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Uitgave. 

Dit opiniërend artikel is tot stand gekomen onder de regie en de verantwoordelijkheid van 

Geneesmiddelenmanagement. 

Geneesmiddelenmanagement valt onder de juridische entiteit van Prometheus Healthcare B.V. 

Geneesmiddelenmanagement 

Genemuidenstraat 9 

5043 LS Tilburg 

Postbus 1004, 5004 BA Tilburg 

info@geneesmiddelenmanagement.nl 

www.geneesmiddelenmanagement.nl 
Uitgever: Prometheus Healthcare B.V. 

Disclaimer 

Vermeldingen worden zoveel mogelijk gemaakt op basis van openbare data. Indien er berekeningen aan ten 
grondslag liggen kunnen deze variëren op basis van interpretatie van verschillen uit meerdere registratiestudies 

of als gevolg van verschillen in gepubliceerde data. Prijzen zijn gebaseerd op vigerende lijstprijzen exclusief 9% 

BTW. Deze kunnen per maand veranderen. Het is dan ook zaak dat ziekenhuizen op basis van hun eigen 

casemix variaties en inzichten, de aannames en bekostiging per indicatie checken. 

We zijn bij het samenstellen uiterst zorgvuldig te werk gegaan, toch kunnen verschillen ontstaan of kleine foutjes 
optreden. Iedere aansprakelijkheid met betrekking tot onjuistheden, onvolledigheid in de informatieverstrekking 

of als gevolg van interpretatieverschillen sluiten we dan ook uit. 

Copyrights Prometheus Healthcare B.V. 2019, Tilburg  

Alle rechten voorbehouden: 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/

of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 

opnamen of op enige andere manieren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
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@Home guide 

De laatste jaren is de thuisbehandeling met zorg en innovatieve 
geneesmiddelen sterk in opkomst. Vele stakeholders in en om het 
ziekenhuis houden zich met @home bezig. De kennis ervan is 
beperkt, de onduidelijkheid is groot, de pluriformiteit is alom 
aanwezig en de organisatievorm in ontwikkeling. De druk om laag 
complexe zorg in de eerstelijn uit te voeren, waarbij zelfregie van 
patiënten gestimuleerd wordt, is een politieke agenda. Deze is door 
ziekenhuizen en zorgverzekeraars overgenomen, wat de volgende 
uitdaging met zich meebrengt. Hoe gaan we @home vorm geven? 

Objective 

Het doel van deze uitgave is om een helder beeld te schetsen van de @home complexiteit 

die voor ziekenhuizen van belang zijn. De beschrijving vindt plaats aan de hand van de 
systeembekostiging. Is het een intramuraal bekostigd geneesmiddel, dan valt de 
uitwerking onder een add-on en DBC-bekostiging. Is het een extramuraal gefinancierd 
geneesmiddel dan valt de uitwerking onder de GVS en extramuraal gefinancierde zorg.  

Data source 

Openbare bronnen zoals o.a.: EMA, Horizonscan NZA, nvmo.org, farmacotherapeutisch 

kompas, registratieteksten, CBG, Z-index, ZIN, DHD, publicaties van registratie studies, 

interne protocollen ziekenhuizen. 

Status quo @home  

Momenteel zijn in de Nederlandse zorgmarkt meerdere spelers die in opdracht van 

ziekenhuizen of farmaceutische bedrijven thuistoediening van medicatie regelen. Zo bieden 
o.a. ApotheekZorg, Eurocept, Home Care, Medizorg, MediqTefa, Brocacef en Prevent Care 

deze zorg aan. Deze bedrijven verzorgen de thuistoediening waarbij ze: medicatie, 
bereiding, transport (gekoeld), verpleegkundige zorg, pompen, toebehoren, ICT platform, 

24/7 achterwacht organiseren.  
Het aanbod wat deze bedrijven bieden komt voort uit de lacune van organisatie van zorg 

tussen de eerste en de tweede lijn.  

3


