INTERVIEW

De kronkelige weg naar vergoeding
De budgetten van ziekenhuizen staan onder druk, waardoor dure, innovatieve geneesmiddelen niet altijd verstrekt worden.
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Zorgplicht
Artsen,
ziekenhuizen
én
zorgverzekeraars hebben een wettelijke
zorgplicht, die ook de introductie van
nieuwe geneesmiddelen en/of nietgebudgetteerde groei gedurende een
lopend budgetjaar behelst. Dit geldt
ook voor weesgeneesmiddelen, offlabel indicaties die wel of (nog) niet zijn
opgenomen in behandelrichtlijnen en
combinaties van deze mogelijkheden.
“Waar nodig dwingen we financiering
af”, aldus Nicole Kien. “Vaak bij de
zorgverzekeraars, want ook zij hebben
de zorgplicht en verantwoordelijkheid
om de zorg die de verzekerde patiënt
nodig heeft, ook beschikbaar te maken.”
De resultaten van de ‘juridische tak’
van de Stichting EGV zijn bijna zonder
uitzondering goed. “Dat komt ook omdat
we alleen gaan procederen als het om
een degelijke behandeling gaat waar de
arts ook vierkant achter staat, tot in de
rechtszaal.”

oor
te
krappe
budgetten
van
ziekenhuizen
staat
de
toegankelijkheid tot nieuwe, innovatieve
geneesmiddelen
onder
druk. Momenteel drukken met name
geneesmiddelen tegen kanker zwaar
op het ziekenhuisbudget. De Stichting
EGV zet zich in om patiënten, maar
ook artsen en beroepsgroepen te
ondersteunen bij problemen met de
vergoeding
van
geneesmiddelen.
Advocatenkantoor KienLegal geeft
juridische onder-steuning.
Advocaat Nicole Kien van KienLegal
brengt direct een nuance aan. “Iedereen
roept continu dat het ziekenhuisbudget
te krap is. Ik zet daar een vraagteken
bij. Een zorgverzekeraar heeft al jaren
geleden bij de ziekenhuizen aangegeven:
‘Als jullie echt geld te kort hebben om
dure,
innovatieve
geneesmiddelen
te bekostigen, dan zijn we bereid om
daar extra geld voor uit te trekken. Dan
moet je wel inzichtelijk maken waar
het tekort door ontstaat en voorzien
van een financiële onderbouwing van
een accountant.’ Er is geen ziekenhuis
in Nederland die daar gebruik van
heeft gemaakt. Dat geeft te denken.
Veel ziekenhuizen hebben geen goed
overzicht of meerjarenplan om in te
schatten aan welke zorg het ziekenhuis
geld overhoudt, en waar geld bij moet.
En in 7 van de 10 gevallen wordt geen
rekening gehouden met aankomende
innovaties in het budget.”

Nicole Kien

Toekomst
Voor de nabije toekomst zien Nicole
Kien en haar collega Marilyn Maas
sombere tijden naderen: “De problemen
gaan ernstig in vorm toenemen.
De reden is dat het vergoedings- en
financieringssysteem nog is gebaseerd
op oude systemen en modellen. Het
zou drastisch moeten veranderen
om toekomstbestendig te worden.”
Nicole en Marilyn bereiden zich voor
op de komende problemen. Zo wordt

de monitor geneesmiddelen nieuw
leven ingeblazen. Deze monitor bevat
meldingen van patiënten over de (on)
toegankelijkheid van medicijnen en
antwoorden op hun vragen. “Daarnaast
zijn we bezig met position papers
waar we een breed draagvlak voor
willen creëren. We kijken of je door
middel van aanpassingen in wet- en
regelgeving beter kunt waarborgen om
de juiste toegang tot het juiste middel
te kunnen krijgen. En we maken een
overzicht met best practices, van artsen
die het de afgelopen jaren wél voor
elkaar hebben gekregen om voor hun
patiënten toegang te krijgen tot nieuwe
geneesmiddelen. Op die manieren hopen
we toegankelijkheidsproblemen verder
op te lossen.”

MEER INFO
De Stichting EGV (Eerlijke Geneesmiddelenvoorzieningen) is een onafhankelijke
organisatie die zich inzet om arts en patiënt
te ondersteunen bij problemen met de vergoeding van geneesmiddelen. De stichting
heeft in samenwerking met het advocatenkantoor KienLegal een helpdesk opgezet
waar iedereen terecht kan met vragen over
vergoeding van geneesmiddelen.

