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De wet geneesmiddelprijzen (Wgp) is een belangrijk instrument om de (stijgende)
kosten aan farmaceutische hulp te beheersen en heeft als doel de beschikbaarheid
van geneesmiddelen tegen redelijke prijzen te waarborgen. Het CIBG verzorgt in
opdracht van de beleidsdirectie GMT de uitvoering van de wet
geneesmiddelprijzen. Twee keer per jaar worden maximumprijzen op
apotheekinkoopniveau vastgesteld voor geneesmiddelen. De maximumprijzen
worden vastgesteld op het rekenkundig gemiddelde van de prijzen van
vergelijkbare geneesmiddelen die staan vermeld in algemeen aanvaarde
prijslijsten in de referentielanden België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd
Koninkrijk (zie Regeling referentieprijslijsten geneesmiddelen). Een vergelijkbaar
geneesmiddel is gedefinieerd als een geneesmiddel met dezelfde werkzame
bestanddelen, van dezelfde of nagenoeg dezelfde sterkte en in dezelfde
farmaceutische vorm als een ander geneesmiddel.
In de financiële bijlage van het Regeerakkoord wordt aanpassing van de Wgp als
een maatregel genoemd om noodzakelijke besparingen te realiseren. Een mogelijke
aanpassing is het ‘relatief dure’ referentieland Duitsland te vervangen door één van
de Scandinavische landen Noorwegen, Zweden of Finland. Om de uitvoerbaarheid
van deze aanpassing te toetsen heeft GMT het CIBG gevraagd een analyse uit te
voeren van de prijslijsten die in deze landen beschikbaar zijn en te onderzoeken of
deze prijslijsten als referentieprijslijst kunnen worden gehanteerd.

Vragenlijst
Ten behoeve van deze opdracht is een vragenlijst opgesteld. Deze vragenlijst is
gestuurd naar de nationale autoriteiten en/of naar de organisaties die de prijslijst
in beheer hebben en verantwoordelijk zijn voor de inhoud en uitlevering.
De volgende vragen zijn gesteld:
1. Waarvoor wordt de prijslijst gebruikt?
2. Wie maakt gebruik van de prijslijst?
3. Is de prijslijst een algemeen aanvaarde prijslijst?
4. Is de prijslijst beschikbaar in een gestandaardiseerd (technisch) format
(en kan het CIBG er over beschikken)?

Pagina 1 van 4

5. Zijn er technische specificaties van de prijslijst beschikbaar?
6. Welke soorten geneesmiddelen worden in de prijslijst vermeld
(specialité’s, generieken, biosimilars, OTC’s, vergoedbaar, niet
vergoedbaar, verpakkingen, intranuraal, extramuraal, etc)?
7. Zijn per geneesmiddel de volgende gegevens in de prijslijst opgenomen:
werkzame stof (ATC-code), sterkte, farmaceutische vorm,
apotheekinkoopprijs, ex-fabricaprijs, verkoopprijs, etc?

Buitendiensten Plv. SG
COO
afd. Registers en
Knooppunten 4

Datum
7 juni 2018

8. Wordt in de prijslijst actuele informatie gegeven over de marktstatus van
een geneesmiddel?
9. Worden de vermelde prijzen regulier geactualiseerd?

Belangrijkste bevindingen
Zweden (www.tlv.se)


De centrale overheid is de beheerder van de prijslijst. In de prijslijst staan
geneesmiddelen vermeld bestemd voor extramurale patiënten. Het
betreft ca. 14500 verpakkingen. De prijslijst bevat alleen geneesmiddelen
voor extramurale patiënten die in Zweden worden vergoed. Niet
vergoedbare geneesmiddelen zijn niet opgenomen.



Geneesmiddelen die alleen in het ziekenhuis worden toegepast zijn niet
opgenomen in de prijslijst. De beschikbaarheid en prijsstelling vallen
onder de verantwoordelijkheid van lagere overheden.



De inhoud van de prijslijst bevat alle relevante data noodzakelijk voor het
kunnen bepalen van de vergelijkbaarheid van geneesmiddelen. Het betreft
informatie als productnaam, naam werkzame stof, farmaceutische vorm,
sterkte, eenheden, verpakkingsgrootte, producent/leverancier, etc. Voor
de geneesmiddelen is een apotheekinkoopprijs vermeld.



Geneesmiddelen die door de fabrikant uit de handel worden genomen
blijven op de prijslijst staan als de fabrikant ze niet actief uit de lijst laat
verwijderen. Als dit zich vaak voordoet kan dit extra werk veroorzaken
maar het is niet onoverkomelijk. Overigens worden bedrijven door de
overheid benaderd om verpakkingen te laten verwijderen als zij niet
beschikbaar zijn of komen op de Zweedse markt. Overigens hanteert ieder
referentieland hiervoor een eigen procedure. Het uitvoeringsbeleid wordt
zo goed mogelijk hierop afgestemd.



De prijslijst is beschikbaar in een gestandaardiseerde layout. Vanuit
technisch oogpunt is de prijslijst goed te gebruiken.
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Finland (www.hila.fi; www.kela.fi)


De prijslijst (www.hila.fi) wordt beheerd en onderhouden door de centrale
overheid. In de prijslijst staan alleen de geneesmiddelen vermeld die in
Finland voor vergoeding in aanmerking komen. Het betreft ca. 5500
verpakkingen.



Geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden gebruikt maken geen
onderdeel uit van het vergoedingssysteem en zijn daarom niet
opgenomen in de prijslijst. Het Instituut ‘Sociale Verzekeringen’ (KELA) is
eigenaar van een prijslijst waarin ook de intramurale geneesmiddelen
staan vermeld. Zij geeft expliciet aan dat de prijslijst niet is bedoeld voor
commerciële doeleinden en dus niet wordt uitgeleverd. VWS is hierover
nog in gesprek met de leverancier. Vooralsnog is dit de reden dat deze
prijslijst niet kan worden gehanteerd als referentieprijslijst. De
fabrikant/importeur is verantwoordelijk voor het aanleveren van de prijzen
die door KELA worden beoordeeld/verwerkt. Het is onduidelijk of de
prijzen overeenkomen met de prijzen vermeld in de prijslijst van de
centrale overheid.



De inhoud van de prijslijst bevat alle relevante data noodzakelijk voor het
kunnen bepalen van de vergelijkbaarheid van geneesmiddelen. Het betreft
informatie als productnaam, naam werkzame stof, farmaceutische vorm,
sterkte, eenheden, verpakkingsgrootte, producent/leverancier, etc. Voor
de geneesmiddelen is een apotheekinkoopprijs vermeld.



Geneesmiddelen die niet (meer) beschikbaar zijn op de Finse markt
worden niet automatisch uit de prijslijst verwijderd. Bedrijven moeten
daarvoor een notificatie indienen. Als de vergoeding vervalt wordt het
geneesmiddel automatisch uit de prijslijst verwijderd. Deze systematiek
kan tot extra werk leiden tijdens de uitvoering van de taken en
werkzaamheden.



De prijslijst heeft een gestandaardiseerde layout en format. De prijslijst is
vanuit technisch oogpunt goed hanteerbaar.
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Noorwegen (www.legemiddelverket.no)


De prijslijst wordt beheerd en onderhouden door de centrale overheid. In
de prijslijst staan alle receptplichtige geneesmiddelen vermeld die een
maximumprijs hebben. Het betreft zowel extramurale als intramurale
geneesmiddelen met uitzondering van OTC’s. De vermelde prijzen van
intramurale geneesmiddelen zijn niet de prijzen die door onderhandeling
tot stand zijn gekomen. Deze zijn onbekend en liggen substantieel lager.
Er zijn ca. 8600 verpakkingen opgenomen in de prijslijst.



De inhoud van de prijslijst bevat alle relevante data noodzakelijk voor het
kunnen bepalen van de vergelijkbaarheid van geneesmiddelen. Het betreft
informatie als productnaam, naam werkzame stof, farmaceutische vorm,
sterkte, eenheden, verpakkingsgrootte, producent/leverancier, etc. Voor
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de geneesmiddelen is een apotheekinkoopprijs af te leiden van de
vermelde apotheekverkoopprijs.





De leverancier van de prijslijst kent aan de opgenomen geneesmiddelen
een marktstatus toe die vergelijkbaar is met die in Nederland. Deze
transparante werkwijze vergemakkelijkt het gebruik van de prijslijst.
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De prijslijst wordt verkregen door een export uit het interne
automatiseringssysteem. Het geëxporteerde bestand heeft een
gestandaardiseerde layout en format. De lijst is vanuit technisch oogpunt
goed hanteerbaar.
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