaceutical 
Drug Innovation (master)

Deze opleiding duurt vier jaar

Deze opleiding duurt 2,5 jaar

Deze opleiding duurt drie jaar

Deze opleiding duurt vier jaar

Deze opleiding duurt vier jaar

Deze opleiding duurt vier jaar

Deze opleiding duurt vier jaar

Deze opleiding duurt vier jaar

Deze opleiding duurt drie jaar

Deze opleiding duurt vier jaar

Specialisaties • Verpleegkundig specialist (post-hbo). Deze opleiding duurt twee jaar.
 • Physican Assistant (post-hbo). Deze opleiding duurt twee jaar.

Deze opleiding duurt vijf jaar

Deze opleiding duurt vijf jaar

Deze opleiding duurt zes jaar

Specialisaties • Ziekenhuisapotheker (post-master). Deze opleiding duurt vier jaar.
 • Openbaar apotheker (post-master). Deze opleiding duurt twee jaar.

Deze opleiding duurt zes jaar

Specialisatie •  Huisarts. Deze opleiding duurt drie jaar.

Deze opleiding duurt vijf jaar

Deze opleiding duurt zes jaar

Deze opleiding duurt twee jaar

Deze opleiding duurt twee jaar
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Afbeelding 2.5

De post-masteropleiding voor openbaar apotheker 
duur twee jaar en die voor ziekenhuisapotheker vier 
jaar. 

De afgelopen jaren is de interesse in de opleiding 
Farmacie om openbaar apotheker te worden af- 
genomen. In 2017 studeerden in totaal 175 mensen 
af met een apothekersdiploma. Dit aantal is kleiner 
dan de minimaal 185 apothekers die volgens het 
Capaciteitsorgaan jaarlijks moeten instromen om 
aan de toekomstige groeiende vraag te voldoen.⓮ 

Bij de opleiding Ziekenhuisfarmacie is de 
instroom op peil en is een instroom van 35 nieuwe 
studenten in 2019 nodig. Net als bij de openbaar 
apothekers zijn bij de opleiding Ziekenhuisfarmacie 
de vrouwelijk studenten met 66 procent in de 
meerderheid.⓯ 



Wat zijn de meest 
voorkomende opleidingen

 in de geneesmiddelen-
zorg?

wo

hbo

mbo

Analist (biologisch-medisch 
of chemisch-fysisch)

Allround laborant

Apothekersassistent

Verpleegkundige

Biotechnologie

Biologie en Medisch 
laboratoriumonderzoek

Chemie

Farmakunde

Farmaceutisch consulent

Verpleegkundige

Bio-Farmaceutische 
Wetenschappen

Biomedische Wetenschappen

Farmacie

Geneeskunde

Life Science & Technology

Tandheelkunde

Medical Pharmaceutical 
Sciences (master)

Medical and Pharmaceutical 
Drug Innovation (master)

Deze opleiding duurt vier jaar

Deze opleiding duurt 2,5 jaar

Deze opleiding duurt drie jaar

Deze opleiding duurt vier jaar

Deze opleiding duurt vier jaar

Deze opleiding duurt vier jaar

Deze opleiding duurt vier jaar

Deze opleiding duurt vier jaar

Deze opleiding duurt drie jaar

Deze opleiding duurt vier jaar

Specialisaties • Verpleegkundig specialist (post-hbo). Deze opleiding duurt twee jaar.
 • Physican Assistant (post-hbo). Deze opleiding duurt twee jaar.

Deze opleiding duurt vijf jaar

Deze opleiding duurt vijf jaar

Deze opleiding duurt zes jaar

Specialisaties • Ziekenhuisapotheker (post-master). Deze opleiding duurt vier jaar.
 • Openbaar apotheker (post-master). Deze opleiding duurt twee jaar.

Deze opleiding duurt zes jaar

Specialisatie •  Huisarts. Deze opleiding duurt drie jaar.

Deze opleiding duurt vijf jaar

Deze opleiding duurt zes jaar

Deze opleiding duurt twee jaar

Deze opleiding duurt twee jaar



Welke 
organisaties

vertegenwoordigen
mensen in de

geneesmiddelen-
zorg?

Product

ACRON Associatie van Contract Research Organisaties in Nederland

Behartigt de belangen van bedrijven die klinisch onderzoek uitvoeren.

Bogin

Vertegenwoordigt acht grote generieke geneesmiddelenfabrikanten.

GLN Vereniging Generieke Leveranciers Nederland

Vertegenwoordigt zes leveranciers van generieke geneesmiddelen.

HollandBIO

Belangenorganisatie van circa 180 biotechbedrijven in Nederland die onderzoek doen naar nieuwe 
geneesmiddelen.

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

Vertegenwoordigt de acht universitaire medische centra die onderzoek doen naar nieuwe geneesmiddelen. 

VDB Vereniging Doorleverende Bereidingsapotheken

Vereniging van dertien gespecialiseerde bereidingsapotheken.

VIG Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Brancheorganisatie van innovatieve geneesmiddelenbedrijven die onderzoek doen en nieuwe geneesmiddelen 
ontwikkelen.

Product
Zorg

Afbeelding 2.6
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De groeiende vraag naar apothekers kan voor een deel 
worden opgevangen door farmaceutisch consulenten. 

Een farmaceutisch consulent is specialist op het  
gebied van farmaceutische patiëntenzorg en  
medicatieveiligheid. De consulent geeft bijvoorbeeld 
voorlichting aan patiënten over het gebruik van voor- 
geschreven geneesmiddelen en is vaak gespecialiseerd 
in bepaalde doelgroepen, zoals chronisch zieken. De 
consulent werkt nauw samen met de apotheker en de 
apothekersassistenten. Afbeelding 2.5 toont de meest 
voorkomende opleidingen die voorafgaan aan een baan 
in de geneesmiddelenzorg.

Vertegenwoordiging 
Alle eerdergenoemde mensen worden vertegen- 
woordigd via uiteenlopende organisaties. Eerst de 
vertegenwoordigers voor het gedeelte product. 
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen 

representeert 44 geneesmiddelenfabrikanten die 
onderzoek doen naar nieuwe geneesmiddelen en 
deze ontwikkelen. Bogin vertegenwoordigt acht 
generieke geneesmiddelenfabrikanten, een klein 
aantal, maar deze acht beslaan 90 procent van de 
generieke geneesmiddelenindustrie. HollandBIO is 
de belangenbehartiger van meer dan tweehonderd 
biotechbedrijven in Nederland waarvan 90 procent 
mkb’er is. 

Dan een aantal vertegenwoordigers van het gedeelte 
zorg. De Landelijke Huisartsen Vereniging behartigt 
de belangen van de circa 9.800 regulier gevestigde 
huisartsen in Nederland.⓰ De apothekers hebben 
als vertegenwoordiger de Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, die 
de belangen van ruim vijfduizend apothekers (actief 
en gepensioneerd) behartigt. Optima Farma is de 
beroepsvereniging van apothekersassistenten en 
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farmaceutische consulenten. De elf zorgverzekeraars 
worden vertegenwoordigd door ZN, Zorgverzekeraars 
Nederland. Afbeelding 2.6 geeft een overzicht van 
vertegenwoordigende organisaties.

Veiligheid 
Tal van partijen doen er alles aan om geneesmiddelen 
zo veilig mogelijk te maken en zo veilig mogelijke 
zorg te leveren, hebben we zojuist gezien. Heeft de 
gemiddelde Nederlander ook vertrouwen in hoe de 
geneesmiddelenzorg is geregeld? Deze vraag is medio 
2019 onderzocht door het Nivel, in opdracht van het 
CBG. Hieruit blijkt dat de ondervraagden vertrouwen 
hebben in de informatie die arts en apotheker 
geven over een geneesmiddel. Respectievelijk 
95 en 87 procent spreekt het vertrouwen uit in de 
informatieverschaffing door deze zorgverleners. 
Voor ‘vertrouwen in hun eigen geneesmiddel’ geven 
de respondenten het cijfer 7,9. De vijf belangrijkste 

factoren die invloed hebben op het vertrouwen zijn 
de werking van het geneesmiddel, hoe goed de arts 
of apotheker de patiënt informeert, bijwerkingen, 
verpakkingen in een andere taal en het wisselen van 
geneesmiddelen.⓱ 

De veiligheid van de geneesmiddelenzorg wordt 
meermaals gecontroleerd. Zo heeft de voorschrijver 
van het middel de verantwoordelijkheid om te 
controleren of het geneesmiddel goed werkt bij de 
patiënt. De apotheker controleert of het geneesmiddel 
samen met andere geneesmiddelen die de patiënt al 
gebruikt te combineren is. Ook houdt de apotheker een 
overzicht bij met alle geneesmiddelen die een patiënt 
gebruikt, het medicatiedossier. De IGJ controleert bij 
een inspectie het verstrekken van geneesmiddelen, 
de kwaliteit en organisatie van het patiëntendossier, 
het volgen van geneesmiddelengebruik en medicatie- 
beoordelingen. Ook onderzoekt de IGJ meldingen 



Welke 
organisaties

vertegenwoordigen
mensen in de

geneesmiddelen-
zorg?

Zorg

FMS Federatie Medisch Specialisten

Behartigt de belangen van ongeveer 22.000 medisch specialisten, werkzaam in 33 specialismen.

LHV Landelijke Huisartsenvereniging

Behartigt de belangen van huisartsen waaronder de circa 355 apotheekhoudende huisartsen.

KNMP Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie

Behartigt de belangen van apotheken en ruim 5.000 apothekers en bevordert de ontwikkeling van het beroep.

KNMT Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

Behartigt de belangen van ongeveer 10.000 tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen.

NVZA  Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

Behartigt belangen van ziekenhuis-, en poliklinische apothekers in ziekenhuizen, psychiatrische instellingen en 
verpleeghuizen.

Optima Farma 

Beroepsvereniging van 15.000 apothekersassistenten, farmaceutisch consulenten en farmaceutisch managers.

Patiëntenorganisaties

Behartigen de belangen van patiënten zowel algemeen als voor specifieke aandoeningen.

V&VN Verpleegkundigen & Verzorgende Nederland

Beroepsvereniging van circa 100.000 verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten.

ZN Zorgverzekeraars Nederland

Behartigt de belangen van de elf zorgverzekeraars in Nederland.

Product
Zorg

Afbeelding 2.6



Hoe is de 
veiligheid van 

een geregistreerd 
geneesmiddel

geregeld?

Toezicht op de 
geneesmiddelen-

zorg

De voorschrijver controleert of het geneesmiddel goed werkt en (geen) schadelijke gevolgen heeft.
De apotheker kijkt of een geneesmiddel veilig is voor een patiënt en bijvoorbeeld niet andere klachten verergert.
De apotheker houdt het medicatiedossier actueel.
De apotheker overlegt met de huisarts over het geneesmiddel.

De IGJ inspecteert apotheken en apotheekhoudend huisartsen.

Lareb verzamelt en analyseert meldingen van bijwerkingen in Nederland door zorgverleners, patiënten en 
geneesmiddelenfabrikanten.
De afdeling Geneesmiddelenbewaking van het CBG en/of het EMA beoordeelt (nieuwe) veiligheidsinformatie 
over geregistreerde geneesmiddelen.
Fabrikanten van een geregistreerd geneesmiddel zijn verplicht passende maatregelen te nemen bij nieuwe 
inzichten over bijwerkingen en werkzaamheid van het geneesmiddel.
Een periodieke rapportage veiligheidsinformatie geeft een update over de wereldwijde ervaringen met de 
veiligheid van een geneesmiddel.
Een registratiehouder dient voor elk geneesmiddel een periodieke rapportage in bij CBG en/of EMA.
De IGJ houdt toezicht op de productie en distributie van geneesmiddelen, ook bij fabrikanten in landen 
buiten de Europese Unie.
De fabrikant meldt de verpakking van een geneesmiddel aan, zodat de apotheker het geneesmiddel op 
echtheid kan controleren.

Medicatie-
bewaking

Productbewaking

Afbeelding 2.7
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die gedaan worden over de zorg door een apotheker 
of apothekersassistent. Het CBG, het EMA en 
geneesmiddelenfabrikanten monitoren de effecten 
(bijwerkingen) van hun geneesmiddelen bij het gebruik 
door patiënten. 

Incidenten
Ondanks alle veiligheidschecks en maatregelen 
vinden er incidenten met geneesmiddelen 
plaats. Patiënten hebben klachten als gevolg van 
geneesmiddelengebruik. Bijwerkingencentrum  
Lareb is het centrale punt waar mensen bijwerkingen 
kunnen melden. Lareb verzamelt en analyseert 
meldingen van bijwerkingen. Het CBG beoordeelt de 
analyses van Lareb en neemt eventueel vervolgacties 
Soms is er nieuwe informatie beschikbaar over 
een geneesmiddel die van belang is voor de 
veiligheid. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn over 
ernstige bijwerkingen van een geneesmiddel, een 

kwaliteitsprobleem of een verandering in hoe het 
geneesmiddel goed is te gebruiken. 

Ondanks alle veiligheidschecks  
en maatregelen vinden er incidenten  

met geneesmiddelen plaats

Is dit het geval, dan stuurt een geneesmiddelen- 
fabrikant in overleg met het CBG een brief aan artsen 
en apothekers. Zo’n brief heet een Direct Healthcare 
Professional Communication (DHPC).⓲ In 2018 werd 
31 keer een brief verstuurd, ongeveer net zo vaak als 
in 2016. Geneesmiddelenfabrikanten moeten periodiek 
rapporteren aan het CBG over hun geregistreerde 
geneesmiddelen en moeten maatregelen nemen als er 
nieuwe inzichten zijn over het gebruik van een bepaald 
middel. Welke momenten er nog meer zijn in de 
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controle rondom de veiligheid van een geneesmiddel, 
staat op afbeelding 2.7. 

De veiligheid rondom  
geneesmiddelenzorg is vastgelegd in wetten, 

zoals in de Geneesmiddelenwet

Een veiligheidsmelding kan zo ernstig zijn dat  
de geneesmiddelenfabrikant de productie van  
een geneesmiddel direct stopzet en al geproduceerde 
geneesmiddelen uit de handel worden gehaald. 

Zo is begin 2019 een aantal geneesmiddelen met de 
werkzame stof Losartan teruggeroepen. Losartan 
wordt voorgeschreven voor de behandeling van 
hoge bloeddruk, hartfalen en de bescherming van 
nieren. In sommige van deze geneesmiddelen 

bleek een stof voor te komen die mogelijk kanker 
kan veroorzaken. In overleg met de IGJ en het CBG 
besloten de geneesmiddelenfabrikanten een deel van 
de geneesmiddelen met de stof Losartan terug te 
roepen. Patiënten die de betreffende geneesmiddelen 
gebruikten, kregen een bericht van hun apotheek om 
hun verkregen verpakkingen weer terug te brengen en 
om te ruilen voor een soortgelijk geneesmiddel.⓳  
 
Wat er precies gebeurt en wie welke rol heeft bij een 
incident staat op afbeelding 2.8.

De veiligheid rondom geneesmiddelenzorg is 
vastgelegd in wetten, zoals in de Geneesmiddelenwet. 
Ook is wettelijk geregeld wie mag voorschrijven en 
hoe de vergoeding van een geneesmiddel werkt. In het 
volgende hoofdstuk laten we zien hoe de stelselwetten 
werken en welke onderdelen van deze stelselwetten 
relevant zijn voor de geneesmiddelenzorg.



Wat 
gebeurt er als er 

een incident is met een 
geneesmiddel?

Handelingen

Lareb verzamelt en analyseert meldingen van bijwerkingen door zorgverleners, patiënten en fabrikanten.
Fabrikanten melden verplicht nieuwe (vermoedelijke) bijwerkingen en problemen met de werkzaamheid.
Het CBG beoordeelt de analyses over bijwerkingen van Lareb en vergelijkt informatie uit andere landen.
Het CBG neemt eventueel acties zoals waarschuwen van artsen en apothekers of het laten aanpassen van 
de bijsluiter.
Het CBG schorst of trekt een (nationale) handelsvergunning in van een geneesmiddel, als dit voor de veiligheid 
nodig is.
De IGJ bepaalt of een geneesmiddel uit de groothandel, de apotheek of bij de patiënt wordt teruggehaald (recall).
Apothekers registreren bij wie het geneesmiddel terecht is gekomen tot op patiëntniveau.     
De IGJ onderzoekt meldingen van zorgaanbieders, geneesmiddelenfabrikanten en burgers over de kwaliteit van 
de farmaceutische zorg door een apotheker.

Afbeelding 2.8



Afbeelding 2.9 
Bron: ministerie van VWS, 2017.

Wat is de reden van ziekenhuisopname door geneesmiddelen bij 65-plussers?

Kenmerken patiënt
Geen rekening gehouden met leeftijd, 
gewicht of ziektestadium van de patiënt 
bij de dosering of toediening.
(31%)

Onvoldoende 
voorzorgsmaatregelen
Zoals het ontbreken van een beschermend 
geneesmiddel (bijvoorbeeld een 
maagzuurremmer).
(27%)

Overige redenen
Zoals meerdere bijwerkingen, 
allergische reactie of onacceptabele 
interactie met andere geneesmiddelen.
(30%)

49 duizend
opnames
in 2013

Conditie patiënt
Geneesmiddel is ongeschikt voor 
de conditie van de patiënt.
(13%)



Spelers 73

Ziekenhuisopnames

Verkeerd geneesmiddelengebruik 
leidt jaarlijks tot ziekenhuis- 
opnames. Vooral 65-plussers 
worden om deze reden opgenomen 
in het ziekenhuis, blijkt uit weten-
schappelijk onderzoek in 2017. Uit 
dossiers van ziekenhuisopnames 
uit 2013 blijkt dat er 49 duizend 
geneesmiddelgerelateerde 
opnames waren. Het gaat onder 
meer om patiënten met fracturen, 
nierproblemen en een te lage of te 
hoge bloedsuikerspiegel. 

Met name bij de 65-plussers 
bleek dat de helft van de opnames 
vermijdbaar was, tegenover 
ongeveer 25 procent bij patiënten 
jonger dan 65 jaar.⓴ Bij de inci- 
denten was door zorgverleners 
onvoldoende rekening gehouden 
met bijvoorbeeld het ziektestadium 
of gewicht van de patiënt bij de 
dosering. Afbeelding 2.9 laat de 
oorzaken van ziekenhuisopnames 
zien die potentieel vermijdbaar 
waren.  

Om het aantal ziekenhuisopnames 
terug te dringen is, in opdracht 
van minister Bruno Bruins van 
VWS, in juni 2019 de Alliantie 
Medicatieveiligheid gestart. 
De groep bestaat uit ruim 
vijftig experts en patiënten 
die aan een gezamenlijke 
aanpak werken om het aantal 
geneesmiddelgerelateerde 
ziekenhuisopnames terug te 
dringen.•• 
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Twee relevante stelselwetten en de 
geneesmiddelenzorg

In dit hoofdstuk beschrijven we de twee stelselwetten 
die relevant zijn voor de geneesmiddelenzorg. We 
leggen uit hoe de vergoeding van geneesmiddelen is 
geregeld, wat preferentiebeleid is en waarom er een 
tekort is aan geneesmiddelen.

Het zorgstelsel is gebouwd op vijf stelselwetten: de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorg- 
verzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz), 
de Wet publieke gezondheid (Wpg) en de Jeugdwet. 
Twee van deze stelselwetten zijn van belang voor de 
geneesmiddelenzorg: de Zvw en de Wlz. De andere drie 
stelselwetten laten we in dit boek buiten beschouwing. 

De stelselwetten richten zich op burgers in het 
algemeen. Hierom beschrijven we eerst het doel en 
de reikwijdte van de relevante stelselwetten. Deze 
beschrijving komt grotendeels overeen met die uit ons 
boek Zó werkt de zorg in Nederland, ook een product van 
het Platform Zó werkt de zorg.➊ Na deze beschrijving 
belichten we per stelselwet wat relevant  
is voor de geneesmiddelenzorg. 

Geneesmiddelenzorg en Zvw 
De Zvw is in 2006 ingevoerd ter vervanging van de 
Ziekenfondswet. De Zvw verplicht alle Nederlanders 
zich te verzekeren. Hierom hebben alle Nederlanders 
recht op de zorg in het basispakket. 



Hoe werkt de 
Zorgverzekeringswet 

(Zvw) en wat is relevant 
voor de geneesmiddelen-

zorg?
De Zvw regelt de voorwaarden waaronder geneesmiddelen wel en niet in het verzekerde pakket komen.
De Zvw regelt dat verzekerden recht hebben op vergoeding van bepaalde geneesmiddelen.
De Zvw regelt dat verzekerden recht hebben op vergoeding van geneesmiddelen die verstrekt worden in het 
ziekenhuis.
De Zvw regelt dat zorgverzekeraars een geneesmiddel mogen aanwijzen als preferent geneesmiddel en dat 
andere geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof niet worden vergoed.
De Zvw regelt dat zorgverzekeraars sommige geneesmiddelen zonder handelsvergunning, zoals apotheek- 
bereidingen, onder bepaalde voorwaarden vergoeden.

De Zvw regelt de basisaanspraken op zorg.
De Zvw verplicht burgers tot het afsluiten van een basisverzekering.
De Zvw regelt dat zorgverzekeraars iedereen moeten toelaten tot de basiszorgverzekering.
De Zvw regelt de financiering van de basiszorgverzekering.

Uitleg wet

Geneesmiddelen-
zorg specifiek

Afbeelding 3.1
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In dit pakket zitten onder meer genees- en hulp- 
middelen, huisartsenzorg, de meeste medisch-
specialistische zorg, verloskundige zorg, kraamzorg,  
de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen, een 
deel van fysiotherapie en een deel van de tandheel- 
kundige zorg voor jeugd tot 18 jaar. De overheid stelt 
de inhoud van het basispakket vast. Zorgverzekeraars 
zijn wettelijk verplicht iedereen toe te laten tot 
de basisverzekering. Afbeelding 3.1 toont wat de 
Zvw regelt en wat in deze wet relevant is voor de 
geneesmiddelenzorg. 

De Zvw is voor de geneesmiddelenzorg de belangrijkste 
stelselwet. De Zvw bepaalt dat patiënten recht op een 
vergoeding hebben en welke geneesmiddelen hiervoor in 
aanmerking komen. Belangrijk hierbij is wáár de patiënt 
een geneesmiddel krijgt toegediend. Is de toediening 
buiten het ziekenhuis (extramuraal) dan zijn de vergoe-
dingsregels anders dan in het ziekenhuis (intramuraal). 

Extramuraal
Alleen extramurale geneesmiddelen die zijn  
opgenomen in het zogenoemde Geneesmiddelen-
vergoedingssysteem (GVS) krijgen patiënten vergoed 
vanuit het basispakket. 

De Zvw bepaalt dat patiënten  
recht op een vergoeding hebben en  
welke geneesmiddelen hiervoor in  

aanmerking komen

Of geneesmiddelen in het GVS komen, bepaalt  
de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS) na advies van Zorginstituut Nederland 
(ZIN). ZIN kijkt bij een nieuw geneesmiddel naar 
effectiviteit, kosteneffectiviteit, noodzakelijkheid en 
uitvoerbaarheid. 
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Oftewel: wat doet het middel, zijn de kosten in 
verhouding tot het effect, is het geneesmiddel echt 
nodig en kan het probleemloos in het pakket worden 
opgenomen? Afbeelding 3.2 laat zien welke vragen het 
Zorginstituut hanteert bij deze vier criteria.➋

In het GVS zitten ongeveer vijfhonderd verschillende 
groepen geneesmiddelen.➌ De geneesmiddelen binnen 
zo’n groep of cluster zijn onderling vervangbaar. Dit 
betekent dat die middelen voor dezelfde indicaties 
gelden, op een vergelijkbare manier worden toe- 
gediend en geschikt zijn voor patiënten in dezelfde 
leeftijdscategorie. Dit is bijlage 1A in het GVS. Voor 
alle middelen in een cluster geldt een maximale 
vergoeding. Bij een nieuw geneesmiddel kijkt ZIN of  
het vergelijkbaar is met een ander geneesmiddel.  
Is dit het geval dan komt het in het betreffende cluster 
en geldt een vergoedingslimiet. Is de prijs van het 
nieuwe geneesmiddel hoger dan de vergoedingslimiet 

dan moet de patiënt bijbetalen, tot maximaal 250 euro 
per jaar. 

Geneesmiddelen met een unieke werking zijn niet 
uitwisselbaar en staan op bijlage 1B. Hiervoor geldt 
geen vergoedingslimiet. Naast geneesmiddelen 
op de bijlagen 1A en 1B zijn er ook nog bepaalde 
voorwaarden voor de geneesmiddelen die op bijlage 2 
staan. Het gaat bijvoorbeeld om geneesmiddelen 
waarvan de werking alleen is vastgesteld voor 
patiënten tot een bepaalde leeftijd of met bepaalde 
specifieke klachten.

Intramuraal
Het beoordelen van alle extramurale geneesmiddelen 
vóór vergoeding wordt een gesloten systeem genoemd. 
De vergoeding van geneesmiddelen die patiënten in het 
ziekenhuis krijgen als onderdeel van een behandeling, 
is een open systeem. Dit betekent dat deze intramuraal 



Welke 
criteria en vragen 

hanteert het Zorginstituut 
bij het beoordelen van 

geneesmiddelen?

Is de ziekte ernstig genoeg (hoge of lage ziektelast)?
Is de behandeling zo duur dat iemand die niet zelf kan betalen?

Is aangetoond dat de behandeling werkt?
Werkt de behandeling minimaal even goed als de standaardbehandeling?

Is de verhouding tussen wat de behandeling kost en wat deze oplevert acceptabel?

Is opname van de behandeling in het pakket in de praktijk te realiseren?

Noodzakelijk-
heid

Uitvoerbaarheid

Effectiviteit

Kosten-
effectiviteit

Afbeelding 3.2



Hoe is 
de vergoeding van 
een geneesmiddel 

geregeld?
In principe komen de voor een behandeling verstrekte specialistische geneesmiddelen in het verzekerde pakket.
De specialistische geneesmiddelen moeten voldoen aan het criterium: stand van de wetenschap en praktijk.
Automatische vergoeding geldt niet voor geneesmiddelen die in ‘de sluis’ komen voor beoordeling en 
prijsafspraken.
De zorgverzekeraar bepaalt of de bij hem verzekerde patiënt recht heeft op vergoeding van het specialistische 
geneesmiddel.
Het Zorginstituut beoordeelt specialistische geneesmiddelen waarvan de collectieve uitgaven 10 miljoen euro 
per jaar of meer kosten, op prijs en werking.

Geneesmiddelen die opgenomen zijn in het zogenoemde geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) 
worden vergoed.
Een fabrikant kan het ministerie van VWS vragen een geneesmiddel op te nemen in het GVS.
Het Zorginstituut adviseert na onderzoek of het geneesmiddel in het GVS mag.
Is het geneesmiddel vergelijkbaar met bestaande geneesmiddelen dan is er een vergoedingslimiet.
Voegt het geneesmiddel therapeutische meerwaarde toe dan is er geen vergoedingslimiet.
Is de prijs van een geneesmiddel hoger dan de vergoedingslimiet dan betaalt de patiënt zelf het verschil tot 
maximaal 250 euro per jaar.
Sommige geneesmiddelen kennen aparte vergoedingsvoorwaarden, zoals de leeftijd of indicatie van de patiënt.

Vergoeding
extramuraal

Vergoeding
intramuraal

Afbeelding 3.3
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verstrekte geneesmiddelen in principe automatisch 
in het verzekerde pakket komen. Voorwaarde is dat 
ze voldoen aan het criterium ‘stand van wetenschap 
en praktijk’. Dit betekent dat de nieuwe behandeling 
een gunstiger effect voor de patiënt moet hebben 
dan al bestaande behandelingen. ‘Het gaat dan om 
genezing, een relevante mate van levensverlenging, 
stijging van kwaliteit van leven, afremming van verdere 
achteruitgang of – in geval van palliatieve zorg – 
verlichting van lijden’, aldus ZIN.➍ 

Toch worden niet alle intramurale geneesmiddelen 
automatisch vergoed. Komen de verwachte collec-
tieve uitgaven aan een nieuw geneesmiddel boven 
de 10 miljoen euro per jaar uit, dan doet ZIN een 
onderzoek naar de effecten in relatie tot de kosten 
voor de maatschappij. Dit kan ook in opdracht van de 
minister van VWS gebeuren als hij de prijs van een 
geneesmiddel te hoog vindt. Waar de grens hiervoor 

ligt, leggen we uit in hoofdstuk 5 bij prijzen van dure 
geneesmiddelen. Geeft ZIN aan dat de gevraagde prijs 
van een geneesmiddel te hoog is, dan kan de minister 
van VWS prijsonderhandelingen starten en komt het 
intramurale geneesmiddel in de zogenoemde ‘sluis’. 
Ook hierover meer in hoofdstuk 5. Patiënten krijgen 
het geneesmiddel niet vergoed totdat er overeenstem-
ming is. Afbeelding 3.3 laat zien hoe de vergoeding van 
intra- en extramurale geneesmiddelen is geregeld.

Geneesmiddelenzorg en Wlz
De Wlz is van kracht met ingang van 1 januari 2015.  
De Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) 
bestaat sindsdien niet meer. De Wlz regelt dat burgers 
die 24 uur per dag, zeven dagen per week zorg en 
toezicht nodig hebben, recht hebben op zorg aan huis 
of in een instelling. De Wlz is kortom een wet voor 
burgers die niet (meer) voor zichzelf kunnen zorgen. 
In de praktijk zijn dit vooral ouderen en gehandicapten. 



Hoe werkt 
de Wet langdurige 

zorg (Wlz) en wat is 
relevant voor de 
geneesmiddelen-

zorg?
De Wlz regelt dat bewoners die worden behandeld in de Wlz-instelling waar ze wonen, alle geneesmiddelen 
vergoed krijgen uit de Wlz.
De Wlz regelt dat bewoners die in een Wlz-instelling verblijven zonder behandeling in de instelling te krijgen, 
de geneesmiddelen vergoed krijgen uit de Zvw.
De Wlz regelt dat thuiswonenden met Wlz-zorg thuis geneesmiddelen die niet onder de Wlz-behandeling 
vallen vergoed krijgen uit de Zvw.

De Wlz regelt de zorg voor burgers die blijvend 24 uurszorg en permanent toezicht nodig hebben.
De Wlz regelt dat burgers met een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg recht hebben op zorg.
De Wlz regelt dat burgers recht hebben op zorg aan huis of in een instelling.
De Wlz verplicht zorgkantoren regionaal voldoende zorg in te kopen of een pgb te verstrekken.

Algemeen

Geneesmiddelen-
zorg specifiek
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Kinderen kunnen ook zorg krijgen vanuit de Wlz, 
bijvoorbeeld vanwege een handicap. 

Van iedereen die in Nederland  
inkomen of een (pensioen)uitkering heeft, 

wordt maandelijks automatisch Wlz-
premie ingehouden door werkgevers of 

uitkeringsverstrekkers

Om in aanmerking te komen voor zorg uit de Wlz is 
een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ). Het CIZ onderzoekt of de persoon in kwestie 
kan herstellen en of de situatie in de toekomst kan 
verbeteren. Kan dat niet, dan is de zorgbehoefte 
blijvend. Het CIZ kijkt bij de indicatiestelling uitsluitend 
naar de beperkingen van de persoon waarvoor de 
indicatie is aangevraagd. 

Anders dan voor de Zvw hoeven burgers zich niet te 
verzekeren voor de zorg die de Wlz garandeert. De Wlz 
is, net als bijvoorbeeld de Algemene ouderdomswet 
(AOW), een verplichte volksverzekering. Van iedereen 
die in Nederland inkomen of een (pensioen)uitkering 
heeft, wordt maandelijks automatisch Wlz-premie 
ingehouden door werkgevers of uitkeringsverstrekkers. 
Afbeelding 3.4 toont hoe de Wlz werkt en wat relevant 
is voor de geneesmiddelenzorg. 

Voor de vergoeding van geneesmiddelen voor een 
gehandicapte of oudere met een Wlz-indicatie is het 
van belang waar hij of zij zorg krijgt. Verblijft een 
oudere of gehandicapte in een instelling waar hij 
ook behandeld wordt, dan worden alle benodigde 
geneesmiddelen vergoed vanuit de Wlz. Geeft deze 
instelling niet zelf de Wlz-behandeling dan komt de 
geneesmiddelenvergoeding uit de Zvw. Woont de 
persoon met een Wlz-indicatie thuis dan krijgt hij de 



Hoe werkt 
de Wet langdurige 

zorg (Wlz) en wat is 
relevant voor de 
geneesmiddelen-

zorg?
De Wlz regelt dat bewoners die worden behandeld in de Wlz-instelling waar ze wonen, alle geneesmiddelen 
vergoed krijgen uit de Wlz.
De Wlz regelt dat bewoners die in een Wlz-instelling verblijven zonder behandeling in de instelling te krijgen, 
de geneesmiddelen vergoed krijgen uit de Zvw.
De Wlz regelt dat thuiswonenden met Wlz-zorg thuis geneesmiddelen die niet onder de Wlz-behandeling 
vallen vergoed krijgen uit de Zvw.

De Wlz regelt de zorg voor burgers die blijvend 24 uurszorg en permanent toezicht nodig hebben.
De Wlz regelt dat burgers met een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg recht hebben op zorg.
De Wlz regelt dat burgers recht hebben op zorg aan huis of in een instelling.
De Wlz verplicht zorgkantoren regionaal voldoende zorg in te kopen of een pgb te verstrekken.

Algemeen

Geneesmiddelen-
zorg specifiek

Afbeelding 3.4
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bijbehorende geneesmiddelen vergoed vanuit de Wlz. 
Gaat het om geneesmiddelengebruik dat losstaat van 
de Wlz-indicatie dan krijgt de thuiswonende dit vergoed 
vanuit de Zvw. 

Meestal kiest de zorgverzekeraar het 
goedkoopste geneesmiddel uit een groep 

geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof 
en dezelfde werkzaamheid als preferent

Preferentiebeleid
We weten nu hoe de vergoeding van genees- 
middelenzorg is geregeld in de Wlz en de Zvw. We 
kennen ook de verschillen tussen de vergoedingsregels 
van intramurale en extramurale geneesmiddelen. 
Of een patiënt een geneesmiddel daadwerkelijk 

vergoed krijgt, hangt ook af van de zorgverzekeraar. 
Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht, wat 
onder meer betekent dat ze voldoende zorg moeten 
inkopen. Een andere taak van de zorgverzekeraar 
is dat ze zorg doelmatig inkopen: goede zorg voor 
zo min mogelijk geld. In de Zvw is hierom geregeld 
dat zorgverzekeraars preferente geneesmiddelen 
(voorkeursgeneesmiddelen) mogen aanwijzen. 
Meestal kiest de zorgverzekeraar het goedkoopste 
geneesmiddel uit een groep geneesmiddelen met 
dezelfde werkzame stof en dezelfde werkzaamheid 
als preferent. Andere geneesmiddelen uit dit cluster 
met dezelfde werkzame stof worden dan niet vergoed. 
Dit preferentiebeleid geldt alleen voor extramurale 
geneesmiddelen. 

Hoe werkt dit in de praktijk? Een voorbeeld: een 
huisarts schrijft op een recept de werkzame stof en 
de apotheker verstrekt het voorkeursgeneesmiddel. 
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De huisarts kan van dit preferentiebeleid afwijken als 
de ‘medische noodzaak’ hierom vraagt. Bijvoorbeeld 
omdat het preferente geneesmiddel een hulpstof  
(niet de werkzame stof) bevat die leidt tot bijwer-
kingen bij de patiënt. Geneesmiddelen in een groep 
hebben namelijk wel dezelfde werkzame stof maar 
zijn niet identiek. Hoe preferentiebeleid werkt, legt 
afbeelding 3.5 uit. Zorgverzekeraars bepalen zelf of 
zij preferentiebeleid voeren en welke geneesmiddelen 
hieronder vallen. Alleen de vier grote zorgverzekeraars 
VGZ, Zilveren Kruis, CZ en Menzis hebben een prefe-
rentiebeleid. De kleinere zorgverzekeraars Zorg en 
Zekerheid en Eno volgen het beleid van VGZ. De overige 
hebben geen preferentiebeleid. Volgens cijfers van 
Z-index (beheerder van een geneesmiddelendatabank) 
komen circa achthonderd unieke werkzame stoffen 
in aanmerking voor preferentiebeleid, aangezien er 
verschillende geneesmiddelenfabrikanten zijn die er 
geneesmiddelen mee maken. 

Afbeelding 3.6 laat zien of en hoeveel geneesmiddelen 
verzekeraars als preferent hebben aangewezen.➎ 

Nu we weten hoe de vergoeding van de genees- 
middelen is geregeld in de stelselwetten, kijken we in 
het volgende hoofdstuk naar algemene wetten die van 
invloed zijn op de geneesmiddelenzorg.



Wat houdt 
preferentiebeleid 

in?

Preferentiebeleid heeft als doel de uitgaven aan geneesmiddelen te verlagen.
Het prijsverschil tussen geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof en werkzaamheid kan groot zijn.
Originele middelen zijn vaak duurder dan het generieke middel met dezelfde werkzame stof en werkzaamheid.
Preferentiebeleid houdt in dat zorgverzekeraars kiezen voor de goedkopere variant. 
Door het preferentiebeleid zijn zorgverzekeraars (en verzekerden) minder geld kwijt aan geneesmiddelen.
Zorgverzekeraars bepalen welke geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof ze wel of niet vergoeden.
Een zorgverzekeraar kiest minimaal één voorkeursgeneesmiddel per werkzame stof.
De zorgverzekeraar vergoedt alleen het voorkeursgeneesmiddel, afhankelijk van het type verzekering.
Is het medisch niet verantwoord het voorkeursgeneesmiddel te gebruiken, dan vergoedt de zorgverzekeraar 
een ander middel.
Een zorgverzekeraar kan per werkzame stof kiezen wel of geen preferentiebeleid te voeren.

Preferentiebeleid

Afbeelding 3.5



Afbeelding 3.6 
Aantal geneesmiddelen dat onder het preferentiebeleid van zorgverzekeraars valt. 
Bron: Z-index, 2019.

Hoeveel preferente geneesmiddelen zijn er per verzekeraar?

 * Zorg en Zekerheid en Eno volgen het preferentiebeleid van VGZ.
 ** a.s.r., DSW en iptiQ werken met een laagsteprijsgarantie.
 *** ONVZ heeft geen preferentiebeleid.

 Zilveren Kruis 290

 VGZ 248

 Eno* 248

 Zorg en Zekerheid* 248

 CZ 98

 Menzis 90

 a.s.r.** 0

 DSW** 0

 iptiQ** 0

 ONVZ*** 0
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Geneesmiddelentekort

Voor patiënten is het een gruwel 
wanneer hun geneesmiddel niet 
beschikbaar is. Patiënten krijgen 
niet direct hun geneesmiddel 
mee van de apotheker of voelen 
zich onzeker omdat ze een ander 
middel moeten gebruiken.➏➐ 
Zo moesten in 2016 circa 350 
duizend schildklierpatiënten op 
een ander middel overstappen, 
terwijl dosering van het benodigde 
schildklierhormoon nauw luistert. 
Hun geneesmiddel Thyrax was 

tijdelijk niet meer beschikbaar 
voor de Nederlandse markt. 
De patiënten moesten ook 
nog bijbetalen voor het andere 
geneesmiddel.➑ In 2018 was 
door productieproblemen in 
twee fabrieken een gangbare 
anticonceptiepil langere tijd niet 
beschikbaar. 

Het geneesmiddelentekort 
is in Nederland een groeiend 
probleem. ‘Al geruime tijd volg ik 

met bezorgdheid de toenemende 
beschikbaarheidsproblemen 
van geneesmiddelen’, schreef 
toenmalig VWS-minister Schippers 
in 2013 aan de Tweede Kamer.➒ 
In 2012 waren ruim driehonderd 
geneesmiddelen tijdelijk niet 
beschikbaar, zes jaar later ging het 
al om bijna 770 geneesmiddelen.➓ 
Openbaar apothekers spreken 
van een geneesmiddelentekort 
wanneer een geneesmiddel 
landelijk niet beschikbaar is en 

Lees verder op pagina 92



Afbeelding 3.7 
Aantal geneesmiddelen waarvan door apothekers vrijwillig bij KNMP Farmanco de 
onverkrijgbaarheid is gemeld. Bron: KNMP Farmanco.

Van hoeveel geneesmiddelen is een tekort gemeld?

91
46

2008

769

128

2018

Totaal aantal 
geneesmiddelen 
waarvan gemeld is 
dat ze (tijdelijk) niet 
verkrijgbaar zijn

Waarvan definitief niet 
meer verkrijgbaar
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het tekort langer dan veertien 
dagen gaat duren. Afbeeldingen 
3.7 en 3.8 laten zien hoe het tekort 
zich door de jaren heen heeft 
ontwikkeld en hoe apothekers 
omgaan met het tekort.

Om zicht te krijgen op leverings-
problemen hebben de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 
en het College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen (CBG) het Meld-
punt Geneesmiddelentekorten en 
-defecten ingesteld. Hier moeten 
geneesmiddelenfabrikanten een 

dreigend tekort melden. Bij iedere 
melding maakt het CBG een 
impactanalyse om te bepalen of 
het tekort levensbedreigend is en 
wat de mogelijke gevolgen zijn bij 
het overstappen naar een ander 
geneesmiddel. 

Een melding van een tekort 
betekent in de meeste gevallen 
niet dat zich ook daadwerkelijk 
een tekort voordoet. In totaal 
kwamen er in 2018 bijna 1.400 
meldingen binnen, ruim 530 meer 
dan een jaar eerder. De drie meest 

genoemde redenen voor een 
dreigend tekort zijn: vertraging in 
de productie, niet kunnen voldoen 
aan de toegenomen vraag en 
problemen met de distributie.⓫ 
In 2017 en 2018 is voor bijna alle 
tekorten een oplossing voor de 
patiënt gevonden.

Overigens zijn geneesmiddelen- 
tekorten geen typisch Nederlands 
probleem, maar spelen ze 
wereldwijd.⓬ 
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Afbeelding 3.8  
Bron: KNMP Farmanco, 2019.

Hoe lossen apothekers een tekort aan een geneesmiddel op?

Een ander geneesmiddel 
met dezelfde werkzame 
stof gebruiken (73%)

Zelf een geneesmiddel bereiden (2%)

Zelf het geneesmiddel importeren (4%)

Geneesmiddel met een andere 
werkzame stof gebruiken (20%)

Geen vervanging gevonden (1%)
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Twintig relevante wetten voor  
de geneesmiddelenzorg

Dit hoofdstuk gaat over twintig relevante wetten die de 
geneesmiddelenzorg regelen. Het gaat over rechten 
en plichten, kwaliteitseisen, bescherming van nieuwe 
geneesmiddelen met octrooien en over voorwaarden 
voor testen van geneesmiddelen op mensen. 

De geneesmiddelenzorg kent een aantal specifieke 
wetten, zoals de Geneesmiddelenwet en de Wet 
geneesmiddelenprijzen. Hiernaast gelden wetten 
die niet speciaal over de geneesmiddelenzorg gaan 
maar wel relevant zijn voor de dagelijkse praktijk van 
spelers in deze zorgsector. Denk aan de Wet kwaliteit, 
klachten en geschillen zorg die regelt dat bijvoorbeeld 

apothekers en huisartsen een klachtenregeling- en 
functionaris hebben. Of de Wet op de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst die de rechten en plichten 
vastlegt van patiënten en hulpverleners rond de 
behandeling. 

Voor het overzicht zijn de twintig algemene wetten 
geordend in drie clusters: ‘kwaliteit’, ‘organisatie en 
marktregulering’ en ‘speciale handelingen’. 

Kwaliteit
In het cluster ‘kwaliteit’ staan wetten die gaan over de 
kwaliteit van geneesmiddelen (het product) en over de 
kwaliteit van zorg. Een van de belangrijkste wetten voor 
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de geneesmiddelenzorg is de Geneesmiddelenwet. 
Deze wet stelt voorwaarden aan de registratie, 
productie en distributie van geneesmiddelen. Ook 
bepaalt deze wet waar en door wie geneesmiddelen 
verstrekt mogen worden.

Een andere wet in het cluster kwaliteit is de Wet op de 
beroepen in de individuele gezondheidszorg. In deze 
wet staat welke beroepsgroepen geneesmiddelen 
mogen voorschrijven. Ook regelt deze wet de opleiding, 
registratie en titelbescherming van beroepen in de 
zorg. Afbeelding 4.1 toont de wetten in het cluster 
kwaliteit. 

Organisatie en marktregulering
In het tweede cluster, ‘organisatie en markt- 
regulering’, staan wetten die de markt en 
organisatie van geneesmiddelenontwikkeling, 
geneesmiddelenonderzoek en zorg regelen. 

Zoals de Gezondheidswet, de Wet genees- 
middelenprijzen en de Rijksoctrooiwet. De Wet 
geneesmiddelenprijzen geeft de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de 
bevoegdheid om twee keer per jaar de maximum- 
prijzen van een geneesmiddel vast te stellen. Deze 
maximumprijs komt tot stand door het vergelijken 
van de prijzen voor hetzelfde geneesmiddel in 
de landen België, Frankrijk, Duitsland en het 
Verenigd Koninkrijk. Het gemiddelde hiervan is de 
maximumprijs in Nederland. De prijsontwikkeling 
van een geneesmiddel in deze vier landen – en 
wanneer het op de markt komt – bepaalt de maximale 
prijs waarvoor een geneesmiddelenfabrikant een 
geneesmiddel mag verkopen. Overigens heeft de 
minister de Tweede Kamer voorgesteld Duitsland als 
referentieland in te ruilen voor Noorwegen, waar de 
geneesmiddelenprijzen lager zijn.➊ 



Welke wetten 
zijn relevant voor de 

geneesmiddelen-
zorg?

Kwaliteit

Geneesmiddelenwet

Deze wet regelt de (voorwaarden voor) registratie, productie, het in de handel brengen en de distributie van 
geneesmiddelen.
Deze wet regelt waar en door wie geneesmiddelen verstrekt  mogen worden.
Deze wet regelt de veiligheid van geneesmiddelen.
Deze wet regelt dat artsen en apothekers ernstige bijwerkingen van geneesmiddelen moeten melden.
Deze wet reguleert geneesmiddelenreclame en gunstbetoon aan zorgprofessionals.
Deze wet bepaalt de functies, taken en bevoegdheden van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

Deze wet legt de rechten en plichten vast van patiënten en hulpverleners rond de behandelingsovereenkomst.

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Deze wet regelt de opleiding, registratie en titelbescherming van beroepen in de zorg.
Deze wet regelt het wettelijk tuchtrecht in de gezondheidszorg.
Deze wet regelt wie onder welke voorwaarden bevoegd is tot het verrichten van voorbehouden handelingen.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Deze wet verplicht dat zorginstellingen de zorgkwaliteit waarborgen.
Deze wet regelt dat apothekers en huisartsen een klachtenregeling en -functionaris hebben.
Deze wet regelt dat apothekers en huisartsen bij een geschillencommissie zijn aangesloten.

Wet op medische hulpmiddelen

Deze wet stelt onder meer eisen aan de productie van, en het werken met medische hulpmiddelen.

Kwaliteit
Organisatie en marktregulering
Speciale handelingen

Afbeelding 4.1



Welke wetten 
zijn relevant voor de 

geneesmiddelen-
zorg?

Organisatie en 
marktregulering

Gezondheidswet

Deze wet bevat de voorschriften voor de organisatie van de volksgezondheidszorg.
Deze wet bepaalt de functies, taken en bevoegdheden van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd.

Wet marktordening gezondheidszorg

Deze wet geeft instrumenten voor het reguleren van tarieven en prestaties in de zorg.
Deze wet regelt de taken en bevoegdheden van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Wet toelating zorginstellingen

Deze wet regelt welke instellingen zorg mogen leveren die voor vergoeding in aanmerking komt.

Mededingingswet

Deze wet stelt regels vast over mededingingsafspraken en economische machtsposities.
Deze wet regelt het toezicht op ongeoorloofde machtsconcentraties van ondernemingen.

Wet geneesmiddelenprijzen

Deze wet stelt de voorwaarden voor het bepalen van maximumprijzen van geneesmiddelen.

Rijksoctrooiwet

Deze wet regelt met een octrooi de bescherming van een uitvinding.
Deze wet staat toe dat een apotheker een geoctrooieerd geneesmiddel bereidt voor eigen patiënten mits, op 
kleine schaal.

Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg

Deze wet regelt hoe en wanneer zorgaanbieders het burgerservicenummer mogen gebruiken.
Deze wet regelt op welke wijze zorgaanbieders persoonsgegevens mogen gebruiken in hun elektronische netwerk.
Deze wet regelt dat patiënten recht hebben op een elektronisch afschrift van hun patiëntendossier.

Algemene verordening gegevensbescherming

De verordening bevat regels voor de verwerking van privacygevoelige informatie in de Europese Unie.
Deze verordening vereist dat zorgaanbieders zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie van patiënten.

Kwaliteit
Organisatie en marktregulering
Speciale handelingen

Afbeelding 4.1
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In de Rijksoctrooiwet staat dat een uitvinding 
bescherming kan krijgen door middel van een 
octrooi. Dit betekent dat de uitvinder het alleenrecht 
heeft op het gebruiken en exploiteren van de 
uitvinding die verwerkt is in het geneesmiddel. Een 
uitzondering hierop is de bereiding door apothekers. 
Dit betekent dat apothekers onder voorwaarden een 
geneesmiddel met een octrooi zelf mogen bereiden 
ook al is het geneesmiddel beschermd (zie kader over 
apotheekbereiding in hoofdstuk 1). Meer over wat een 
octrooi is lees je aan het einde van dit hoofdstuk. 

In dit cluster staan ook de wetten die gaan over  
privacy en persoonsgegevens, zoals de Wet aan- 
vullende bepalingen verwerking persoonsgegevens. 
Als patiënten hun gegevens willen inzien over hun 
behandeling en geneesmiddelengebruik in hun 
elektronisch patiëntendossier, regelt deze wet dat 
zorgverleners verplicht zijn dit overzicht aan patiënten 

te geven. Afbeelding 4.1 geeft een overzicht van de 
wetten in het cluster organisatie en marktregulering.

Speciale handelingen
Het derde cluster gaat over ‘speciale handelingen’ 
met hierin wetten zoals de Opiumwet en de Wet 
medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. 
De wetten in dit cluster gaan over bijzondere situaties 
in de zorg. Zo staat in de Opiumwet dat artsen of 
apothekers opiaten mogen gebruiken voor medische 
en wetenschappelijke doeleinden. Uiteraard moeten 
artsen of apothekers kunnen verantwoorden aan de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarvoor zij de 
middelen gebruiken.➋ 

Belangrijke stap in het ontwikkelen van een nieuw 
geneesmiddel is het testen op mensen (zie ook de 
stappen van een nieuw geneesmiddel in hoofdstuk 1). 
In de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek op 
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mensen staat hoe proefpersonen beschermd zijn 
en dat onderzoek met mensen eerst een medisch-
ethische toets moet ondergaan voordat er op mensen 
getest mag worden. Met zo’n toets controleert de 
medisch-ethische toetsingscommissie van bijvoorbeeld 
een onderzoeksinstituut of de rechten, de veiligheid 
en het welzijn van de proefpersonen niet in het 
geding komen tijdens het onderzoek. Pas als de 
uitkomsten van deze toets positief zijn, mag het nieuwe 
geneesmiddel op mensen uitgeprobeerd worden. De 
wetten van het cluster speciale handelingen staan in 
afbeelding 4.1. 



Welke wetten 
zijn relevant voor de 

geneesmiddelen-
zorg?

Speciale 
handelingen

Opiumwet

Deze wet regelt onder meer de ontheffing voor het bewaren, bereiden en verstrekken van opiumwetmiddelen.
Artsen en/of apothekers mogen opiumwetmiddelen gebruiken voor medische en wetenschappelijke doeleinden.

Kernenergiewet

Deze wet regelt wie onder welke voorwaarden mag werken met kernenergie (zoals röntgenstraling en isotopen).

Regelgeving Precursoren

Deze regelgeving regelt welke chemicaliën waarmee drugs of explosieven te maken zijn (precursoren), 
apothekers op voorraad mogen hebben en/of mogen verhandelen.

Wet op bijzondere medische verrichtingen

Deze wet regelt wie bijzondere medische verrichtingen, zoals orgaantransplantaties, mag uitvoeren.

Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal

Deze wet regelt dat de veiligheid en kwaliteit van lichaamsmateriaal gewaarborgd zijn.
Deze wet regelt onder meer dat lichaamsmateriaal wordt aangeboden aan, en bewaard door, een orgaanbank.

Wet inzake bloedvoorziening

Deze wet regelt de kwaliteit, veiligheid en beschikbaarheid van bloed(producten) voor geneeskundige 
behandelingen.

Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Deze wet regelt de bescherming van proefpersonen bij medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Kwaliteit
Organisatie en marktregulering
Speciale handelingen

Afbeelding 4.1
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Octrooi

Met onderzoek naar nieuwe 
geneesmiddelen is veel tijd en geld 
gemoeid. Wanneer er na lange tijd 
een uitvinding is gedaan, kan de 
uitvinder een octrooi aanvragen. 
Met een octrooi krijgt de uitvinder 
een bepaalde tijd de mogelijkheid 
om de uitvinding te exploiteren. 
Zonder octrooi zouden anderen 
de uitvinding kunnen namaken 
en verkopen. Door de tijd die de 
uitvinder krijgt om de uitvinding 
exclusief te verkopen, kan hij 
de gedane investering in tijd en 
geld terugverdienen. Een octrooi 

verloopt altijd na twintig jaar. Als 
het octrooi vervalt, gaan andere 
fabrikanten de uitvinding ook 
gebruiken en komen er meer 
geneesmiddelen met dezelfde 
werkzame stof op de markt 
(generieken en biosimilars). 
Hierdoor ontstaat concurrentie 
en daalt de prijs van het 
geneesmiddel meestal sterk. 

De wetgeving rondom octrooien 
is in Nederland vastgelegd in de 
Rijksoctrooiwet. Deze wet hangt 
nauw samen met internationale 

wetgeving en afspraken, en 
kan dus niet zomaar worden 
aangepast. 

In Nederland wordt overigens 
zowel het woord octrooi als patent 
gebruikt, dit is precies hetzelfde. 
Patent is het Engelse woord voor 
octrooi. 

Data-exclusiviteit en 
marktprotectie
Wanneer een stof met een octrooi 
ontwikkeld is tot geneesmiddel, 
kan het geneesmiddel nogmaals 
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bescherming krijgen. Om een 
handelsvergunning te krijgen voor 
een spécialité-geneesmiddel, 
moet de geneesmiddelenfabrikant 
de resultaten van al het onderzoek 
indienen bij een registratie-
autoriteit. Deze informatie 
komt in een registratiedossier. 
Als de handelsvergunning is 
afgegeven, geldt er acht jaar data-
exclusiviteit. Dit betekent dat een 
andere geneesmiddelenfabrikant 
geen gebruik kan maken van 
de data (en de kennis) uit het 
registratiedossier. 

De daaropvolgende twee 
jaar geldt marktprotectie: in 
deze periode mag een andere 
geneesmiddelenfabrikant 
al wel de data gebruiken uit 
het registratiedossier om 
voorbereidingen te treffen voor 
het maken van het generieke 
geneesmiddel, maar mag hij deze 
nog niet op de markt brengen.

Marktexclusiviteit 
weesgeneesmiddel
Voor een weesgeneesmiddel is nog 
een andere beschermingsvorm. 

Het weesgeneesmiddel krijgt 
(na registratie) tien jaar 
marktexclusiviteit. Dit betekent 
dat er gedurende tien jaar geen 
vergelijkbaar geneesmiddel 
op de markt mag komen voor 
dezelfde indicatie. Voor een 
weesgeneesmiddel voor de 
behandeling van kinderen kan de 
periode van tien jaar nog verlengd 
worden met twee jaar.➌
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Nu we weten welke twintig algemene wetten invloed 
hebben op de geneesmiddelenzorg, kijken we in het 
volgende hoofdstuk naar hoe de geldstromen lopen en 
wat de kosten van geneesmiddelenzorg zijn.
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Uitgaven, bekostiging en prijsvorming 

In dit hoofdstuk beschrijven we hoeveel geld 
in de geneesmiddelenzorg omgaat, wat dure 
geneesmiddelen zijn, hoe de prijs van een 
geneesmiddel tot stand komt en wat patiënten  
zelf betalen voor hun geneesmiddelen.

Geneesmiddelen en geld gaan al jaren hand in hand 
en dan gaat het vaak over de hoge prijzen van nieuwe 
geneesmiddelen. Maar hoeveel geld gaat er om in de 
geneesmiddelenzorg? En hoe verhoudt dit zich tot de 
collectieve uitgaven voor álle zorg in Nederland? Bij 
het landelijke beeld van de zorguitgaven gebruiken 
we beschrijvingen uit andere boeken van het Platform 
Zó werkt de zorg.

Eerst de ontwikkeling van de uitgaven: elk jaar geven 
we meer uit aan zorg. Voor deze kostengroei zijn 
meerdere redenen. We worden gemiddeld steeds 
ouder en welvarender en de medische wetenschap 
blijft zich ontwikkelen. De toegenomen welvaart 
brengt met zich mee dat we een hogere kwaliteit van 
leven verlangen en minder ongemak accepteren. 
Welvaartsziekten als obesitas en diabetes maken dat 
steeds meer mensen steeds jonger als chronisch 
ziek worden bestempeld. Er zijn ook meer chronisch 
zieken doordat de diagnostiek steeds beter wordt. 
Dankzij de technologische vooruitgang is in de 
behandeling van ziekten steeds meer mogelijk. 
Geneesmiddelenfabrikanten ontwikkelen meer 
geneesmiddelen op maat die uitkomst bieden voor 
kleine groepen patiënten (weesgeneesmiddelen,  



 Ziekenhuiszorg 27,7

 Verpleging en verzorging 19,0

 Gehandicaptenzorg 10,6

 Geestelijke gezondheidszorg 6,6

 Geneesmiddelen 5,4

 Huisartsenzorg 4,1

 Therapeutische middelen 3,0

 Mondzorg 2,9

 Paramedische zorg 2,2

 Preventieve diensten 2,1

 Ondersteuning 1,4

 Overige zorg 1,8

Afbeelding 5.1 
Uitgaven aan geneeskundige en langdurige zorg in miljard euro in 2018. 
Bron: CBS, 2019.

Waaraan geven we onze zorgeuro’s uit volgens het CBS?

totaal

86,8
miljard euro in 2018
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zie hoofdstuk 1) maar die vaak ook fors meer kosten. 
Ziekten waar we vroeger aan overleden zijn steeds 
vaker behandelbaar, zoals aids en bepaalde vormen 
van kanker.

Uitgaven aan zorg 
De uitgaven nemen dus toe, maar hoeveel geven 
we uit aan zorg? Op deze vraag is niet zomaar één 
antwoord te geven. Zorg is een breed begrip, en 
afhankelijk van de definitie die we kiezen verschilt 
het ‘zorgbudget’ vele miljarden euro’s. Het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) hanteert een definitie 
van zorg waaronder de uitgaven aan geneeskundige 
en langdurige zorg binnen én buiten het wettelijk 
verplichte basispakket vallen. Dus de uitgaven die we 
doen via de aanvullende verzekeringen tellen volgens 
die definitie ook mee. In 2018 ging het om 86,8 miljard 
euro.➊ In afbeelding 5.1 is het bedrag uitgesplitst in 
vormen van zorg.

Een andere veelgebruikte bron voor het bepalen van de 
zorguitgaven is het ‘Plafond Zorg’ (voorheen Budgettair 
Kader Zorg) van het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS). 

Het CBS hanteert een definitie van zorg 
waaronder de uitgaven aan geneeskundige en 
langdurige zorg binnen én buiten het wettelijk 

verplichte basispakket vallen

Hierin staat hoeveel geld door VWS is begroot voor de 
zorg die uit collectieve premies wordt bekostigd. Het 
gaat om de begrote uitgaven voor de stelselwetten 
Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg 
(Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
Jeugdwet en Wet publieke gezondheidszorg (Wpg). 
De hoogte van dit plafond is 78,6 miljard euro in 2020. 
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Het Plafond Zorg bevat niet langer de bijdrage van het 
Rijk aan gemeenten voor hun verantwoordelijkheid 
voor de Jeugdwet en Wmo (op beschermd wonen na). 
Die bedragen worden gestort in het Gemeentefonds 
en komen op de VWS-begroting niet voor. Dit was op 
de begroting van 2018 nog wel het geval. Door het 
overhevelen van de bijdrage van het Rijk aan gemeenten 
voor de Wmo en de Jeugdwet van de VWS-begroting 
naar het Gemeentefonds viel in 2019 een bedrag van 6 
miljard euro formeel niet meer onder het kopje ‘zorg’.

Afbeelding 5.2 laat zien hoeveel geld op de Rijks- 
begroting is gereserveerd voor uitgaven aan Zorg. 
We zien hier een bedrag van 82,2 miljard euro. Het 
grootste deel daarvan is de 78,6 miljard euro van het 
Plafond Zorg, uitgesplitst per stelselwet. De 4,1 miljard 
euro in de categorie ‘overig’ zijn uitgaven die niet direct 
met zorgverlening te maken hebben, maar die voor 
het zorgstelsel wel nodig zijn. Denk aan bijdragen van 

het ministerie van VWS voor het in stand houden van 
het Zorginstituut Nederland (ZIN) en de Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa). Of uitgaven aan publieke 
gezondheidszorg.➋

Uitgaven aan geneesmiddelenzorg
Om uit te rekenen hoeveel we uitgeven aan genees- 
middelenzorg moeten we de kosten van openbare 
apotheken (extramuraal) en ziekenhuizen (intramuraal) 
bij elkaar optellen. In 2017 waren de uitgaven voor 
openbare apotheken 4,6 miljard euro.➌ Het gaat dan om 
zowel de geneesmiddelen als de dienstverlening van de 
openbaar apotheker (zie hoofdstuk 2). Van ziekenhuizen 
is alleen informatie over dure geneesmiddelen bekend. 
In 2017 bedroegen de uitgaven 2,1 miljard euro aan 
dure geneesmiddelen.➍ Intramuraal kunnen we 
dus niet de kosten van de dienstverlening die bij de 
geneesmiddelenzorg hoort meerekenen, die worden 
namelijk niet apart geregistreerd. 



 Zorgverzekeringswet    51,0

 Wet langdurige zorg    25,1

 Wet maatschappelijke ondersteuning*      1,9

 Overig, waaronder Wet publieke gezondheid      4,1
 en zorgbreed beleid 

Afbeelding 5.2 
Begrote uitgaven aan zorg voor 2020 in miljard euro volgens het Rijk.

*  De bijdragen van het Rijk aan gemeenten voor uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de  
 Jeugdwet zijn naar het Gemeentefonds overgeheveld en vallen niet meer onder 'zorg' op de Rijksbegroting.  
 Bron: Rijksbegroting en miljoenennota, 2020.

Hoeveel geld heeft het Rijk begroot voor de zorg?

totaal

82,2
miljard euro in 2020



Afbeelding 5.3 
Uitgaven aan geneesmiddelenzorg (x 1 miljard euro) in 2017.
Bron: GIPdatabank, 2019.

Hoeveel geld geven we uit aan geneesmiddelenzorg?

1,2

5,8

4,6

2012

2,1

6,7

4,6

2017

Kosten voor intramurale 
geneesmiddelen

Totale kosten van de 
geneesmiddelenzorg

Kosten voor extramurale 
geneesmiddelen
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Afbeelding 5.3 laat zien dat in 2017 de uitgaven 
aan geneesmiddelenzorg in totaal 6,7 miljard euro 
bedroegen en hoe de uitgaven zich de daaraan 
voorafgaande jaren hebben ontwikkeld. Afgezet tegen 
de 74 miljard euro die VWS in 2017 had begroot was de 
geneesmiddelenzorg dus goed voor 9 procent van de 
collectieve zorguitgaven. 

Kijken we naar de ontwikkeling van de uitgaven aan 
geneesmiddelen in de periode 2012-2017 dan zien we 
een absolute stijging van 900 miljoen euro, een groei 
van ruim 2,5 procent per jaar.

Hoe verhouden de uitgaven aan geneesmiddelenzorg 
in Nederland zich tot andere landen? De Organisatie 
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
(OESO) vergeleek de extramurale uitgaven van 
32 landen in 2017. De gebruikte definitie hierbij beslaat 
alle geneesmiddelen die ‘over de balie’ gaan bij de 

openbare apotheek, dus niet alleen geneesmiddelen 
op recept. De OESO hanteert voor de internationale 
vergelijkingen van de totale zorguitgaven per land een 
andere definitie dan die VWS gebruikt voor de uitgaven 
op de begroting. 

De geneesmiddelenzorg was  
in 2017 goed voor 9 procent van de  

collectieve zorguitgaven

Volgens de OESO-definitie gaf Nederland 7,6 procent 
van het totale zorgbudget uit aan geneesmiddelen, 
net zoveel als Noorwegen. Alleen Denemarken zit 
hieronder, met 7 procent. Alle andere landen geven  
van hun zorgbudget meer uit aan geneesmiddelen  
via de openbare apotheek: gemiddeld 16 procent.➎ 
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Op afbeelding 5.4 hebben we dit voor de Europese 
landen in beeld gebracht.

Prijs van geneesmiddelen
Volgens de OESO steekt Nederland internationaal 
gezien gunstig af met relatief lage uitgaven aan 
extramurale geneesmiddelen. Dit komt door diverse 
factoren zoals voorschrijfgedrag van artsen, (langdurig) 
gebruik, preferentiebeleid (zie hoofdstuk 3) en de 
hoogte van prijzen. Laten we inzoomen op de hoogte 
van prijzen van extramurale geneesmiddelen. Stichting 
Farmaceutische Kengetallen (SFK) becijferde in 2016 
dat de prijzen van deze geneesmiddelen sinds 1996 
met gemiddeld 60 procent zijn gedaald, waarvan 
40 procent in de laatste tien jaar.➏ Hierbij is geen 
rekening gehouden met inflatie. Concurrentie op 
geneesmiddelen waar het octrooi van verloopt 
en het preferentiebeleid spelen hierbij een rol.➐ 
Generieke geneesmiddelen zijn door concurrentie 

veel goedkoper dan het origineel (spécialité). Van de 
geneesmiddelen op recept die de apothekers in 2018 
verstrekten, is 78 procent een generiek middel. Deze 
zijn verantwoordelijk voor nog geen 20 procent van 
extramurale geneesmiddelenuitgaven, aldus de SFK. 
Een behandeling met een generiek middel kostte in 
2018 gemiddeld 2,88 euro per maand.➑ Uit statistieken 
van de OESO blijkt dat Nederland veel meer generieke 
geneesmiddelen verstrekt dan andere landen: het 
Europees gemiddelde is 50 procent.

Ruim de helft van de prijsdalingen van genees- 
middelen is echter het directe gevolg van de Wet 
geneesmiddelenprijzen (Wgp) en de bevoegdheid van 
de minister twee keer per jaar de maximumprijs van 
geneesmiddelen vast te stellen (zie hoofdstuk 4).  
De daling van de prijzen van extramurale genees- 
middelen heeft zich ook na 2016 voortgezet. 



5
geen gegevens

12½10 15 20 30%

Afbeelding 5.4 
Kosten van extramurale geneesmiddelen als percentage van de totale uitgaven 
aan gezondheidszorg in 2017. Bron: OESO, 2018

Welk deel van het zorgbudget besteden landen aan extramurale geneesmiddelen?

Nederland

7,6%
van het zorgbudget



Hoe komt de prijs van een nieuw geneesmiddel tot stand?

•  De geneesmiddelenfabrikant bepaalt een prijs (apotheek-
inkoopprijs, AIP).

•  De geneesmiddelenfabrikant houdt rekening met een 
door de minister van VWS vastgestelde maximumprijs 
op basis van de Wet geneesmiddelenprijzen. Dit is het 
gemiddelde van de prijs voor het geneesmiddel in de 
referentielanden België, Frankrijk, Duitsland en het 
Verenigd Koninkrijk.

•  De prijs hangt mede af van de gemaakte kosten, 
verwachte omzet en winstmarge. Bij de gemaakte kosten 
gaat het onder meer om productie- en ontwikkelkosten 
en om uitgaven voor onderzoek dat geen geneesmiddel 
heeft opgeleverd.

•  De hoogte van de prijs hangt mede af van al beschikbare, 
vergelijkbare geneesmiddelen.

•  De prijs hangt mede af van de inschatting van de 
gezondheidswinst en wat de maatschappij wil betalen 
voor een geneesmiddel.

•  Het land waar het nieuwe geneesmiddel op de markt 
komt, is ook van invloed: rijkere landen betalen meestal 
meer voor het geneesmiddel dan minder rijke landen.

Extramuraal:
•  Extramurale geneesmiddelen worden altijd beoordeeld 

door het Zorginstituut Nederland (ZIN) voor opname in 
het basispakket.

Intramuraal:
•  Op basis van de Horizonscan Geneesmiddelen maakt 

VWS een inschatting of advies van het ZIN nodig is, 
onder meer over de prijs.

•  Geneesmiddelen met te grote impact op het zorgbudget 
komen in ‘de sluis’ en worden niet vergoed tijdens de 
periode in de sluis.

•  Tijdens de sluisperiode adviseert het ZIN over de 
effectiviteit, kosteneffectiviteit, noodzakelijkheid  van 
het geneesmiddel en of het probleemloos kan worden 
opgenomen in het verzekerde pakket.

•  Bij een negatief advies van het ZIN vanwege de 
prijs starten VWS en de geneesmiddelenfabrikant 
prijsonderhandelingen.

•  Bij een prijsafspraak (financieel arrangement) komt het 
geneesmiddel in het basispakket en wordt het vergoed.

•  Het verschil tussen de door de geneesmiddelenfabrikant 
gevraagde prijs (bij stap 1) en de onderhandelde 
lagere prijs van de arrangementen komt terecht bij de 
zorgverzekeraar. Dit bedrag is niet openbaar.

•  De geneesmiddelenfabrikant legt de prijs van het 
geneesmiddel voor aan zorginstellingen, zorgverzekeraars 
en groothandels. 

•  De onderhandelingen kunnen per partij of met een 
inkoopcombinatie plaatsvinden.

•  Deze partij onderhandelt met de geneesmiddelen-
fabrikant over de prijs. De afgesproken prijs is niet 
openbaar voor andere partijen zoals concurrenten.

Stap 1
Geneesmiddelenfabrikant

bepaalt prijs

Stap 1b 
Geneesmiddelenfabrikant 
onderhandelt met minister

Stap 2
Geneesmiddelenfabrikant 

onderhandelt met zorgpartijen

Afbeelding 5.5
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Wie het afgelopen jaar de mediaberichten en 
debatten over de prijzen van geneesmiddelen heeft 
gevolgd, zal het beeld van decennialang dalende 
prijzen niet herkennen. Dit komt omdat het in de 
media en de politiek vooral gaat over de groep ‘dure 
geneesmiddelen’ (intramuraal). De partij die gaat 
over het beschikbare zorggeld (de overheid) en de 
verkopende partij (de geneesmiddelenfabrikant) staan 
lijnrecht tegenover elkaar als het gaat over de hoogte 
van prijzen van dure geneesmiddelen. Dit komt doordat 
commerciële partijen (geneesmiddelenfabrikanten) die 
winst willen maken, een hoofdrol spelen bij producten 
die van groot publiek belang zijn en uit collectieve 
middelen worden betaald. 

Hierbij komt dat met de ontwikkeling van genees- 
middelen vaak relatief veel geld is gemoeid. De 
schattingen van de gemiddelde kosten van een 
nieuw geneesmiddel lopen ver uiteen, van enkele 
honderden miljoenen euro’s tot een paar miljard euro. 

Geneesmiddelenfabrikanten hebben investeerders 
nodig die hun geld willen stoppen in risicovolle 
projecten. Veel ontwikkeltrajecten mislukken immers 
en leveren géén nieuw geneesmiddel op, zoals we al 
schreven in hoofdstuk 1. Denk bijvoorbeeld aan de 
miljarden euro’s die zijn gestopt in een geneesmiddel 
tegen Alzheimer, zonder enig succes, zo schrijft de 
Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).➒ 
Geneesmiddelenfabrikanten en investeerders lopen 
financieel risico. Investeerders eisen hierom ‘in de 
regel rendementen tot 20 procent’, aldus de RVS.

Prijsvorming
Er is dus voortdurend discussie over de prijs van 
nieuwe geneesmiddelen. Hoe komt deze prijs tot 
stand? Om dit uit te leggen onderscheiden we in 
afbeelding 5.5 drie stappen. Als eerste is de genees-
middelenfabrikant aan zet. Hij stelt bij een nieuw 
geneesmiddel een prijs voor, aan de hand van 
gemaakte kosten, een inschatting van de verkoop  



120 Geldstromen

en van de winst die hij wil maken. In deze prijs neemt 
hij ook de kosten mee van mislukte projecten om 
geneesmiddelen te ontwikkelen. De geneesmiddelen- 
fabrikant maakt vervolgens een inschatting van wat 
de maatschappij bereid is te betalen voor een genees-
middel. Komt de geneesmiddelenfabrikant met een 
nieuw, onvergelijkbaar geneesmiddel, dan is hij  
monopolist, concludeert de RVS. De geneesmiddelen- 
fabrikant moet met zijn prijs wel blijven onder de  
maximumprijs die de minister vaststelt op basis van  
de Wgp (zie hoofdstuk 4).

Bij stap 1b is de minister van VWS aan zet. Hij  
kan prijsonderhandelingen met een geneesmiddelen- 
fabrikant starten als hij de prijs te hoog vindt 
(zie afbeelding 5.6). Over het overgrote deel van 
de nieuwe geneesmiddelen zijn overigens geen 
onderhandelingen. In het kader hiernaast over 
‘de sluis’ geven we voorbeelden van dure 

geneesmiddelen waarover het hier gaat. Voor zijn 
prijsinschatting maakt de minister gebruik van de 
door het Zorginstituut ontwikkelde Horizonscan 
Geneesmiddelen. Dit is een openbaar overzicht met 
innovatieve geneesmiddelen die op de markt worden 
verwacht. In juni 2019 gaf de Horizonscan aan dat er de 
komende twee jaar ruim 260 nieuwe geneesmiddelen 
worden verwacht.➓ 

Zijn de prijsonderhandelingen succesvol, dan sluiten  
de minister en de geneesmiddelenfabrikant een  
‘financieel arrangement’. In dit niet-openbare  
document staat de uiteindelijke maximumprijs voor  
een geneesmiddel, die lager is dan de oorspronkelijke 
prijs. In 2017 zorgden 25 financiële arrangementen 
voor 132 miljoen euro lagere uitgaven aan genees- 
middelen. De gerealiseerde uitgaven voor deze achttien 
extramurale en zeven intramurale geneesmiddelen 
waren uiteindelijk 325 miljoen euro.⓫ 
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De sluis

Vindt de minister van Volks- 
gezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS) de prijs van nieuwe intra-
murale geneesmiddelen te hoog 
om in het verzekerde pakket op te 
nemen (zie afbeelding 5.6), dan 
vraagt hij Zorginstituut Neder-
land (ZIN) om het geneesmiddel 
te beoordelen. Het geneesmiddel 
gaat dan in ‘de sluis’. Patiënten 
krijgen het middel niet vergoed 
zolang er geen overeenstemming 

tussen de minister en de genees-
middelenfabrikant is over de 
prijs. Het onderzoek van ZIN en 
de onderhandelingen tussen de 
minister en de geneesmiddelen-
fabrikant over een geneesmiddel 
duren gemiddeld een jaar.⓬ 
Voor de tweede helft van 2019 
komen er acht geneesmiddelen in 
aanmerking voor de sluis, schrijft 
de minister maart 2019 aan de 
Tweede Kamer.⓭ 

Het gaat om geneesmiddelen  
voor kleine groepen patiënten 
(weesgeneesmiddelen, zie 
hoofdstuk 1), zoals voor de 
behandeling van kanker, 
spierziekten en (erfelijke) 
bloedziekten. 
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Bij stap 2 kunnen zorginstellingen, zorgverzekeraars 
en groothandels het nieuwe geneesmiddel inkopen.  
Zij onderhandelen met de geneesmiddelenfabrikant 
over hoeveel ze van het geneesmiddel inkopen en  
tegen welke prijs (die niet hoger is dan de maximum-
prijs die met de minister is afgesproken). Ook deze 
prijzen zijn niet openbaar vanuit concurrentieover- 
wegingen. Prijsonderhandelingen vinden plaats bij 
dure extramurale en intramurale geneesmiddelen. 

Dure geneesmiddelen 
Wanneer is een geneesmiddel ‘duur’? VWS, de NZa 
en het ZIN hanteren hiervoor verschillende definities. 
Afbeelding 5.6 toont de verschillende financiële 
grenzen. Dure intramurale geneesmiddelen worden 
ook ‘add-ongeneesmiddelen’ genoemd. Deze 
geneesmiddelen declareren ziekenhuizen apart bij 
zorgverzekeraars, dat wil zeggen: bovenop de kosten 
van een behandeling. Zo voorkomen ziekenhuizen 

dat de prijs van een behandeling per patiënt (met 
dezelfde aandoening) enorm verschilt. Voor een 
behandeling van dezelfde aandoening kunnen namelijk 
verschillende dure geneesmiddelen in verschillende 
doseringen worden gebruikt met verschillende kosten. 
Dit zou prijsonderhandelingen tussen ziekenhuizen en 
zorgverzekeraars over het benodigde budget voor een 
behandeling ingewikkeld maken, omdat de behandeling 
steeds van patiënt tot patiënt wisselt. Voordat een 
geneesmiddel als add-ongeneesmiddel te boek kan 
staan, is toestemming van de NZa nodig. Een zorg- 
verzekeraar en zorgaanbieder moeten deze toestemming 
gezamenlijk aanvragen bij de NZa. Bij de beoordeling 
hanteert de NZa de eigen definitie van ‘duur’.⓮ 

Zoals we al eerder aangaven, worden in ziekenhuizen 
(intramuraal) alleen de uitgaven van dure genees- 
middelen geregistreerd en ging het in 2017 om  
2,1 miljard euro. 



Wanneer is een
geneesmiddel ‘duur’

volgens de NZa, VWS en 
het Zorginstituut?

VWS

NZa

Zorginstituut
Nederland

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het ministerie van VWS en het Zorginstituut Nederland (ZIN) hanteren 
verschillende grenzen waarboven ze een geneesmiddel ‘duur’ vinden en beleid maken.

Voor de NZa is een geneesmiddel ‘duur’ als het meer dan gemiddeld 1000 euro per patiënt per jaar kost.

Voor VWS is een geneesmiddel ‘duur’ als het meer kost dan 40 miljoen euro per jaar óf meer dan 50.000 euro 
per patiënt per jaar en opgeteld meer dan 10 miljoen euro per jaar.
Wanneer een geneesmiddel volgens VWS duur is, onderhandelt de minister met fabrikanten over de prijs.

Voor het ZIN hangt de grens (referentiewaarde) van een duur geneesmiddel af van de leeftijd en 
levensverwachting van de patiënt.
De hoogste referentiewaarde is 80.000 euro, de prijs per gewonnen levensjaar in goede gezondheid.
In dit getal zijn onder andere geneesmiddelenkosten en maatschappelijke baten verwerkt.
ZIN gebruikt deze grens bij het advies of een geneesmiddel in het basispakket moet komen.

Afbeelding 5.6



Afbeelding 5.7 
Kosten van medisch-specialistische zorg en dure geneesmiddelen (inclusief 
extramurale uitgaven). Bron: NZa Monitor, 2019.

Welk deel van de kosten van medisch-specialistische zorg bestaat uit dure geneesmiddelen?

Totale 
kosten medisch-

specialistische zorg 
in 2012 

20,7 miljard 
euro

6,8%
8,8%

Totale 
kosten medisch-

specialistische zorg 
in 2017 

23,5 miljard 
euro

Waarvan dure geneesmiddelen: 
1,4 miljard euro

Waarvan dure geneesmiddelen: 
2,1 miljard euro
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Dit bedrag is sinds 2012 gestaag gestegen met tussen 
de 7 en 9 procent per jaar. 

Om de groei van de zorguitgaven af te remmen heeft 
minister Bruins met ziekenhuizen een akkoord gesloten 
waarin staat dat in 2019 de groei van de uitgaven aan 
medisch-specialistische zorg 0,8 procent mag zijn. In 
2022 mag er helemaal geen groei meer zijn.⓯ 

Met stijgende uitgaven aan geneesmiddelen en een 
dalende toegestane zorggroei, is het de vraag hoe 
de totale uitgaven aan medisch-specialistische zorg 
zich gaan ontwikkelen. Afbeelding 5.7 laat zien dat de 
uitgaven groeien en welk aandeel hiervan opgaat aan 
dure geneesmiddelen. 

De groei van uitgaven aan dure geneesmiddelen 
komt met name door de introductie van nieuwe 
geneesmiddelen de afgelopen jaren, concludeert 

de NZa.⓰ In 2014 zijn er bijvoorbeeld 26 nieuwe 
add-ongeneesmiddelen op de Nederlandse markt 
gekomen. In 2017 hebben zorgverzekeraars voor 
deze 26 geneesmiddelen ruim 140 miljoen aan kosten 
vergoed (dit bedrag is exclusief eventuele resultaten 
van prijsafspraken). Tevens gebruiken elk jaar meer 
patiënten add-ongeneesmiddelen: van 112 duizend 
in 2012 naar 255 duizend in 2017. Alleen al circa 
125 duizend patiënten gebruiken drie jaar later de in 
2014 geïntroduceerde add-ongeneesmiddelen.⓱ 

In 2017 is er een opvallend grote groei van patiënten 
die dure geneesmiddelen gebruiken: 60 duizend 
patiënten extra in een jaar tijd. Hoe komt dit? Vooral 
door een nieuwe beleidsregel van het NZa, ingesteld 
om meer inzicht te krijgen in de kosten. 

Voor 2017 waren dure geneesmiddelen gekoppeld 
aan een indicatie. Hetzelfde geneesmiddel kon dan 
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geregistreerd staan als ‘duur’ bij de ene indicatie, maar 
niet bij een andere. Een geneesmiddel werd dus soms 
als duur aangemerkt en soms niet.

In 2017 veranderde dit: een geneesmiddel is sindsdien 
niet meer gekoppeld aan een indicatie. Dit betekent 
dat een vaststaand aantal geneesmiddelen als ‘duur’ is 
aangemerkt. Deze dure geneesmiddelen worden vanaf 
nu apart door het ziekenhuis gedeclareerd. Hierdoor 
zijn de dure geneesmiddelen die eerder verborgen 
waren in een indicatie en behandeling nu ook zichtbaar 
in de cijfers.

Afbeelding 5.8 toont de top drie van geneesmid- 
delen met de hoogste uitgaven in 2018, van zowel 
extramuraal als intramuraal. Het gaat om kosten 
die zijn gedeclareerd bij zorgverzekeraars en 
geneesmiddelen waar géén prijsafspraak voor geldt. 
Bij een prijsafspraak (financieel arrangement) vindt 

achteraf een verrekening plaats en omdat die niet 
openbaar is, weten we niet wat de echte uitgaven zijn. 
Bij de top drie van intramurale geneesmiddelen op 
recept valt op dat het alle biologische geneesmiddelen 
zijn die ontstekingen remmen, bij onder andere de 
ziekte reuma.

Zelf betalen 
Of patiënten zelf voor een geneesmiddel moeten 
betalen, hangt af van diverse factoren, zo hebben we 
in dit boek beschreven in hoofdstuk 3. Valt het middel 
wel of niet onder het verzekerde pakket? Heeft de 
zorgverzekeraar een preferentiebeleid waardoor de 
patiënt meestal alleen het goedkoopste geneesmiddel 
met dezelfde werkzame stof en werking geheel krijgt 
vergoed? Ook is het van belang om te weten dat alle 
geneesmiddelen en werkzaamheden van de apotheek 
vallen onder het eigen risico van 385 euro (behalve voor 
kinderen en jongeren onder de 18).  



Afbeelding 5.8 
Top 3 van extramurale en van intramurale geneesmiddelen waarvoor in totaal het meeste 
geld is uitgegeven in 2018. Bron: SFK, 2019 en GIPdatabank 2019.

Aan welke geneesmiddelen geven we het meest uit?

Toepassing

bij astma en COPD

als preventie tegen botontkalking

ondersteuning van de afweer

Totale uitgaven

71 miljoen

58 miljoen

57 miljoen

Werkzame stof (werking)

Tiotropium (luchtwegverwijder)

Colecalciferol (vitamine D3)

Immunoglobuline (antilichamen)

Top 3 extramurale geneesmiddelen

❶

❷

❸

Toepassing

o.a. bij reuma, ziekte van Crohn en psoriasis

o.a. bij reuma, ziekte van Crohn en psoriasis

o.a. bij reuma, ziekte van Crohn en psoriasis

Totale uitgaven

207 miljoen

100 miljoen

98 miljoen

Werkzame stof (werking)

Adalimumab (biologische ontstekingsremmer)

Etanercept (biologische ontstekingsremmer)

Infliximab (biologische ontstekingsremmer)

Top 3 intramurale geneesmiddelen

❶

❷

❸



Wanneer 
betalen patiënten 

voor geneesmiddelen-
zorg?

Eigen risico

Eigen bijdrage

Zelf betalen

Patiënten betalen soms een eigen bijdrage voor een geneesmiddel.
De eigen bijdrage geldt voor geneesmiddelen die duurder zijn dan wat de zorgverzekeraar vergoedt.
Als patiënten een aanvullende verzekering hebben, hoeven ze soms niet de eigen bijdrage te betalen.
Vanaf 1 januari 2019 betalen patiënten maximaal 250 euro per persoon per jaar aan eigen bijdrage.

Patiënten betalen de eerste 385 euro kosten voor zorg en geneesmiddelen zelf (het eigen risico).
Voor preferente geneesmiddelen maken zorgverzekeraars soms een uitzondering, deze vallen dan niet onder 
het eigen risico.
Het eigen risico geldt niet voor kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Patiënten betalen zelf voor geneesmiddelen die niet onder de basisverzekering vallen, maar waarvoor wel een 
recept nodig is (zoals ‘de pil’ en slaapmiddelen).

Afbeelding 5.9
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Een eventuele eigen bijdrage gaat hieraan vooraf.  
Deze eigen bijdrage bedraagt sinds 2019 maximaal  
250 euro per jaar. Daarboven neemt de zorgverzekeraar 
het voor zijn rekening. In 2018 hebben patiënten  
29 miljoen euro betaald voor geneesmiddelen die de 
zorgverzekeraar niet geheel vergoedde. Koploper wat 
betreft de eigen bijdrage zijn geneesmiddelen voor 
ADHD.⓲ 

Naast eigen risico en eigen bijdragen zijn er ook 
geneesmiddelen op recept die patiënten geheel zelf 
moeten betalen. Het gaat om bijvoorbeeld middelen 
bij erectiestoornissen, slaap- en kalmeringsmiddelen 
en anticonceptie voor vrouwen boven de 21 jaar. In 
2018 ging het in totaal om 200 miljoen euro. De helft 
van deze uitgaven ging naar anticonceptiemiddelen 
en slaap- en kalmeringsmiddelen. Afbeelding 5.9 
laat zien wanneer patiënten zelf betalen voor 
geneesmiddelenzorg.

Geldstromen in de geneesmiddelenzorg
In de geneesmiddelenzorg gaan vele miljarden om. 
Voor het beschrijven van hoe deze geldstromen 
lopen, hergebruiken we omschrijvingen uit de andere 
boeken van Platform Zó werkt de zorg. Verreweg de 
meeste uitgaven aan geneesmiddelenzorg vallen 
onder de Zvw. De Zvw-uitgaven, eigen bijdragen, eigen 
betalingen zoals het eigen risico en uitgaven aan 
aanvullende verzekeringen vormen samen de totale 
uitgaven aan ‘de curatieve zorg’. Burgers betalen 
voor de basiszorgverzekering een vast bedrag aan de 
zorgverzekeraar van hun keuze. Dit heet de ‘nominale 
premie’. In 2019 bedraagt de gemiddelde nominale 
premie 1384 euro per jaar.•• Welk bedrag iemand 
precies betaalt, hangt af van de verzekeraar en de 
gekozen polis. Naast de basiszorgverzekering kunnen 
burgers zich aanvullend verzekeren, onder meer voor 
geneesmiddelen die niet worden vergoed. De dekking 
verschilt per zorgverzekeraar. 
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Omzet geneesmiddelenzorg 

Wat betekent de genees- 
middelenzorg voor de economie 
in Nederland? Een volledig 
beeld geven gaat niet, omdat 
geneesmiddelenzorg nauw is 
verweven met andere zorg. 
Huisartsen, medisch specialisten, 
onderzoekers in ziekenhuizen, 
verloskundigen en tandartsen 
zijn allemaal betrokken bij de 
geneesmiddelenzorg, maar het 
is onmogelijk daar een apart 

prijskaartje aan te hangen.  
Voor het gedeelte zorg kunnen 
we wel inzoomen op een van de 
belangrijkste spelers: de openbaar 
apotheker. Op 1 januari 2019 waren 
er bijna tweeduizend openbare 
apotheken. In 2018 verstrekte een 
gemiddelde apotheek 119 duizend 
keer een geneesmiddel. De 
gemiddelde omzet bedroeg in 
dit jaar ruim 2,2 miljoen euro 
waarvan circa 670.000 euro 

voor de dienstverlening (zie 
werkzaamheden in hoofdstuk 2) 
van de apotheker.⓳ 

Als het gaat om het genees- 
middelenproduct dan zijn hier 
tienduizenden mensen bij 
betrokken. Ook nu is afbakening 
lastig: het onderscheid tussen 
geneesmiddelen en hulpmiddelen 
en tussen onderzoek naar 
bijvoorbeeld medische technologie 
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en geneesmiddelen is niet scherp 
te maken. De Nederlandse 
regering sprak in het bidbook 
bedoeld om het Europese 
Geneesmiddelenbureau naar 
Nederland te halen over de sector 
Life Science & Health. Hierin 
zijn circa 2.900 bedrijven met 
34 duizend werknemers actief.⓴ 

Zoomen we in op alleen 
geneesmiddelenfabrikanten, dan 
gaat het in 2017 om circa 185 

bedrijven waar 16 duizend mensen 
werken, inclusief uitzendkrachten 
en gedetacheerd personeel. Het 
Centraal Bureau voor Statistiek 
(CBS) becijferde dat in 2017 de 
omzet van deze bedrijven bijna 
6 miljard euro bedroeg. Het 
bedrijfsresultaat voor belasting 
was ruim 1 miljard euro, bijna 
18 procent van de omzet.•• De 
definitie die het CBS hanteert 
voor ‘farmaceutische industrie’ is 
breder dan onze afbakening van 

geneesmiddelenzorg in dit boek. 
In de cijfers van het CBS zijn ook 
meegenomen het ontwikkelen 
en maken van vaccins en 
homeopathische geneesmiddelen 
en het maken van gaas, verband 
en geïmpregneerde watten voor 
medisch gebruik. Nederland voert 
ook geneesmiddelen in en uit. In 
2018 werd voor 14,5 miljard euro 
uitgevoerd en voor 8,7 miljard euro 
uit andere landen ingevoerd.••
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Naast de nominale premie zijn alle Nederlanders 
verplicht een inkomensafhankelijke premie te betalen 
aan de Belastingdienst. 

 
Bezoek aan de huisarts, wijkverpleging, 

verloskundige zorg en kraamzorg tellen niet 
mee voor het verplichte eigen risico 

In 2018 ging het om 6,9 procent van het inkomen tot 
een ‘grensinkomen’ van circa 56 duizend euro.•• De 
werkgever of uitkeringsinstantie houdt deze premie 
in op het brutoloon. Dan is er het ‘eigen risico’, wat 
inhoudt dat de eerste 385 euro aan zorgkosten voor 
volwassenen voor eigen rekening zijn. Bezoek aan 
de huisarts, wijkverpleging, verloskundige zorg en 

kraamzorg tellen niet mee voor dit verplichte eigen 
risico. Ziekenhuiszorg, de dienstverlening van de 
openbaar apotheker en de kosten van geneesmiddelen 
vallen wél onder het eigen risico. Burgers moeten 
ook maximaal 250 euro bijbetalen als de verzekeraar 
een geneesmiddel niet geheel vergoedt omdat er 
bijvoorbeeld een goedkoper en vergelijkbaar alternatief 
geneesmiddel is. Afbeelding 5.10 en 5.11 laten zien 
hoe de geldstromen lopen tussen de hoofdrolspelers in 
de geneesmiddelenzorg.





Wie 
betaalt wat voor de 

geneesmiddelenzorg in 
de Zorgverzekerings-

wet?

Burgers

Burgers betalen zorgverzekeraars een nominale premie voor de verplichte basisverzekering.① 
Burgers betalen een inkomensafhankelijke bijdrage als ze ondernemer zijn of pensioen, AOW of 
alimentatie krijgen.②
Burgers betalen belastingen.② 
Burgers kunnen zich aanvullend verzekeren en betalen daarvoor premie aan zorgverzekeraars.③
Burgers die geneesmiddelenzorg afnemen betalen hiervoor in veel gevallen een eigen risico.④
Burgers betalen de apotheek zelf voor geneesmiddelen waarvoor ze niet verzekerd zijn.⑤

Werkgevers betalen de inkomensafhankelijke bijdrage voor werknemers.②
Gemeenten betalen de inkomensafhankelijke bijdrage voor bijstandsontvangers.②
Het UWV betaalt de inkomensafhankelijke bijdrage voor mensen die een WW- of WIA-uitkering krijgen.②

Het Rijk stelt het Plafond Zorg vast met hierin macrobudget voor de geneesmiddelenzorg.
Het Rijk stelt de hoogte vast van het verplicht eigen risico, de inkomensafhankelijke bijdrage en de zorgtoeslag.
Het Rijk verstrekt burgers met lage inkomens een zorgtoeslag als tegemoetkoming voor de nominale premie 
en het eigen risico.⑥
Het Rijk betaalt de kosten van de nominale premie voor kinderen aan het Zorgverzekeringsfonds.

Het Zorginstituut betaalt vanuit het Zorgverzekeringsfonds vereveningsbijdragen aan verzekeraars.⑧

Verzekeraars vergoeden, afhankelijk van de polisvoorwaarden, aan zorgaanbieders of aan verzekerden.⑨⑩⑪

Openbare apotheken kopen geneesmiddelen in bij geneesmiddelenfabrikanten.⑬
Openbare apotheken kopen geneesmiddelen in bij groothandels.⑯

Ziekenhuizen kopen, alleen of samen met andere ziekenhuizen, geneesmiddelen in bij geneesmiddelen- 
fabrikanten.⑮
Ziekenhuizen kopen geneesmiddelen in bij groothandels.⑰

Groothandels kopen geneesmiddelen in bij geneesmiddelenfabrikanten.⑭

Geneesmiddelenfabrikanten betalen na afspraak met de minister over de lagere prijs van een geneesmiddel 
het prijsverschil terug aan zorgverzekeraars.⑫

Ziekenhuizen

Zorginstituut 
Nederland 

Werkgevers 
en Uitkerings-
verstrekkers
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Afbeelding 5.10 - 5.11
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Nawoord

Medicijn of geneesmiddel? Farmaceuten of genees- 
middelenfabrikanten? Geneesmiddelen in de 
intramurale zorg of in de medisch specialistische 
zorg? Aan keuzes geen gebrek bij het maken van een 
boek over geneesmiddelenzorg. Om direct met het 
laatste voorbeeld te beginnen: we hanteren in dit boek 
‘intramurale zorg’, ook al krijgen patiënten soms in het 
ziekenhuis geneesmiddelen om thuis (extramuraal) 
te gebruiken. Waarom? Omdat belangrijke bronnen 
ook het onderscheid ‘intramuraal’ en ‘extramuraal’ 
hanteren. Zoals de veelvuldig in dit boek aangehaalde 
GIPdatabank en de Staat van Volksgezondheid en zorg.

Hoe namen we dit soort beslissingen? Gelukkig 
niet alleen. Dit boek is het resultaat van een brede 
coalitie van elf partijen die allen betrokken zijn bij 
de geneesmiddelenzorg (zie pagina 154-157 waar de 

partijen uitleggen waarom ze meedoen). Bovendien 
hebben circa 40 inhoudsdeskundigen meegedacht 
tijdens de acht denksessies die we voor dit boek 
hebben gehouden. 

Bij alle boeken die het Platform Zó werkt de zorg (ZWDZ) 
maakt met partners, speelt afbakening een rol. De 
ZWDZ-boeken geven op hoofdlijnen informatie en 
behandelen de onderwerpen die bij elkaar een zo goed 
mogelijk beeld geven over hoe de zorg in Nederland is 
geregeld. Compleet zijn is onmogelijk en ook niet het 
uitgangspunt. 

Dit betekent dat we – in gezamenlijkheid – ook voor 
Zó werkt de geneesmiddelenzorg vooraf keuzes hebben 
gemaakt: welke onderwerpen beschrijven we wel en 
welke niet? Hierbij is de meerderheid beslissend; geen 
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enkele partij heeft een vetorecht. Onderwerpen die het 
boek niet hebben gehaald, zijn bijvoorbeeld: vervalste 
geneesmiddelen, de gevolgen van geneesmiddelen 
voor het milieu, geneesmiddelen via internet bestellen 
en geneesmiddelenreclame en marketing.

Ook bij onderwerpen die wel in het boek aan bod 
komen, zijn keuzes gemaakt. Zo zijn bijvoorbeeld 
in hoofdstuk 2 (Spelers?) alleen de belangrijkste 
spelers en de meest relevante functies en opleidingen 
genoemd. Gehanteerde uitgangspunten waren: 
relevantie én overzichtelijkheid. ‘Hoe meer, hoe beter’ 
is niét het adagium van ZWDZ en de specialpartners 
die naar eer en geweten de keuzes hebben gemaakt. 

Uitgangspunt bij alle boeken van ZWDZ is dat 
bronnen openbaar en controleerbaar moeten zijn. 
Per hoofdstuk is aangegeven op welke bron een cijfer 
of feit is gebaseerd. Spreken diverse onderzoeken 

elkaar tegen, dan gebruiken we die niet. Zo zijn er 
nogal uiteenlopende berekeningen over wat een 
nieuw innovatief geneesmiddel maken kost. Hierbij 
sluiten we ons aan bij de Raad voor Volksgezondheid 
en Samenleving die concludeert dat schattingen 
uiteenlopen van ‘enkele honderden miljoenen euro’s tot 
een paar miljard euro’. ZWDZ is geen wetenschappelijk 
platform dat zelf onderzoek doet. We beschrijven 
uiteraard wel uitgebreid hoe een (duur) geneesmiddel 
tot stand komt en welke mechanismes de hoogte van 
de prijs bepalen.

Het maken van ZWDZ-boeken is vergelijkbaar met  
het maken van een foto: hoe is het nu geregeld.  
Dat geldt ook voor Zó werkt de geneesmiddelenzorg. 
Aangekondigde wetswijzigingen of mogelijke 
veranderingen op de (middel)lange termijn  
beschrijven we in principe niet.
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Dit boek is een product van het denkwerk van veel 
mensen. De definitieve keuzes zijn echter door 
ons gemaakt. Hiervoor zijn wij als auteurs volledig 
verantwoordelijk. 

We hebben dit boek met veel enthousiasme gemaakt 
en hopen dat je het met plezier hebt gelezen.

Kees Wessels en Ingrid Doude van Troostwijk
Amsterdam, oktober 2019
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Waarom vinden wij het boek Zó werkt de geneesmiddelenzorg belangrijk?

Miriam Stoks Petra van Holst Marian Kaljouw

“ De wereld van de farmacie is voor 
velen complex en onbekend, terwijl 
toch bijna iedereen wel eens een 
geneesmiddel gebruikt. Alleen dat 
al is een goed argument om als 
apotheker mee te werken aan dit boek. 
Inzicht in de verschillende partijen die 
nodig zijn om het juiste geneesmiddel 
van goede kwaliteit uiteindelijk op de 
juiste manier aan de patiënt aan te 
kunnen bieden is essentieel.” 

Bestuurslid VvAA

“ Geneesmiddelen zijn van groot 
belang voor de kwaliteit van leven 
Zorgverzekeraars zetten zich in om 
geneesmiddelen beschikbaar en 
betaalbaar te houden. Transparantie 
over hoe de geneesmiddelenmarkt 
werkt is erg belangrijk. Dat maakt 
het mogelijk om op basis van gelijke 
kennis en met een gemeenschappelijk 
doel met elkaar in gesprek te gaan.”

Algemeen directeur Zorgverzekeraars 
Nederland

“ Bij de NZa werken we aan goede 
en betaalbare zorg. Dit geldt ook 
voor geneesmiddelen. Wij dragen 
graag bij aan meer kennis over de 
geneesmiddelenzorg voor patiënten, 
verzekerden en zorgprofessionals.”

Voorzitter raad van bestuur



Tot besluit 155

“ Vertrouwen in geneesmiddelen:  
daar werken we bij het CBG dagelijks 
aan, in Nederland én in Europa. Dit 
boek geeft een mooi inzicht in ons 
geneesmiddelenzorgsysteem en de 
beoordelende en bewakende rol die 
het CBG daarin speelt.”

Directeur/secretaris CBG

Hugo HurtsCarin Uyl

“ Kwaliteit en doelmatigheid van de 
zorg, waaronder geneesmiddelenzorg, 
is een belangrijk onderzoeksthema 
bij ons instituut. Dit boek is een 
handig hulpmiddel hierbij. Het 
geeft een helder inzicht hoe de 
geneesmiddelensector werkt.”

Hoogleraar ESHPM

Gerard Schouw

“ Wie denkt dat kennis duur is, weet 
niet wat domheid kost’, een prachtige 
uitspraak van Alexander Rinnooy Kan. 
Deze uitgave geeft kennis en inzicht in 
hoe de geneesmiddelensector werkt. 
Samen met andere zorgpartijen 
hebben we de complexiteit trans- 
parant gemaakt en daar ben ik 
erg trots op. Een mooie basis voor 
gesprek en beleid!”

Voorzitter Vereniging Innovatieve 
Geneesmiddelen
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Waarom vinden wij het boek Zó werkt de geneesmiddelenzorg belangrijk?

Peter Roos Eric Janson

“ Nog zoveel patiënten wachten op een 
effectief geneesmiddel. HollandBIO 
vindt een gemeenschappelijke 
en feitelijke basis onmisbaar om 
toegankelijkheid te waarborgen, 
juist gezien de complexiteit van de 
geneesmiddelenzorg. Dit boek levert 
dat!”

Managing Director HollandBIO

“ Binnen de medisch-specialistische 
zorg heeft de geneesmiddelenzorg 
een groot en groeiend belang. Deze 
deelsector is voor velen complex en 
moeilijk te doorgronden. Het in kaart 
brengen van dit deel van de zorg is 
daarom belangrijk.”
 
Programmamanager dure 
geneesmiddelen NFU

“ Dit boek voorziet duidelijk 
in een behoefte. Dagelijks 
krijgen apothekers vragen die 
te herleiden zijn naar wet- en 
regelgeving, polisvoorwaarden 
en geneesmiddelenprijzen. 
De Argumentenfabriek maakt deze 
complexe materie begrijpelijk en 
inzichtelijk.” 

Algemeen directeur KNMP

Annemiek Verkamman
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Sjaak Wijma Marcel van Raaij

“ Geneesmiddelen zijn een belangrijk 
onderdeel van de Nederlandse 
zorg, maar hoe de markt voor 
geneesmiddelen werkt is niet 
makkelijk te doorgronden. Daarom 
vindt VWS het belangrijk dat 
objectieve en begrijpelijke informatie 
hierover te vinden is.”

Directeur Geneesmiddelen en  
Medische Technologie

“ Zorginstituut Nederland steunt 
het platform omdat heldere, 
objectieve en eenduidige feiten 
over het zorgstelsel een belangrijke 
bijdrage leveren aan het goede 
gesprek over de toegankelijkheid, 
kwaliteit en betaalbaarheid van de 
gezondheidszorg.”  
 
Lid Raad van Bestuur,  
Zorginstituut Nederland
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Hoe is dit boek tot stand gekomen?

Dit boek is gemaakt door De Argumentenfabriek. 
We hebben voor Zó werkt de geneesmiddelenzorg, de 
vijfde ‘special’ die we maken met het Platform Zó werkt 
de zorg, weer ons uiterste best gedaan een zo feitelijk, 
objectief en neutraal mogelijk boek te maken. 

We baseren ons voor het maken van dit boek op litera- 
tuuronderzoek en op de grote hoeveelheden zorgdata 
die online beschikbaar zijn. De belangrijkste manier 
waarop we informatie verzamelen, is tijdens onze 
denksessies, waarin we deskundigen bevragen op hoe 
het zit. De deskundigen zijn voorgedragen door onze 
specialpartners (zie de pagina’s 154-157). Op uitnodiging 
dachten ook deskundigen mee van de Inspectie voor 
Gezondheidzorg en Jeugd en Bogin, belangenbehartiger 
van de generieke geneesmiddelenfabrikanten. 

Aan dit boek heeft een geweldige groep deskundigen 
meegewerkt (zie pagina 163). De visualisaties en de 
teksten die we hebben gemaakt, hebben we voorgelegd 
aan onze begeleidingsgroep en ook hun op- en 
aanmerkingen hebben we verwerkt. 

De gebruikte data zijn allemaal afkomstig uit openbare 
bronnen, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS), de GIPdatabank, de jaarverslagen van de 
Stichting Farmaceutische Kengetallen, publicaties 
van de Nederlandse Zorgautoriteit en Tweede-
Kamerstukken. Alle producten die we maken voor het 
Platform Zó werkt de zorg sluiten zoveel mogelijk aan 
bij de cijfers van De Staat van Volksgezondheid en 
Zorg. Dit is de website van het samenwerkingsverband 
tussen CBS, RIVM, het Trimbos Instituut, 
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het Nederlands Jeugdinstituut, de Nederlandse 
Zorgautoriteit, het Sociaal en Cultureel Planbureau  
en Zorginstituut Nederland. 

Met oog op de noodzakelijke neutraliteit, maar ook 
op de leesbaarheid en toegankelijkheid zijn Zó werkt 
de zorg-producten altijd ‘journalistiek’ werk. Dit 
houdt in dat De Argumentenfabriek naar eer en 
geweten gebruik zal maken van de kennis waarover 
platformpartners beschikken. 

De eindverantwoordelijkheid wat betreft de inhoud, 
ook voor eventuele fouten, ligt altijd geheel bij 
De Argumentenfabriek.
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Dankwoord

Dit boek is het product van het denkwerk van 
tientallen mensen. Inhoudsdeskundigen van de 
(platform) partners van Zó werkt de geneesmiddelenzorg 
dachten mee over de inhoud, zetten ons op het spoor 
van geschikte bronnen en legden uit hoe regels werken 
in de praktijk. Zonder hen was dit boek er niet geweest. 
We zijn ze dankbaar. Op pagina 163 staat de lijst met 
(de meeste) deelnemers aan de denksessies over de 
inhoud van dit boek. Dank voor jullie tijd!

Allereerst zijn we dank verschuldigd aan de partijen 
die het boek mogelijk hebben gemaakt. En in het 
bijzonder aan de mensen die zich hebben ingespannen 
voor realisatie binnen de eigen organisatie of in 
de begeleidingsgroep. Om te beginnen danken we 
Maaike Lange (CBG), Malou Kuppen (ESHPM), Wieteke 
Wouters en Marit Heblij (HollandBIO), Eric Janson 

(KNMP), Frank de Bos (NFU) Miriam Stoks (VvAA),  
Marieke van Dok (VWS), Rudi van der Valk  
(Zorginstituut Nederland) en Friso de Jong 
(ZN). Merit Boersma (Vereniging Innovatieve 
Geneesmiddelen) was een van de aanjagers van 
het eerste uur en heeft ons aan nuttige contacten 
en informatie geholpen. Dank! Margot Overgaag 
van Hemert (NZa) was onze steun en toeverlaat 
in de wereld van vergoeding en prijsvorming. Zij 
zette ons meerdere malen op het juiste spoor. 
Dank voor je geduld! Ook Flora Mulder (VWS) zijn 
we dank verschuldigd. Zij was een constante bij 
veel denksessies en zorgde ervoor dat we relevante 
bronnen tijdig kregen. Nienke Doeve (VWS) dacht niet 
alleen inhoudelijk mee maar was ook een belangrijke 
steun bij het vergaren van de laatste belangrijke 
informatie voor het boek.
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Dit boek heeft aan kracht gewonnen doordat we door 
informatiespecialisten zijn geholpen aan actuele cijfers 
en bijbehorende duiding. Jeroen Lukaart, Jan Dirk 
Kroon en Doerine Postma (allen SFK) en Frits Elferink 
(KNMP) hielpen ons aan onmisbare cijfers uit hun schat 
aan data. Zoals Bas van der Meer (Z-Index) ons hielp 
aan inzicht en cijfers over preferente geneesmiddelen. 
Allen dank. Er zijn ook mensen die van groot belang 
zijn geweest maar die niet met naam genoemd 
willen worden of waarvan wij niet weten wie het zijn. 
We danken hierbij hun werkgevers. Zorginstituut 
Nederland is met de GIPdatabank een onmisbare bron 
gebleken. Het CBS hielp ons aan actuele cijfers uit 
Statline over de geneesmiddelenindustrie. 

We hadden dit boek ook zeker niet kunnen maken 
zonder de daadkrachtige en betrokken hulp van vele 
collega’s van De Argumentenfabriek: Reijer Lomans, 
Liza Sandtke, Kees Kraaijeveld, Leonie Lous en 
Willem van den Goorbergh. 

De eindredactie was in de deskundige handen van 
Henk Bovekerk.

Dank jullie allemaal, voor jullie kennis, jullie 
denkkracht en jullie enorme betrokkenheid bij de 
geneesmiddelenzorg.
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Deelnemers denksessie en begeleidingsgroep

Rebecca Awad, NFU
Merit Boersma, Vereniging 
  Innovatieve Geneesmiddelen
Hugo Borsboom, VWS
Jasper-Hugo Brouwers, CBG
Loek Caubo, ZN
Frank de Bos, NFU
Arjan de Kwant, DSW
Nienke Doeve, VWS
Kora Doorduyn, CBG
Joep Duijnstee, ONVZ
Frits Elferink, KNMP
Nerma Gušić, VWS
Marit Heblij, HollandBIO
Annemieke Horikx, KNMP
Eric Janson, KNMP
Malou Kuppen, ESHPM

Jan Dirk Kroon, SFK
Maaike Lange, CBG
Maarten Loof, VGZ
Jeroen Lukaart, SFK
Frans Moss, KNMP
Flora Mulder, VWS
Margot Overgaag-van Hemert,   
 NZa 
Marjon Pasmooij, CBG
Milou Peeters, NZa
Doerine Postma, SFK
Anneke Prenger, ZN
Loek Rappange, Apotheker
Cynthia Regensburg, VGZ
Peter Roos, ErasmusMC
Priscilla Schoondermark,  
 CBG

Ghislaine Steenberghe,  
 Zorg & Zekerheid
Miriam Stoks, VvAA
Bente Sturm, VWS
Nadine Thé, VGZ
Carin Uyl, ESHPM
Rudi van der Valk, Zorginstituut   
 Nederland
Ferdi van den Berg, UMC Utrecht
Silvia van der Flier, VGZ
Bas van der Meer, Z-Index
Timen van Haaster, HollandBIO
Wendy Vermeer, CBG
Waldo Weijers, Apotheker
Lennard Werner, VvAA
Wieteke Wouters, HollandBIO

In totaal hebben meer dan veertig mensen meegedacht tijdens denksessies. Sommige 
organisaties kiezen er voor om geen namen op persoonsniveau te vermelden.
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Wat is Platform Zó werkt de zorg?

Zó werkt de geneesmiddelenzorg is ons zesde boek over 
de gezondheidszorg, en het vijfde dat een specifiek 
onderdeel van het zorglandschap belicht. Het boek past 
in een groter geheel van boeken waarin we in kaart 
brengen hoe het Nederlandse zorgstelsel in elkaar zit. 
Eerder verschenen het basisboek Zó werkt de zorg in 
Nederland en de specials Zó werkt de huisartsenzorg, 
Zó werkt de ouderenzorg, Zó werkt publieke 
gezondheidszorg en Zó werkt de zorgverzekering.  
De totstandkoming van deze boeken is mede mogelijk 
door de inzet en de expertise van onze partners in 
het Platform Zó werkt de zorg. Maar wat is dit voor 
gremium? Dat leggen we hier graag uit. Platform 
Zó werkt de zorg is een samenwerkingsverband van 
achttien partijen uit de zorg. Zij willen inzichtelijk 
maken hoe het Nederlandse zorgstelsel werkt, met 
heldere en neutrale informatie.

Wie zijn de platformpartners?
Deelname aan het platform staat in principe open  
voor elke partij die de missie van Zó werkt de zorg 
onderschrijft. Alle platformpartners vinden het 
noodzakelijk dat het platform een breed en neutraal 
platform is waarin de belangrijke spelers in de zorg- 
sector zijn vertegenwoordigd. We zijn erin geslaagd een 
goede mix te maken van private partijen, waaronder 
zorgaanbieders, zorginkopers en vertegenwoordigers 
van burgers, publieke partijen en kennisorganisaties. 
Gezamenlijk maken de platformpartners het mogelijk 
dat de informatie die we onder de vlag van Zó werkt 
de zorg maken ook digitaal wordt ontsloten en 
daadwerkelijk haar weg vindt naar zorgprofessionals  
en in zorgopleidingen. Dit doen we via de app  
(app.zwdz.nl) en digitale versies van de boeken.
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Wat is de rol van de platformpartners?
De partners maken het platform en haar producten 
mogelijk, zowel financieel als inhoudelijk. Zij zijn 
gezamenlijk opdrachtgever van uitvoerend partner  
De Argumentenfabriek.

Wat is de rol van De Argumentenfabriek?
De Argumentenfabriek is de enige producent van  
Zó werkt de zorg-producten, is vanuit die rol ook als 
enige verantwoordelijk voor de inhoud en bewaakt de 
juistheid, de onafhankelijkheid en de helderheid van de 
informatie. Voor vragen kan eenieder altijd terecht bij 
De Argumentenfabriek. 

Hoe is het Platform Zó werkt de zorg ontstaan?
Het nadenken over Zó werkt de zorg begon al in 2009. 
Toen brachten de Erasmus School of Health Policy & 
Management (toen nog instituut Beleid & Management 
Gezondheidszorg), VvAA en De Argumentenfabriek 

in kaart hoe de geldstromen liepen in de Awbz en in 
de curatieve zorg. Deze Geldstromenkaarten werden 
een succes en bleken te voorzien in een behoefte aan 
kennis over het zorgstelsel en de bekostiging ervan. 
Dit motiveerde ons om verder te kijken en de vraag te 
stellen: hoe zit ons zorgstelsel in elkaar en hoe kun 
je dat op een aantrekkelijke manier uitleggen? Het 
resultaat tekenden we op in het eerste Kaartenboek 
Gezondheidszorg: Zó werkt de zorg in Nederland, 
editie 2015. Het boek werd een bestseller, wat de 
platformpartners heeft geïnspireerd tot het verder 
uitbouwen van Zó werkt de zorg.



De ArgumentenFabriek

Een initiatief van:
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Wie verdient er aan Zó werkt de zorg?
Platform Zó werkt de zorg heeft geen winstdoelstelling. 
Alle partners dragen aan het platform bij met kennis, 
of geld. De Argumentenfabriek krijgt als uitvoerder 
betaald voor het werk dat de fabriekers doen voor het 
platform. Eventuele meeropbrengsten, bijvoorbeeld 
uit de verkoop van boeken en onlineproducten, zal het 
platform herinvesteren in de verdere ontwikkeling van 
het platform.

De Argumentenfabriek beheert de begroting van het 
platform en legt daarover jaarlijks verantwoording af 
aan de platformpartners.



DE ZORG
ZO WERKT

Zó werkt de 
huisartsenzorg

Kees Wessels en Kees Kraaijeveld 
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Hoe werkt de huisartsenzorg?

De huisarts speelt een onmisbare rol in het 
Nederlandse zorgstelsel. Vrijwel iedere Nederlander 
kent de spreekkamer van zijn huisarts. Maar hoe is de 
huisartsenzorg georganiseerd buiten die spreekkamer? 
Met wie werkt de huisarts allemaal samen? Hoe zit de 
opleiding in elkaar? Met welke wetten moet de huisarts 
rekening houden? En hoe lopen de geldstromen in de 
huisartsenzorg?

Zó werkt de huisartsenzorg laat zien hoe het werk 
van de ruim elfduizend Nederlandse huisartsen 
is georganiseerd. In heldere teksten en fraaie 
visualisaties beschrijft het de complexe omgeving 
waarin huisartsen en hun patiënten dagelijks hun weg 
vinden. 

Voor dokters, voor doktersassistenten, voor artsen in 
opleiding, voor praktijkondersteuners, voor patiënten 
en voor beleidsmakers geeft dit boek antwoord op alle 
vragen over de organisatie van de huisartsenzorg.

Zó werkt de huisartsenzorg is verkrijgbaar in de  
(online) boekhandel.



DE ZORG
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Kees Wessels en Kees Kraaijeveld

Zó werkt de  
ouderenzorg
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Hoe werkt de ouderenzorg?

Hoeveel ouderen krijgen thuis zorg en hoeveel in 
verpleeghuizen? Hoeveel mensen werken er in de 
ouderenzorg? Met welke wetten moeten zij rekening 
houden? En hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt in de 
ouderenzorg zich? De ouderenzorg is de afgelopen 
jaren verbouwd en heeft volop in de belangstelling 
gestaan. Voor velen is het echter nog steeds  
onduidelijk hoe de ouderenzorg in elkaar steekt. 

Zó werkt de ouderenzorg geeft dit inzicht met over- 
zichtelijke afbeeldingen en betrouwbare informatie. 
Voor dokters, verpleegkundigen, bestuurders in de 
ouderenzorg en ieder ander die meer wil weten over  
dit belangrijke onderdeel van de zorg.

Zó werkt de ouderenzorg is verkrijgbaar in de  
(online) boekhandel.
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 Gertrude van Driesten en Kees Wessels

Zó werkt publieke 
gezondheidszorg
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Hoe werkt publieke 
gezondheidszorg?

Het voorkómen en tijdig opsporen van ziekte is het 
werkterrein van publieke gezondheidszorg. Wat 
verstaan we onder publieke gezondheidszorg? Wie 
werken er en hoe is de publieke gezondheidszorg 
landelijk georganiseerd? 

In de special Zó werkt publieke gezondheidszorg 
brengen we de antwoorden op deze vragen in kaart. 
We laten zien op welke terreinen curatie en preventie 
elkaar raken. Welke wetten een rol spelen naast de 
Wet publieke gezondheid. En hoe de geldstromen lopen 
tussen Rijk, gemeenten en uitvoerders van publieke 
gezondheidszorg. Handzame overzichten, heldere 
feiten: hierin voorziet dit boek. Een must voor ieder die 
wil weten hoe we in Nederland de gezondheid van de 
bevolking willen beschermen en bevorderen.

Zó werkt publieke gezondheidszorg is verkrijgbaar in de 
(online) boekhandel.
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Robin Fransman en Kees Kraaijeveld

Zó werkt de  
zorgverzekering
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Hoe werkt de zorgverzekering?

De zorgverzekering heeft een belangrijke plek in 
het Nederlandse zorgstelsel. Zorgverzekeraars zijn 
verantwoordelijk voor kwalitatief goede, betaalbare 
en toegankelijke zorg voor alle verzekerden. Maar 
hoe doet een zorgverzekeraar dat precies? Hoe 
werkt bijvoorbeeld de inkoop van zorg? Hoe geven 
zorgverzekeraars invulling aan hun zorgplicht? 
Er blijken veel misverstanden over de taken en 
verantwoordelijkheden van een zorgverzekeraar 
bestaan. 

Zó werkt de zorgverzekering maakt voor zorgverleners, 
bestuurders en belangenorganisaties inzichtelijk hoe 
de zorgverzekering precies werkt. Hoog tijd om hen 
allen van juiste en heldere informatie te voorzien.

Zó werkt de zorgverzekering is verkrijgbaar in de  
(online) boekhandel.
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Hoe werkt de zorg in Nederland?

Hoe werkt de zorg in Nederland? De uitgebreide en 
herziene editie van Zó werkt de zorg in Nederland legt 
het aan de hand van visualisaties en korte teksten uit. 
Op eenvoudige en aantrekkelijke wijze laat dit boek zien 
hoe het zorgstelsel in elkaar zit. Welke wetten zijn op 
de zorg van toepassing? Wie doet wat in de zorg? Hoe 
wordt de zorg bekostigd? En hoe zit het eigenlijk met 
publieke gezondheidszorg? In en om de zorg zijn ruim 
één miljoen mensen actief. Dit boek helpt hen beter te 
begrijpen hoe de zorg functioneert.
 
Zó werkt de zorg in Nederland beschrijft de zorgwereld 
buiten de spreekkamer en geeft antwoord op vragen 
die dokters, verpleegkundigen, paramedici en 
andere zorgverleners, beleidsmakers, bestuurders, 
verzekeraars en mantelzorgers misschien wel willen, 
maar niet durven stellen.

 

Zó werkt de zorg in Nederland is verkrijgbaar in de  
(online) boekhandel.
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Over de auteurs

Kees Wessels is chef zorg bij De Argumentenfabriek, 
het denkbedrijf voor heldere argumentatie en 
strategie. Kees is opgeleid als journalist en 
communicatieadviseur en werkte eerder bij Het 
Parool, Algemeen Dagblad en Leene Communicatie. 
Hij geeft binnen De Argumentenfabriek leiding aan 
het team dat heldere en objectieve feiten over de 
zorg produceert voor het Platform Zó werkt de zorg. 
Kees schreef samen met Kees Kraaijeveld het boek 
Zó werkt de huisartsenzorg en Zó werkt de ouderenzorg  
en met Gertrude van Driesten Zó werkt de zorg in 
Nederland en Zó werkt publieke gezondheidszorg. 

Ingrid Doude van Troostwijk is denkbegeleider  
en kaartenmaker zorg bij De Argumentenfabriek. 
Ze schreef ze mee aan de boeken Zó werkt de 
ouderenzorg en Zó werkt de zorg in Nederland. 
Daarnaast begeleidde Ingrid de afgelopen  
jaren uiteenlopende trajecten in de zorg, van  
(Ont)Regel de Zorg tot visie- en missietrajecten  
voor zorginstellingen en keuzehulpen voor  
patiënten.

Vanuit De Argumentenfabriek hebben verder inhoudelijk bijgedragen: Reijer Lomans, projectsecretaris zorg 
en Liza Sandtke, kaartenmaker
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Vind je informatie ook online!

Heb jij de Zó werkt de zorg-app al geïnstalleerd op je 
telefoon, tablet en laptop? In deze app kun je snel door 
alle afbeeldingen en kaarten van onze boeken scrollen 
en ze makkelijk delen of gebruiken in presentaties. 
Bekijk de app via app.zwdz.nl.

Verzorg je een opleiding, training of workshop?
Ben je opleider of trainer en overweeg je een van onze 
boeken aan te bevelen in de literatuurlijst? We kunnen 
jouw opleidingsinstituut een interessante bulkkorting 
geven. Neem contact met ons op en we doen je een 
mooi voorstel. 
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Meer weten of reageren

Zó werkt de geneesmiddelenzorg is een product van 
Platform Zó werkt de zorg. Wij stellen je feedback en 
suggesties ter verbetering van onze producten zeer  
op prijs.

Reageren?
info@zowerktdezorg.nl

Meer weten of inschrijven voor de nieuwsbrief?
www.zowerktdezorg.nl
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Zó werkt de geneesmiddelenzorg
Bijna iedereen gebruikt geneesmiddelen. Van een paracetamol 
tegen hoofdpijn en een pufje voor lucht in de longen, tot 
ontstekingsremmers bij reuma en chemotherapie bij kanker. 
Alleen al 11,5 miljoen mensen gebruiken geneesmiddelen die  
ze bij de apotheek of in het ziekenhuis krijgen. 

Hoe komt een geneesmiddel tot stand en hoe lang duurt dit?  
Wie mogen geneesmiddelen maken, voorschrijven en 
verstrekken? Wie bewaakt de veiligheid en welke wetten 
liggen hieraan ten grondslag? Hoeveel geld geven we uit aan 
geneesmiddelenzorg? Wanneer is een geneesmiddel eigenlijk 
‘duur’ en wat betekent dit? En waarom moet je soms zelf voor  
een geneesmiddel betalen?

Op al deze vragen (en veel meer) vind je het antwoord in  
Zó werkt de geneesmiddelenzorg. Uitgelegd met ruim 40 fraaie 
visualisaties en heldere teksten. Een verhelderend boek voor 
iedereen die te maken heeft met de geneesmiddelenzorg.

www.zowerktdezorg.nl

De ArgumentenFabriek
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