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Knelpunten

Dure
geneesmiddelen
Optimalisatie van dure geneesmiddelen in ziekenhuizen vindt plaats op drie
niveau’s: inkoop, budgettering / management en verkoop. Management
informatie en sturing op het gebruik van geneesmiddelen moet zoveel
mogelijk aansluiten bij wetenschappelijke uitgangswaarden.
Geneesmiddelen keuzes, inkoop- contractafspraken moeten altijd als
basis hebben dat het Evidence Based Desicions nastreeft. Het is de enige
mogelijkheid om vooraf met artsen, apotheken, ziekenhuismanagers en
zorgverzekeraars tot een maatschappelijk gebruik en inkoop van
dure geneesmiddelen te komen.

Gemis aan inkoopmacht
Succesvol inkopen van dure geneesmiddelen is alleen mogelijk wanneer
artsen, apotheken en managers afgestemde keuzes maken. Op basis
van primaire en secundaire eindpunten uit registratiestudies is alle
evidence voorhanden om gezamenlijk beleid te ontwikkelen. Ingebed
in behandelrichtlijnen geeft een gedragen besluit veel meer inkoop
regie. De keuze voor verschillende behandelstrategieën, inzicht in
nieuwe toetreders, substitutie mogelijkheden en vergelijk op eindpunten
verbeteren de inkooppositie.

Evidence

Geen inzicht in stuurinformatie
Het managen van dure geneesmiddelen in ziekenhuizen is niet optimaal
georganiseerd. Afstemming tussen ziekenhuisapotheken, vakgroepen en
financieel management komt langzaam op gang maar wordt bemoeilijkt
door slechte ICT-compatibiliteit en beperkte proces verantwoordelijkheid
voor het integrale traject. Stuurinformatie waarbij inkoop en verkoop
gekoppeld wordt aan medisch-specialistische keuze, zorgt voor een
aanzienlijke risicoverlaging voor het ziekenhuis.

Richtlijnen

Slechte onderhandelsituatie met zorgverzekeraars
De tegengestelde belangen van ziekenhuizen en zorgverzekeraars kan
leiden tot scherpe verhoudingen. De onderhandelsituatie tussen beide
verbetert aanzienlijk als de onderbouwing en het management van
dure geneesmiddelen vooraf duidelijk met elkaar wordt besproken. De
gedragen budgetten en managementuitvoering geven zorgverzekeraars
de zekerheid dat dure geneesmiddelen daadwerkelijk gemanaged
worden. ‘De beste afspraak voor beide’.

Bekostiging

Geneesmiddelenmanagement

Ondersteunt een
integraal ziekenhuisproces
Evidence Based Decisions
Geneesmiddelenmanagement is het management informatie dashboard en een
budgetterings-handvat voor ziekenhuizen. Het stelt vakgroepen / medisch
specialisten, ziekenhuisapotheken en ziekenhuismanagers in staat om
op basis van gelijkgerichte informatie een goed proces te organiseren.
Dit op basis van drie criteria: evidence, richtlijntoepassing en bekostiging.
Geneesmiddelenmanagement richt zich op het bruggenbouwen en creëert
uitgangswaarden voor gezamenlijke belangen.

1.

Evidence: inzicht in bewijslast
Uit de registratie studies worden primaire en secundaire eindpunten
vermeld. Daarnaast worden commissie adviezen van onder andere BOM,
HOVON en NVR meegenomen in de database. Met clinical experts in het
veld worden opiniërende artikelen geschreven die het inzicht verdiepen met
betrekking tot de toepassing van add-on’s en Orphan drugs.

2.

Richtlijnen
Zoveel mogelijk worden de bestaande adviezen met betrekking tot
richtlijntoepassing vermeld. Op basis van deze gegevens kunnen artsen
en geneesmiddelencommissies een juiste afweging maken. Hoe kan
binnen de casemix variaties van het eigen ziekenhuis, de interpretatie
hiervan worden toegepast? Binnen meerdere indicaties worden de keuzes
voor een eerste-, tweede- of derdelijns toepassing zoveel mogelijk
onderbouwd, door de expertise en visie van beroepsverenigingen.

3.

Bekostiging = evidence + richtlijnen
Wanneer de behandelkeuzes voor de medicatie gemaakt zijn en de
plaatsbepaling binnen de richtlijnen uitgewerkt is, wordt op basis van
bekende mediaan behandeltijd de bekostiging per patiënt berekend. De
interpretatie van de evidence, het toepassen van de richtlijnen en de
bekostiging is per ziekenhuis verschillend. Geneesmiddelenmanagement
biedt dan ook de mogelijkheid om dit specifiek voor de casemix van het
ziekenhuis uit te werken. Gekoppeld aan de aantallen patiënten per jaar
bepaalt dit het ziekenhuisbudget.

Database Geneesmiddelenmanagement

Onze oplossing
-

Is onafhankelijk;
Biedt inzicht in het traject, fase III- EMA- markttoelating- ziekenhuisbekostiging;
Geeft inzicht middels een management dashboard;
Stuurt prospectief;
Bieden voorspelbaarheid en risico reductie;
Geeft ruimte aan innovatie;
Biedt gelijkgericht informatie.
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