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De KNMP maakt graag gebruik van de uitnodiging om te reageren op de voorgenomen wijziging van de Wet
Geneesmiddelenprijzen (WGP).
Het uitgangspunt van de WGP is. zoals ook in de ontwerp-Memorie van Toelichting is verwoord, een balans
vinden tussen betaalbaarheid en beschikbaarheid van de geneesmiddelenvoorziening in Nederland. De KNMP
ondersteunt dit uitgangspunt en wij begrijpen derhalve dat de WGP wordt gewijzigd, omdat deze maatregel
bijdraagt aan de betaalbaarheid van de zorg.
Betaalbaarheid geneesmiddelenvoorziening
Echter, het aanpassen van de WGP is niet de enige maatregel uit het regeerakkoord die beoogt de komende
jaren de betaalbaarheid te vergroten. In het Regeerakkoord is vastgelegd dat in een korte tijdspanne drie forse
ingrepen plaats zullen vinden in de vergoeding van geneesmiddelen: namelijk het aanpassen van de WGP. het
overhevelen van geneesmiddelen naar het intramurale budget en het herberekenen van
Geneesmiddelenvergoedingssysteem. De primaire focus van deze maatregelen ligt bij de betaalbaarheid, maar
onbekend is of deze cumulatie van maatregelen tot ongewenste effecten in de geneesmiddelenvoorziening en
patiëntenzorg in termen van beschikbaarheid en kwaliteit van zorg leidt.
Beschikbaarheid geneesmiddelenvoorziening
De KNMP heeft frequent aandacht gevraagd voor de beschikbaarheidsproblemen van geneesmiddelen in
Nederland en de gevolgen voor de patiënt ervan. Met een stapeling aan wijzigingen wordt de onzekerheid op
de geneesmiddelenmarkt groter, waardoor de kans op meer leveringsproblemen toeneemt.
Voorts attenderen wij u op onzekerheden en risico's van de Brexit. Wij voorzien dat de Brexit een risico is
voor het uitgangspunt van de WGP, namelijk de beschikbaarheid van geneesmiddelen. Hoewel de exacte vorm
van de Brexit nog onduidelijk is, kan wel met zekerheid gesteld worden dat die zal leiden totfluctuatiesvan
hel Britse pond en daarmeefluctuatiesvan de prijs van Britse geneesmiddelen. Omdat Groot-Brittannië
fungeert als referentieland in de WGP. zullen die effecten ook doorwerken naar de Nederlandse
geneesmiddelenmarkt. Daarnaast zal de beschikbaarheid van Britse geneesmiddelen op de Nederlandse markt
onzeker worden. Nu al bouwen farmaceutische bedrijven voorraden op voor de onzekere periode na de Brexit.
In het geval van een harde Brexit waarbij er geen handelsovereenkomsten met de EU worden gesloten, zullen
geneesmiddelentekorten sterk toenemen. Wij geven u in overweging deze aspecten mee te nemen in de
afweging de WGP aan te passen.
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Impactanalyse
Bij de introductie van de WGP in 1996 heeft staatssecretaris Simons aangegeven dat apotheken hun inkomsten
dienen te verwerven uit WTG tarieven en uit de marge op de producten. Door de voorgenomen wijziging van
de WGP daalt de prijs en marge op specialit 's. Hoewel de KNMP achter de doelstelling staat om de
betaalbaarheid van de zorg te borgen, is onduidelijk of met de stapeling van maatregelen een duurzame
bekostiging van de farmaceutische zorg nog mogelijk is. Samen met mogelijke consequenties voor
zorgverlening en de patiënt, is dit voor de KNMP aanleiding om te pleiten voor een impactanalyse vooraf en
een evaluatie achteraf van de maatregelen uit het Regeerakkoord. De KNMP gaat graag in gesprek hierover
met uw Ministerie en wil graag bijdragen aan de impactanalyse en evaluatie.
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