
1 
 

Evaluatie van het centrale inkoopproces stollingsmiddelen hemofilie 
 

Tussen december 2016 en maart 2017 hebben de inkopende apothekers van de gezamenlijke academische 

ziekenhuizen – verenigd in de IZAAZ – centrale prijsafspraken gemaakt met farmaceuten over de verschillende 

stollingsmiddelen. Per type stollingsmiddelen werden in principe twee voorkeursproducten gekozen op grond 

van een aantal randvoorwaarden en kwaliteitseisen en op grond van de aangeboden prijs. Deze prijsafspraak 

geldt voor vier jaar. Op basis van die centrale prijsafspraak bepalen de vier deelnemende 

Hemofiliebehandelcentra (HBC’s) zelf hoeveel ze van de geselecteerde producten inkopen. De NVHP heeft in dit 

proces als adviserend lid van de Gebruikersgroep meegedaan net als de NVHB (behandelaren) en de NVHV 

(verpleegkundigen); de beslissingen zijn de verantwoordelijkheid van de IZAAZ en de afzonderlijke HBC’s. 

Hoe kijkt de NVHP met de kennis van nu op dit proces terug? 

 

1. Wat wilde de NVHP bereiken? 

• Veiligstellen van voldoende financiële middelen ten behoeve van continuering èn verbetering van de 
hemofiliezorg ook op lange termijn. 

+ Aanzienlijke besparingen bereikt. 
-Geen signalen van zorgverbetering, eerder het tegendeel. 

• Inbreng vanuit patiëntenperspectief. Bij de voorkeurscontracten die de afzonderlijke HBC’s met de 
farmaceuten sloten, was  de NVHP niet betrokken. 

+ Invloed NVHP vanuit patiëntenperspectief toegenomen en gewaardeerd. 
-Relatie met individuele hemofiliebehandelcentra nog moeizaam. 

• Transparantie van het inkoopproces, om invloed te kunnen uitoefenen en ter bestrijding van de 
lappendeken van processen en regelingen per ziekenhuis en per verzekeraar. 

+ Transparantie enigszins toegenomen. 
- Autonomie HBC’s geeft enige ondoorzichtigheid maar soms ook speelruimte t.b.v. de patiënt. 

 

De betrokkenheid van de NVHP bij het inkopen van stollingsfactoren is groter dan tot op heden bij de 
afzonderlijke HBC’s. Er zijn grote besparingen bereikt maar voor de NVHP moet het accent verschoven 
worden naar wat dat betekent voor de verbetering van de zorg en de kwaliteit van leven van de patiënt. De 
relatie met de individuele hemofiliecentra moet beter. 
 

 
 

2. Het middel: centrale inkoop 

• Centrale inkoop leek voor NVHB en NVHP in 2013 een geëigend middel, maar het ministerie van VWS 
wilde de regie niet voeren. 

• In 2014/2015 kwam Achmea met het centraal inkoopmodel ICFarma waarbij verzekeraar, 
zorgaanbieder en patiënt samen zouden optrekken en de ‘financiële winst’ uiteindelijk zou gaan naar 
1/3e verzekeraar, 1/3e zorgaanbieder en 1/3e innovatie zorg. Voor stollingsfactoren kwam het niet tot 
uitvoering in tegenstelling tot TNF Alfaremmers 

• Eind 2016 adopteerden Zorgverzekeraars Nederland het initiatief van Zilveren Kruis/Achmea. 
Belangrijke behandelcentra (lees: Van Creveldkliniek) wilden niet meedoen. Verzekeraars trokken zich 
terug, maar legden wel een korting van in de orde van grote van 25% op de declaraties ten opzichte van 
de NZa-lijstprijzen. 

• De hemofiliecentra besloten aan te sturen op een gezamenlijke prijsafspraak met de farmaceutische 
industrie onder leiding van de Inkoopcombinatie Ziekenhuis Apotheken Academische Ziekenhuizen 
(IZAAZ). 

• NVHB betrok de NVHP bij het opstellen van randvoorwaarden en als lid van de Gebruikersgroep. De 
start was in december 2016, vanwege aflopende contracten moest het proces eind maart 2017 zijn 
afgerond. 
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+ Centraal werden prijsafspraken gemaakt die tientallen miljoenen besparing opleverden, inclusief 
de circa 25% korting van de Zorgverzekeraars. 
+ Behandelaren en NVHP adviseerden, IZAAZ bepaalde. 
+ In tegenstelling tot bij de inkoop door afzonderlijke hemofiliebehandelcentra heeft NVHP nu 
aantoonbaar en gewaardeerde invloed gehad. 
+ We waren daar met het door het NVHP-bestuur vastgestelde beleidskader klaar voor. 
+ Na afloop van het centrale prijsproces bleken per HBC autonome inkoopcontracten te worden 
afgesloten. 
+ Hierin moet de verankering van de randvoorwaarden plaatsvinden, hierop ontbreekt het zicht. 
-Ten opzichte van het ICFarma-model van Achmea is aanwending van besparingen voor 
zorgverbetering/innovatie niet gewaarborgd; In het ICFarma-model ging 1/3e van de besparingen 
naar innovatie en zorgverbetering. 
 

Centrale prijsafspraken in plaats van centrale inkoop is een acceptabel model. Maar een aantal 
voorwaarden moet beter worden ingevuld: afspraken maken over de rol van de NVHP en vooraf helderheid 
over het proces en tijd voor een weloverwogen inbreng. Ook moet helderheid bestaan over de rol van de 
afzonderlijke hemofiliebehandelcentra (HBC’s): centrale afspraken moeten decentraal geborgd worden. Eer 
moet ruimte komen om besparingen (deels) om te zetten in verbetering van zorg; de patiënt moet ook baat 
hebben, niet alleen ‘lijdend en meewerkend voorwerp’ zijn. 
 

 
 
 

3. Het proces 

• Volgens de website van de IZAAZ werkt men niet met Europese aanbesteding maar richt men de eigen 
processen wel volgens die normen in. Daar is niets van gemerkt. 
+ Geen internationale zorgvuldigheidseisen, Europese aanbesteding en/of WFH-aanbevelingen. 
-De EHC/WFH standaarden zijn niet aan de orde geweest. 

• NVHB gaf NVHP gelegenheid om te adviseren. Op 15 december waren beide partijen het snel met 
elkaar eens over een aantal randvoorwaarden met betrekking tot de uitwisselbaarheid van middelen, 
kwaliteitseisen en de wijze van omgaan met weerstand tegen overstappen op een ander product. 
+ NVHP heeft invloed gehad op randvoorwaarden. 

• Het vervolgproces is ondoorzichtig. De NVHP vraagt meer tijd maar het proces loopt allang autonoom 
verder. Er wordt aangegeven dat offerte-aanvragen worden voorbereid. De NVHP ontvangt de 
concepten op 29 december met een reactietermijn van 1 week. (NB Gebleken is dat deze aanvragen al 
op 16 december in bezit waren bij de NVHB). 

• De NVHP geeft voor 5 januari een officieuze reactie, onze formele reactie volgt op 8 januari. (‘Inkopers’ 
kwamen al op 5 januari bij elkaar). Het is niet duidelijk wanneer de uiteindelijke offerte-uitvragen de 
deur zijn uit gegaan en of daarin de NVHP-reactie is meegenomen. De NVHP kent die teksten niet. 

• Via de farmaceuten hoort de NVHP dat er een ‘leveranciersbijeenkomst’ wordt/is gehouden. Op 23 
februari komt de Gebruikersgroep bijeen. De NVHP veronderstelt dat besproken wordt hoe keuzen 
worden gemaakt; maar die blijken al gemaakt. De NVHP (en ook de NVHV) krijgen toegelicht wat de 
IZAAZ al heeft besloten. De NVHB-vertegenwoordigers blijken daarvan al volledig op de hoogte te zijn. 
-Er was een veel te krap tijdsbestek en een ongelukkige planning middenin de Kerstvakantie. 

• Eerst is er veel overleg over de inhoud van het persbericht, maar dan besluiten de Raden van bestuur 
geen bekendheid te geven aan de succesvolle besparingen.  
- De besparingen én bestedingen worden niet transparant openbaar gemaakt. 

• In het vervolgproces staan de individuele HBC’s centraal. 
 

• Naar de beleving van de NVHP was het proces om te komen tot een prijsafspraak “amateuristisch”. Dat 
duidt niet zozeer op gebrek aan expertise maar op – voor zover de NVHP heeft ervaren – gebrek aan 
procesmanagement, rolverdeling, planning, informatie etc.. 

• De rol van de NVHP beruste op ‘welwillendheid’ en ‘goede bedoelingen’, niet op een erkenning van de 
toegevoegde waarde van onze rol. Dat geldt voor de NVHB (die de NVHP erbij vroeg en samen 

http://www.izaaz.com/
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randvoorwaarden opstelde), de IZAAZ (die de inbreng van de NVHP serieus heeft genomen) en de 
individuele HBC’s. Dat is als start niet zo erg maar onvoldoende voor de langere termijn. 

• De NVHP ambieert niet de keuzeverantwoordelijkheid, die is aan behandelaren en inkopers. De NVHP 
ambieert wel gedurende het gehele proces en binnen reële termijnen te kunnen adviseren. 

• Deelname vanuit de patiëntenorganisatie aan het ‘inkoopproces’ is van grote betekenis. 
Primair omdat het de patiënten direct aangaat; hun afhankelijkheid van de medicatie maakt een 
productwissel ingrijpend. Dat begrip kan alleen door een serieuze rol van de NVHP worden meegenomen 
in het inkoopproces. Die betrokkenheid garandeert ook informatie vanuit het patiëntenperspectief. 
Overigens kunnen ook de verpleegkundigen hieraan waardevol bijdragen.  
Hoe belangrijk die rol vanuit het patiëntenperspectief is, bleek wel dat -toen er ‘kostenbesparingen’ te 
verdienen waren- bij het voorschrijfbeleid meer dan ooit de prijs ging domineren. Dollars zien, is meer 
dollars willen in plaats van meer ruimte voor zorg willen. 

• Een patiëntenorganisatie kan alleen een serieuze bijdrage leveren als er naast welwillendheid ook 
sprake is van formele erkenning van de toegevoegde waarde van onze adviserende rol. 

• Inhoudelijke afspraken over onderscheiden categorieën, uitwisselbaarheid, aantal voorkeursproducten 
dienen gedurende het gehele proces te worden gehandhaafd. Ook dat vergt tijd om te beseffen: wat we 
afspraken, is dat wat we wílden afspreken? Minimale proceseisen zoals de aanbestedingsnormen en de 
kennis van de EHC/WFH-Tenders and Procurement-systematiek zijn daarbij wenselijk. 

 

 
 

4. De inhoud van de prijsafspraak 

• Met de NVHB is overeengekomen dat ”ernstige bezwaren van de patiënt een ‘medische grond’ zijn om 
niet te hoeven overstappen”. 
+ Dit vangnet is belangrijk, bijvoorbeeld vanwege onzekerheden rondom ‘remmers’ en voor 
plasmagebruikers die niet over willen stappen op een recombinant product. 
+ Onbekend is of de kwaliteitseisen die bij de centrale prijsafspraak zijn gemaakt door de afzonderlijke 
HBC’s en in de loop van de tijd geborgd zijn en blijven, namelijk in de inkoopcontracten per HBC. 

• NovoEight is hèt voorkeursproduct, Kogenate het tweede. 
+ Kwaliteitseisen van NVHB en NVHP (het gaat dan om belangrijke zaken als veiligheid en 
beschikbaarheid maar ook om patiënt-relevante zaken als toedieningsgemak, bewaartijd, beschikbare 
doseringen etc.. ) zijn als randvoorwaarde in de offerte-aanvraag meegenomen, niet als 
wegingscriterium. 
-Veel patiënten moeten overstappen. 
+ Er is een relatief goede mix tussen oude en nieuwe producten. 
+ Er is leveringszekerheid door beschikbaarheid van meerdere producten.  
+ Er is relatief weinig verandering bij FIX-producten. 
+ Behandelaren en contracten staan open voor gebruik van la-rFIX als noodvoorziening voor rFIX. 
+ Er zijn geen centrale volumeafspraken gemaakt waardoor ruimte blijft voor nieuwe producten. 
+ Contracten voor vier jaar zorgen voor stabiliteit en continuïteit. 

• De prijzen zijn naar schatting (want geheim) tientallen procenten gedaald. 
+ Er zijn dus tientallen miljoenen euro’s bespaard. 

• Waar plasma in de randvoorwaarden vooraf als apart perceel (dus onuitwisselbaar) was gekwalificeerd, 
blijken de HBC’s toch aan te dringen op het overstappen op een recombinant product, omdat Aafact 
relatief duurder is geworden. 
- Individuele centra houden zich niet aan de afspraak om het plasmaproduct als een apart niet 
uitwisselbaar type te beschouwen.  

• Ook met de reserves om patiënten met een remmerhistorie te laten overstappen wordt in de praktijk 
nauwelijks rekening gehouden.  
-De betekenis van afgesproken principes lag nergens vast. De afzonderlijke hemofiliecentra gaven eigen  
invulling aan de centrale afspraken. 

• De inkoop van de nieuwste producten, met een langere halfwaardetijd, is door IZAAZ uitgesteld, omdat 
er nog geen sprake was van voldoende concurrentie en ervaring met de nieuwe producten. 
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+ Het apart inkopen van de producten met een verlengde halfwaarde tijd is de kans om het proces nu 
wel ordentelijk in te richten. 
-Innovatieve langwerkende producten dreigen zich nu uit de markt te prijzen vanwege goedkoper 
geworden traditionele producten ondanks dat er aparte percelen zijn onderscheiden. 
+ Het belang van meerdere voorkeursproducten blijft groot, zeker waar de neiging sowieso al is om 
zoveel mogelijk te beperken. Onderzocht moet worden of de circa 25%-korting die de verzekeraars 
opleggen al dan niet integraal over alle stollingsmiddelen worden berekend. Dan is het gevaar dat de 
minder courante producten (als plasma, de langerwerkende en producten voor zeer zeldzame 
stollingsstoornissen) relatief duurder worden. Ook kan worden onderzocht of pakket-inkoop juist een 
positieve invloed zouden kunnen hebben. 
 

De NVHP heeft weten te bereiken dat aan een patiënten met ernstige bezwaren ‘op medische gronden’ een 
niet-voorkeursproduct voorgeschreven kan worden.  
Een belangrijk leerpunt is dat afspraken die ‘centraal’ met NVHB of in het Gebruikersoverleg gemaakt 
worden ook voldoende gezag moeten hebben voor de handelswijze van individuele HBC’s.  
De NVHP zal behalve betrokkenheid bij het centrale proces ook bij de individuele HBC’s betrokken moeten 
worden over hun inkoopproces zeker zolang de centraal gemaakte afspraken decentraal onvoldoende 
geborgd zijn. 
Besparingen op het ene product moet ‘ruimte’ kunnen bieden voor zorgverbetering en eventueel extra 
kosten voor een ander product.  
De kwaliteitseisen kunnen verder ontwikkeld worden en hanteerbaar worden gemaakt voor het instrument 
centrale inkoop; een grotere patiëntbetrokkenheid is daarbij gewenst. 
Aandacht vergen de innovatieve langerwerkende producten die zich uit de markt dreigen te prijzen in plaats 
van tot zorgverbetering gaan leiden waarvoor wel financiële ruimte is ontstaan. 
 

  
 

5. Het overstapproces per HBC 

• Alle HBC’s hebben geparticipeerd in het proces van centrale prijsafspraken.  

• UMCG gaat meedoen vanaf 2018. Nijmegen/Maastricht/Eindhoven hebben inmiddels los van de 
centrale prijsafspraken een nieuw contract afgesloten. 
-Nijmegen en ZON hebben de NVHP niet betrokken bij hun inkoop. 

• In het Gebruikersoverleg is afgesproken dat het communicatieproces van de HBC’s met hun patiënten 
met de NVHP wordt afgestemd. 

• De informatie aan de patiënt verschillen per centrum aanzienlijk; het heeft de nodige moeite gekost als 
NVHP daarvan op de hoogte te raken en daarover te kunnen adviseren, zoals in het Gebruikersoverleg 
was afgesproken. In enkele gevallen is gebruik gemaakt van het communicatiemateriaal dat de NVHP 
heeft ontwikkeld. Enkele keren is de toegedichte medeverantwoordelijkheid van de NVHP voor de 
voorgestelde keuzen geschrapt 
+ De vier deelnemende HBC’s delen hun patiëntenbrief met de NVHP. 
-Tijd voor een serieuze reactie is er soms nauwelijks. 

• Het feitelijke proces van overstappen is tamelijk geruisloos verlopen. Veruit de meeste patiënten volgen 
in vol vertrouwen het voorstel van hun behandelaar. 
+ Slechts enkele patiënten maken gebruik van de mogelijkheid bezwaar te maken. 

• Buiten de patiënten-brieven die alleen aangeven dat er voorstellen komen, is er geen sprake van een 
communicatieproces noch centraal noch decentraal. Het lijkt een welbewuste keuze zo min mogelijk 
ruchtbaarheid te geven aan het gunstige financiële resultaat voor de zorgaanbieders. Daaruit blijken 
veel verschillen in aanpak en betrokkenheid van de patiënt (bijvoorbeeld schriftelijke aankondiging van 
een ander product of aankondiging van overleg tussen patiënt en behandelaar). 
-Ziekenhuizen zwijgen over grote besparingen. 
-Transparantie over producten per hemofiliebehandelcentrum is nodig. 
 

Wat betreft de communicatie had de NVHP verwacht dat de ziekenhuizen trots kond hadden willen doen van 
de grote door hen bevochten besparingen. Niets bleek uiteindelijk minder waar, op het niveau van de Raden 
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van Bestuur houdt men de ‘winst’ kennelijk liever stil. Dan kan ook niemand vragen wat er met dat geld 
gedaan is. Daarmee blijft de inkoop een geheimzinnig en ondoorzichtig proces. 
Inzicht krijgen in en overzicht krijgen van de afspraken en producten per HBC zijn voor de NVHP urgent. Zelfs 
een simpel overzicht van welke producten nu waar beschikbaar zijn, ontbreekt nu. Hoewel de 
patiëntenbenadering van de HBC’s serieus is opgepakt, ontbrak ook hier de tijd voor een ordentelijke 
afstemming en uitwisseling. Op korte termijn vergt dit uitwisseling van informatie. Voor de lange termijn 
vergt het een meer gezamenlijk proces waarbij in ieder geval duidelijk is waar centrale afspraken gelden en 
waar decentrale beleidsvrijheid bestaat. 
Verder ontbreekt elke actieve communicatie naar buiten. De NVHP ziet hier een rol voor zich zeker nu de 
HBC’s en IZAAZ dit laten liggen. 
 

 
 

6. Het interne NVHP-proces 

• De Uitgangspuntennotitie (door het NVHP-bestuur na consultatie van de leden vastgesteld) fungeerde 
als beleidskader. Hierin werden de ervaringen van het eerdere overleg met Achmea verwerkt. 
+ We hadden onze uitgangspunten helder vastgelegd. 

• Werkgroep en bestuur raadpleegden de Algemene Ledenvergadering ruim vooraf over de 
Uitgangspuntennotitie en brachten een eerste verslag uit in de Algemene Ledenvergadering van mei  
2017, naast serieuze vragen klonk waardering voor de inzet. 
+ De NVHP-inzet werd gedragen door de leden. 

• De begeleiding van het inkoopproces gebeurde vanuit de Werkgroep Bekostiging in samenwerking met 
de Werkgroep Zorg & Onderzoek; twee afgevaardigden van deze werkgroepen (onder wie een 
bestuurslid) namen deel aan het Gebruikersoverleg. 

• Ondanks het amateuristische proces hebben wij in elke fase vakkundige input geleverd. 

• Het onderscheid tussen centrale prijsafspraak en decentrale inkoop werd ons achteraf gewaar. 
+ Onze inbreng was professioneel en werd als zodanig gewaardeerd. 
– Wat helaas niet kon verhinderen dat niet alle randvoorwaarden in de praktijk minder evident geborgd 
lijken. 

• Via een extra digitale nieuwsbrief (Faktueel), een brief per post naar alle leden en berichten op onze 
website brachten we de leden op de hoogte van de landelijke ontwikkeling en de eventuele 
persoonlijke repercussies. 

• De checklist gaf onze leden de vragen in handen om hun overstapproces zo patiëntvriendelijk mogelijk 
te laten verlopen. 
+ We hebben de leden tijdig en voldoende geïnformeerd. 

• Bij het Meldpunt kwamen vijf meldingen binnen. En er is een viertal leden verontrust over met name de 
druk op Aafact-gebruikers om over te stappen op een recombinant product. Er is op individueel niveau 
geadviseerd. 

• Ook ging aandacht uit naar weerstand van mensen met een remmerhistorie, wegens een eventueel 
verhoogd remmerrisico door overstappen. De behandelaren bleken onvoldoende wetenschappelijke 
onderbouwing van hun eigen geruststellende beweringen te kunnen geven. 
- Het blijkt nodig om door te vragen naar bewijsmateriaal. 

• De reacties op de Vragenlijst die naar alle leden werd verstuurd, laten weinig weerstand tegen het 
overstappen zien, zij vertonen eerder veel begrip: kennis en onderkenning van het belang van de 
besparingen. 

• Tot dusver heeft de NVHP prioriteit gegeven aan het communicatieproces met haar leden. Deze moet 
blijvend vorm krijgen (bijv. een actualisering van het Productenoverzicht op de website maar dan 
toegesneden op de individuele HBC’s). 
+ In algemene zin zijn de leden akkoord met de gang van zaken.  
- Aan inmiddels belangrijke consumenteninformatie moet nog gewerkt worden. 
+ Nu wordt een breder communicatieproces met andere stakeholders van belang met name gericht op 
het aanwenden van besparingen voor het voortvarend invoeren van langerwerkende producten. 
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Onze professionele inbreng had draagvlak bij de leden en werd gewaardeerd, maar kon niet verhinderen dat 
in de uitvoering randvoorwaarden lijken te zijn gesneuveld. 
We hebben leden tijdig en voldoende geïnformeerd. Informatie over inkoopproces, producten, centrale 
afspraken en afspraken per HBC naar de patiënten/leden zal blijvend vorm moeten krijgen. 
Onze vervolgdoel is het daadwerkelijk aanwenden van besparingen voor zorginnovatie, zodat de patiënten 
wier bereidwilligheid de besparing mogelijk maakte, ook baat bij de ‘winst’ van dit inkoopproces gaan 
ervaren. 
 

 

NVHP Werkgroep Bekostiging 
definitief 26 feb 2018 


