Uitgangspuntennotitie Bereidingen
Uitgangspunten met betrekking tot bereidingen uit het oogpunt van kostenreductie
Wij bereiden geneesmiddelen primair om zorg te leveren aan patiënten bij wie er voor de optimale
behandeling geen geregistreerd geneesmiddel beschikbaar is. Vaak betreft dat geneesmiddelen voor
neonaten, patiënten met zeldzame ziekten of relatief kleine patiëntenpopulaties zoals IC patiënten.
Daarnaast worden geneesmiddelen om de patiëntveiligheid te verhogen. Wij doen dat omdat wij
vinden dat iedereen recht heeft op goede, veilige en volledige farmacotherapie. Indien nodig maken
wij dus op maat medicijnen. Tenslotte bereiden we bij geneesmiddeltekorten, om de continuïteit van
zorg te waarborgen.
Wij maken ons zorgen over de exorbitante stijging van de geneesmiddelprijzen. Zo hebben wij de
afgelopen jaren een ontwikkeling gezien waarbij geneesmiddelen, die we voorheen zelf hebben
ontwikkeld en maakten, onder registratie komen en dan vele malen duurder worden. Voorbeelden
hiervan zijn dimethylfumaraat, coffeïne, pamidronaat en 3,4 diaminopyridine. Ook zien we dat
sommige monopolistische geneesmiddelen na verlopen van het patent duur blijven, omdat er geen
generieke aanbieders komen. Een voorbeeld hiervan is alglucosidase. Wij vinden dit maatschappelijk
onaanvaardbaar. Immers, door de steeds verder stijgende prijzen komt de toegankelijkheid tot deze
geneesmiddelen voor onze patiënten onder druk te staan.
Wij staan er positief tegenover om middels bereidingen de kosten in de zorg te kunnen helpen
beheersen. Dit om het uitgangspunt van een goede, volledige en veilige farmacotherapie voor
iedereen te kunnen blijven borgen. Wij hebben de kennis en de expertise om, ook in geval van
complexe moleculen, op verantwoorde en veilige manier geneesmiddelen te vervaardigen. Wij zien
een toekomst in het op maat bereiden van (wees)geneesmiddelen, en onderschrijven de
mogelijkheden te onderzoeken om in de ziekenhuisapotheken het inzetten van apparatuur zoals de
’bionespresso’ mogelijk te maken, die op individueel niveau biologicals kan maken.
Uitgangspunt van de NVZA is om dit binnen de kaders van de wet doen. Daarom is steun van de
overheid nodig, om ervoor te zorgen dat nationale regelgeving daartoe mogelijkheden biedt.
Bestuur NVZA, mei 2018

Deze uitgangspunten zijn tot stand gekomen op basis van discussiesessies op de ledenvergadering van de NVZA
d.d. 12 december 2017 en overleg binnen het bestuur van de NVZA.

