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Reactie op het concept-pakketadvies van het Zorginstituut Nederland “Horen vitaminen,
mineralen en paracetamol l000mg (nog) thuis in het te verzekeren pakket?” d.d. 2 november
2016.

Geachte mevrouw Z
Met belangstelling en zorg heeft de KNMP kennisgenomen van het concept-pakketadvies van het
Zorginstituut Nederland “Horen vitaminen, mineralen en paracetamol l000mg (nog) thuis in het te verzekeren
pakket?” d.d. 2 november 2016.
De KNMP heeft ernstige bezwaren tegen het concept-advies. Wanneer voornoemde middelen uit het
basispakket geschrapt worden, voorziet de KNMP dat dit leidt tot onnodige bijwerkingen en
gezondhcidsschade bij vooral oudere en chronische patiënten.
Onderstaand zetten wij onze belangrijkste bezwaren uiteen:
Bewezen (kosten)effectief
De middelen waarvan het Zorginstituut adviseert ze uit het basispakket te schrappen zijn zoals u ook zelf
aangeeft -bewezen (kosten)effectief en opgenomen in de behandelrichtlijnen van huisartsen en medisch
specialisten. Artsen schrijven ze voor aan chronische patiënten met aandoeningen als nierfalen, reuma, anemie,
lactosedeficjëntie, de Ziekte van Wilson en ter preventie van osteoporose. De KNMP bestrijdt dat het hierbij
gaat om “betrekkelijk onschuldige aandoeningen”.
—

Stapeling van kosten, vooral bij ouderen
Het uit het pakket halen van deze middelen leidt hij deze patiënten tot een stapeling van kosten bovenop het
eigen risico. Vooral ouderen worden benadeeld. Meer dan de helft van de 1,7 miljoen gebruikers is 65-plus, en
44 procent is 75 of ouder (Bron: SFK 2015).
De KNMP constateert dat het concept-advies nauwelijks enig verdiepend onderzoek omvat naar de aard en
omvang van de specifieke patiëntengroepen. Wel wordt in het concept-advies gesteld dat: “er andere manieren
zijn om mensen te compenseren voor hun zorgkosten voor wie dit financieel nodig is”. Deze motivatie doet
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afbreuk aan de grondgedachte onder de basisverzekering. Op basis van deze redenering zou het Zorginstituut
immers kunnen besluiten om elke behandeling uit het basispakket te schrappen.
Serieuze interacties en ernstige bijwerkingen
Sommige van dc bewuste middelen kunnen, hij hoge doseringen of langdurig gebruik, serieuze interacties of
ernstige bijwerkingen geven. Het is van belang dat de apotheker bij deze middelen niedicatiebewaking
uitvoert. Als de patiënt huilen het zicht van de arts en de apotheker middelen betrekt, ontbreekt elke controle
hierop met alle risico’s van dien. De KNMP vraagt zich af, hoe het Zorginstituut ziet dat deze patiënten de
zorgvuldige begeleiding krijgen die het instituut nodig acht.
Bovendien betreft dit in veel gevallen patiënten die hun geneesmiddelen in weekdosering (Baxter of
medicijnrol) krijgen, omdat zij anders hun geneesmiddelengebruik niet zelfstandig kunnen managen. Als deze
patiënten de middelen buiten de apotheek betrekken is dat funest voor de therapietrouw en het goed gebruik
van deze middelen.

Penny wise, pound foolisla
Vitaminen en mineralen zijn goedkope preventieve middelen. Als de middelen niet trouw gebruikt worden,
kan dit ernstige effecten hebben, zoals botbreuken door hotontkalking. De gevolgen voor de patiënt zijn dan
vele malen nadeliger en de kosten voor de maatschappij vele malen hoger. De KNMP constateert dat het
preventief gebruik van maagzuurremmers zorgwekkend is afgenomen, sinds deze niet altijd meer worden
vergoed. Daarnaast wijst de ervaring uit, dat het schrappen van de vergoeding van relatief goedkope middelen,
leidt tot een verschuiving in het voorschrijven en gebruik van duurdere, risicovollere middelen die wel worden
vergoed. Zowel vanuit het oogpunt van de kosten, als vanuit het behandelingsperspectief van de patiënt is dit
ongewenst.
Goedkope receptplichtige middelen zijn niet minder risicovol dan duurdere
Het argument dat deze middelen goedkoop zijn en dat de patiënt ze dus zelf kan aanschaffen, vindt de KNMP
een gevaarlijke stellingname. Allereerst staat de prijs van het middel los van de zorgvuldigheid waarmee je
met deze receptplichtige middelen moet omgaan. Daarbij geldt dat driekwart van alle voorgeschreven
geneesmiddelen in Nederland circa 2 euro per maand kost. Dat is geen reden ze uit het pakket te schrappen en
de patiënt de noodzakelijke begeleiding en medicatiehewaking door arts en apotheker te ontzeggen.
Vergoeding voor farmaceutische zorg
Met de invoering van de prestatiebekostiging enkele jaren geleden is er bewust voor gekozen om de
vergoeding voor de farmaceutische zorg die de apotheker levert los te koppelen van de prijs van het
geneesmiddel.
Het Zorginstituut ontregelt met dit concept-advies het huidige systeem, waarbij de apotheker ongeacht de prijs
van het geneesmiddel een vaste met de vérzekeraar overeengekomen terhandstellingsvergoeding krijgt. Het
Zorginstituut onizegt patiënten niet alleen de noodzakelijke farmaceutische zorg en begeleiding. maar
presenteert het schrappen van de apoiheekvergoeding bij deze middelen ten onrechte als een besparing.
Door goedkope middelen uit het Geneesniiddelenvergoedingssysteem te halen, verzwakt dit het fundament
onder het huidige systeem en zou de receptregelvergoeding bij de resterende, duurdere geneesmiddelen
omhoog moeten.
Het verstoort bovendien het proces en de uitvoering van de reeds gemaakte (meerjarige) contractuele
afspraken tussen zorgvcrzckcraars en apothekers. Mocht het Zorginstituut onverhoopt vasthouden aan het
concept-advies, dan is het van belang om aan te geven dat bij de invoering vanuit de principes van goed
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contracting practices rekening moet worden gehouden met een ruime invoeringstermijn, opdat verzekeraars en
apothekers hun afspraken hierop kunnen afstemmen.
De KNMP doet een dringend beroep op het Zorginstituut om het concept-advies van 2 november ji. te
heroverwegen. De KNMP pleit nadrukkelijk voor het behoud van receptplichtige vitaminen, mineralen en
paracetamol 1 000mg in het basispakket,
Uiteraard zijn wij gaarne bereid om onze reactie nader toe te lichten en met u hierover van gedachten te
wisselen.
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