


THE DIFFERENCE BETWEEN WHAT 
WE DO AND WHAT WE ARE 
CAPABLE OF DOING WOULD 
SUFFICE TO SOLVE MOST OF THE 
WORLD’S PROBLEM

Value based pricing: generiek of niet



Leerdoel
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Extramurale kosten in Nederland



Geneesmiddelkosten per leeftijd



Daling geneesmiddelprijzen





Specialite versus generiek



De prijzenpakker
Een doosje simvastatine 40 mg 30 stuks (apotheeksinkoopsprijs)
is ………….. als een pakje stimorol van 5 stuks.

A een stuk goedkoper
B ongeveer even duur
C toch wel wat duurder
D ik weet het niet
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Hoeveel patiënten?
Als een geneesmiddel wordt geregistreerd door de overheid is het gebruikt door

A minder dan 2000 patiënten
B Ongeveer 5000 patiënten
C Meer dan 10.000 patienten



Is generiek slechter?







De placebo trial
Twee groepen

Rode placebo
Blauwe placebo

4 weken behandelen

Daarna cross-over en weer 4 weken behandelen…….

Wat gebeurt er met effectiviteit?
Wat gebeurt er met bijwerkingen profiel?
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Hoeveel mensen moet ik 5 
jaar behandelen om 1 

coronaire dood te 
voorkomen? 4S studie (2e, 

hoog cholesterol)

A. rond de 25 
B. 89



Wat is de gemiddelde 
levenswinst na 5 jaar 

behandelen? (4S)

A. 10-20 dagen
B. 6 maanden
C. Bijna 1 jaar



NNT

 4S Care Woscops 

Coronaire dood 28 91 167 

Niet fataal MI 15 38 50 

MI, PTCA, 
bypass, + 

7 9 30 

 

 



Overlevingsduur
4S-studie

5 jaar behandeling 20 dagen
10 jaar behandeling 4 maanden
levenslang 1.9 jaar

Woscop

levenslang 0.8 jaar
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De Casus “Lutathera”
- Geneesmiddel tegen NET

- 4 infusen met 8 weken er tussen

- Overleving meer dan 4-5 jaar

- Ontwikkeld in Erasmus MC tot en met fase 3

- Nu geregistreerd en add-on beschikbaar

- 2 ziekenhuizen in heel NL

- Erasmus MC maakt het nog steeds voor “eigen” patiënten

- Kosten Lutathera per infuus?

- Kosten magistrale bereiding ?



Leerdoelen
- Zet de apotheker niet op 1-0 achterstand
- Specialite is NIET per definitie beter
- U kunt al heel veel doen om de geneesmiddelkosten te verminderen

ZONDER AAN KWALITEIT IN TE LEVEREN
- De juiste toon van de arts helpt de patiënt ook sneller te accepteren
-

- The difference between what we do and what we are 
capable of doing would suffice to solve most of the world’s 
problem

-








