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Geachte mevrouw Van Ark, 
 
Bij deze brief treft u ‘Een overzicht van de adviezen en standpunten van 
Zorginstituut Nederland - 2018 en 2019’ aan. Wij lichten in deze brief toe waarom 
wij u dit rapport aanbieden als verantwoording van onze taken op het gebied van 
goede verzekerde zorg. 
 
Goede verzekerde zorg voor iedereen, tegen aanvaardbare kosten voor 
ons allemaal 
Vanuit onze wettelijke taken dragen we bij aan de drie publieke waarden in de 
zorg: kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. Deze waarden zijn vanuit 
vele perspectieven onderling potentieel conflicterend en daarom niet 
automatisch geborgd bij individuele zorgaanbieders en de veldpartijen. In het 
stelsel is daarom de besluitvorming over de onderlinge weging van deze 
waarden bij het Zorginstituut belegd. Het vraagt kennis, leiderschap en 
autoriteit van het Zorginstituut om vanuit publiek perspectief tot de juiste 
afweging te komen. 
 
Onze werkwijze is interactief, we voeren de dialoog met zorgprofessionals, 
bestuurders, zorgverzekeraars, koepels, cliënten en overheidsorganisaties. 
Daarbij maken we gebruik van data die door de zorgpartijen worden 
gegenereerd. De opbrengst van die dialoog integreren we in de besluitvorming 
over de samenstelling van het beschikbare pakket goede verzekerde zorg. Dat 
is de kern van ons werk. Onze positie als overheidspartij is daarbij 
onafhankelijk, onze besluitvorming vindt plaats boven de partijen. 
Ons kenmerk is onomstreden kennis binnen maatschappelijk geaccepteerde 
waarden. Daarbij maken we gebruik van (wettelijke) instrumenten die ons in 
staat stellen om onze doelstelling te bereiken. Het Zorginstituut wordt 
geadviseerd door drie commissies die de legitimiteit van de besluitvorming 
versterken. Dat zijn de Kwaliteitsraad, de Wetenschappelijke Adviesraad en de 
Adviescommissie pakket. 
 
Uitgangspunten bij financiële impact 
Onze adviezen, standpunten en verbetersignalementen zijn daarom ieder op zich 
een weging van de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid. In het 
aangeboden rapport hebben we een overzicht gemaakt van de financiële impact 
op de collectieve zorguitgaven van al onze uitgebrachte standpunten en adviezen. 
Met dit periodieke overzicht leggen we publiek verantwoording af ten aanzien van 
de betaalbaarheid van de goede verzekerde zorg, waaraan wij uitvoering geven. 



 

 

 

  
 

 Pagina 2 van 2 

 

Zorginstituut Nederland 
Zorg I 
Oncologie 

 
Datum 
21 juli 2020 
 

Onze referentie 
2020022476 

 

 
In dit vierde overzichtsrapport zijn alle adviezen en standpunten opgenomen die 
het Zorginstituut heeft uitgebracht tussen 1 januari 2018 tot en met 31 december 
2019. Het financieel effect is berekend door het bij elkaar optellen van de 
geschatte budget impact van elk uitgebracht advies en standpunt. De financiële 
impact is becijferd op basis van de inschatting over meerdere jaren waarin het 
verwachte effect van een standpunt of advies in de praktijk waarneembaar wordt. 
Met ons rapport wordt zichtbaar wat het effect is van de adviezen en standpunten 
van het Zorginstituut op de collectieve zorguitgaven, uitgaande van overname en 
opvolging van de conclusies ervan door de relevante partijen. 
 
Geschatte financiële impact van pakketbeheer in 2018 en 2019 
De geschatte financiële impact op de collectieve uitgaven voor het basispakket 
van de adviezen en standpunten uit 2018 en 2019 is (geschat voor het derde jaar 
na hun publicatie): 

1 € 281 miljoen extra uitgaven voor (nieuwe) medicijnen, hulpmiddelen of 
behandelingen die na een positief advies of standpunt tot het pakket zijn 
toegelaten of waarvoor nieuwe indicaties zijn opgenomen; 

2 € 364 miljoen aan kostengroei voorkomen als gevolg van negatieve 
standpunten en adviezen over verruiming van het basispakket door 
toelating of uitbreiding van zorg; 

3 en tot slot een geschatte beperking van € 37 miljoen door negatieve 
standpunten en adviezen over zorg uit het pakket die hierdoor niet langer 
of slechts beperkt wordt vergoed. 

 
Geen totaaloverzicht van zorgkosten 
Het rapport biedt geen totaaloverzicht van álle uitbreidingen en beperkingen over 
de afgelopen twee jaar en hun doorwerking in de komende jaren. De standpunten 
en adviezen waarmee het Zorginstituut uitvoering geeft aan zijn wettelijke taak 
als pakketbeheerder, betreffen een beperkt deel van alle zorg die tot het 
basispakket wordt toegelaten of er uitstroomt. Dit is het gevolg van het ‘open’ en 
‘gesloten’ systeem waarmee in Nederland de toegang tot het basispakket is 
geregeld. Circa 90 procent van alle zorg in het open gedeelte, stroomt in of uit het 
pakket zonder dat het Zorginstituut hierover een standpunt of advies uitbrengt. 
Het open deel is ontwikkeld op basis van de veronderstelling dat zorgprofessionals 
uitsluitend zorg geven die effectief is en (daarmee) voldoet aan het 
pakketcriterium ‘stand van wetenschap en praktijk’. 
 
Tot slot 
Wij zien voor de komende jaren voor ons dat wij een bredere verantwoording 
afleggen dan alleen over de financiële impact. Wij vinden dit passen bij een 
transparante overheid die verantwoording aflegt. 
 
Hoogachtend 
 
 
 
 
 
Sjaak Wijma 
Voorzitter Raad van Bestuur 
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 Samenvatting
Dit rapport Werken aan kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid brengt in kaart wat het verwachte  
financieel effect is van de adviezen, standpunten en verbetersignalementen die door Zorginstituut 
Nederland in 2018 en 2019 zijn uitgebracht. Welke kosten voor het basispakket zijn ermee gemoeid of 
worden de komende jaren voorkomen?

 Goede verzekerde zorg voor iedereen, tegen aanvaardbare kosten voor ons allemaal 
Rijk en arm, jong en oud, gezond en ziek, in Nederland hebben wij allemaal toegang tot dezelfde, betaal-
bare zorg. Iedereen betaalt daaraan mee, via premies en belastingen. Of je nu veel zorg nodig hebt of 
weinig, je neemt verantwoordelijkheid voor elkaar. Die solidariteit is niet vanzelfsprekend. Voorwaarde 
is dat mensen erop kunnen vertrouwen dat hun premiegeld weloverwogen en verstandig wordt besteed, 
en dat ze de keuzes daarachter begrijpen. Dat is precies waar Zorginstituut Nederland dagelijks aan werkt.

Vanuit onze wettelijke taken dragen we bij aan de drie publieke waarden in de zorg: kwaliteit,  
toegankelijkheid en betaalbaarheid. Deze waarden zijn vanuit vele perspectieven onderling potentieel 
conflicterend en daarom niet automatisch geborgd bij individuele zorgaanbieders en de veldpartijen. In 
het stelsel is daarom de besluitvorming over de onderlinge weging van deze waarden bij het Zorg- 
instituut belegd. Het vraagt kennis, leiderschap en autoriteit van het Zorginstituut om vanuit publiek 
perspectief tot de juiste afweging te komen.

Onze werkwijze is interactief, we voeren de dialoog met zorgprofessionals, bestuurders, zorgverzekeraars, 
koepels, cliënten en overheidsorganisaties. Daarbij maken we gebruik van data die door de zorgpartijen 
worden gegenereerd. De opbrengst van die dialoog integreren we in de besluitvorming over de samen-
stelling van het beschikbare pakket goede verzekerde zorg. Dat is de kern van ons werk. Onze positie als 
overheidspartij is daarbij onafhankelijk, onze besluitvorming vindt plaats boven de partijen. 
Ons kenmerk is onomstreden kennis binnen maatschappelijk geaccepteerde waarden. Daarbij maken  
we gebruik van (wettelijke) instrumenten die ons in staat stellen om onze doelstelling te bereiken. Het 
Zorginstituut wordt geadviseerd door drie commissies die de legitimiteit van de besluitvorming versterken. 
Dat zijn de Kwaliteitsraad, de Wetenschappelijke Adviesraad en de Adviescommissie pakket.

 Uitgangspunten bij financiële impact
Onze adviezen, standpunten en verbetersignalementen zijn ieder op zich een weging van de kwaliteit, 
toegankelijkheid en betaalbaarheid. In dit vierde rapport hebben we een overzicht gemaakt van de 
financiële impact op de collectieve zorguitgaven, van al onze uitgebrachte standpunten en adviezen die 
het Zorginstituut heeft uitgebracht tussen 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. Met dit periodieke 
overzicht leggen we publiek verantwoording af ten aanzien van de betaalbaarheid van de goede verzekerde 
zorg, waaraan wij uitvoering geven. 

Het financiële effect is berekend door het bij elkaar optellen van de geschatte budget impact van elk uit- 
gebracht advies en standpunt. De financiële impact is becijferd op basis van de inschatting over meerdere 
jaren waarin het verwachte effect van een standpunt of advies in de praktijk waarneembaar wordt. Met ons 
rapport wordt zichtbaar wat het effect is van de adviezen en standpunten van het Zorginstituut op de collec-
tieve zorguitgaven, uitgaande van overname en opvolging van de conclusies ervan door de relevante partijen.

 Geschatte financiële impact van pakketbeheer in 2018 en 2019
De geschatte financiële impact op de collectieve uitgaven voor het basispakket van de adviezen en stand-
punten uit 2018 en 2019 is (geschat voor het derde jaar na hun publicatie):
1 € 281 miljoen extra uitgaven voor (nieuwe) medicijnen, hulpmiddelen of behandelingen die na een  

positief advies of standpunt tot het pakket zijn toegelaten of waarvoor nieuwe indicaties zijn opgenomen;
2 € 364 miljoen aan kostengroei voorkomen als gevolg van negatieve standpunten en adviezen over 

verruiming van het basispakket door toelating of uitbreiding van zorg;
3 en tot slot een geschatte beperking van € 37 miljoen door negatieve standpunten en adviezen over zorg 

uit het pakket die hierdoor niet langer of slechts beperkt wordt vergoed.
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 Geen totaaloverzicht van zorgkosten
Dit rapport biedt geen totaaloverzicht van álle uitbreidingen en beperkingen over de afgelopen twee 
jaar en hun doorwerking in de komende jaren. De standpunten en adviezen waarmee het Zorginstituut 
uitvoering geeft aan zijn wettelijke taak als pakketbeheerder, betreffen een beperkt deel van alle zorg 
die tot het basispakket wordt toegelaten of er uitstroomt. Dit is het gevolg van het ‘open’ en ‘gesloten’ 
systeem waarmee in Nederland de toegang tot het basispakket is geregeld. Circa 90 procent van alle zorg 
in het open gedeelte, stroomt in of uit het pakket zonder dat het Zorginstituut hierover een standpunt 
of advies uitbrengt. Het open deel is ontwikkeld op basis van de veronderstelling dat zorgprofessionals 
uitsluitend zorg geven die effectief is en (daarmee) voldoet aan het pakketcriterium ‘stand van weten-
schap en praktijk’.

 Tot slot
Alle standpunten, adviezen en verbetersignalementen die in dit overzicht zijn opgenomen, zijn op de 
website van het Zorginstituut te lezen. Voor specifieke onderbouwing van de kwantificering verwijzen  
we graag naar de bijlagen.
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1 Aanpak en uitkomst
Zorginstituut Nederland bevordert de kwaliteit van onze gezondheidszorg en adviseert over de inhoud 
van de verplichte zorgverzekeringen. Op deze manier houdt elke burger toegang tot goede zorg, tegen 
aanvaardbare kosten voor ons allemaal. De adviezen, standpunten en verbetersignalementen van het 
Zorginstituut helpen om dat te bereiken. Dit rapport geeft een overzicht van de financiële effecten van de 
adviezen, standpunten en verbetersignalementen die door het Zorginstituut zijn uitgebracht in de jaren 
2018 en 2019. Dit is de vierde maal dat een dergelijk overzicht is uitgebracht. Hiermee wordt, in eerste 
instantie voor het Ministerie van VWS en de zorgverzekeraars, zichtbaar wat het effect is van de adviezen, 
standpunten en verbetersignalementen van het Zorginstituut op de collectieve zorguitgaven. Uitgaande 
van overname en opvolging van de conclusies ervan door de relevante partijen.

Dit overzicht is geen totaaloverzicht van alle veranderende zorgkosten in de komende jaren. Dit komt 
mede doordat lang niet alle nieuwe zorg door het Zorginstituut wordt beoordeeld. Door het open  
systeem van het basispakket stromen elk jaar veel nieuwe behandelingen en medicijnen automatisch het 
pakket in.

1.1 Welke rapporten zijn meegenomen?
In dit overzicht hebben we rapporten (adviezen, standpunten en verbetersignalementen) meegenomen, 
die het Zorginstituut heeft uitgebracht in de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. En die een 
duidelijk financieel effect en impact hebben. (Voor details van de rapporten zie de bijlagen 1 tot en met 6).
Concreet betekent dit dat de volgende typen rapporten hieronder vallen:
• instroom- en uitstroom adviezen;
• standpunten;
• adviezen ten aanzien van voorwaardelijke toelating;
• geneesmiddelen adviezen (GVS, geneesmiddelvergoedingssysteem);
• verbetersignalementen in het kader van ‘Zinnige Zorg’.

Rapporten over uitvoeringstoetsen zijn voor de volledigheid opgenomen in dit overzicht (zie bijlage 7  
en 8) maar daarvan zijn geen financiële effecten geraamd.

1.2 Hoe hebben we de effecten gecategoriseerd?
Voor elk advies, standpunt of verbetersignalement is één van de volgende effecten gekwantificeerd:
1. Het leidt tot meerkosten voor de betreffende zorgsector. 

De meerkosten zijn het gevolg van de zorgvuldige introductie van nieuwe zorg bij een bepaalde  
indicatiecategorie of van het vaker inzetten van bestaande zorg door betere uitvoering (ter voorkoming 
van onderbehandeling). We onderscheiden twee vormen van meerkosten:
• meerkosten door uitbreiding1 (positieve standpunten en adviezen);
• meerkosten door betere uitvoering (verbetersignalementen Zinnige Zorg).

2. Het leidt tot minderkosten voor de betreffende zorgsector. 
De minderkosten zijn het gevolg van de beëindiging van reeds lopende behandeltrajecten bij een  
bepaalde indicatiecategorie; het niet toelaten van een bepaalde indicatiecategorie tot het basis- 
pakket; of van het voorkomen van overbehandeling door verbeterde uitvoering. We onderscheiden drie 
vormen van minderkosten:
• minderkosten door beperking (negatieve standpunten en adviezen);
• kostengroei voorkomen door voorkomen uitbreiding2 (negatieve standpunten en adviezen);
• minderkosten door betere uitvoering (verbetersignalementen Zinnige Zorg).

3. Het heeft geen effect op de kosten. 
Er is geen effect op de kosten wanneer een behandeling wordt vergoed, die in de praktijk al ten laste 
kwam van het verzekerde pakket óf indien er vervanging is van een bestaande behandeling met een 
nieuwe behandeling bij dezelfde indicatiecategorie, waarbij de kosten van beide behandelingen  
vergelijkbaar zijn.

1  Nieuw geïntroduceerde zorg vervangt in bepaalde gevallen bestaande duurdere zorg, dat verklaart dat uitbreiding in die gevallen tot minderkosten leidt.
2 Nieuw geïntroduceerde zorg vervangt in bepaalde gevallen bestaande duurdere zorg, dat verklaart dat voorkomen uitbreiding in die gevallen tot meerkosten leidt.
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1.3 Hoe hebben we de financiële effecten van onze adviezen berekend?
Binnen het Zorginstituut maken we ramingen van de kostenconsequenties, die duidingen of door ons 
voorgestelde maatregelen hebben. Een dergelijke raming noemen we een budgetimpactanalyse (BIA). De 
International Society For Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) heeft in 2014 uitgangs-
punten voor het opstellen van BIA’s gepubliceerd3. Het Zorginstituut heeft hieruit richtlijnen afgeleid. 
Deze richtlijnen zijn gepubliceerd in “Richtlijn voor het uitvoeren van economische evaluaties in de 
gezondheidszorg” (Zorginstituut, 2016, pagina’s 29-30) en worden door Zorginstituut Nederland gebruikt 
als leidraad bij het opstellen van BIA’s.

Met behulp van een BIA geven we antwoord op de vraag: Welk effect heeft instroom, uitstroom of een 
duiding de komende periode op de uitgaven in de verschillende zorgsectoren van een maatschappelijk 
perspectief? De BIA’s beperken zich tot de kosten binnen de gezondheidszorg, voor zover vergoed vanuit 
de wettelijk verplichte zorgverzekering (dus exclusief eigen betalingen en vergoedingen vanuit aan- 
vullende verzekeringen). Dit overzicht gaat uit van de in onze rapporten gepubliceerde BIA’s, waar nodig 
gecombineerd met vuistregels.

1.4 Welke vuistregels hebben we gehanteerd?
• Bij een positief standpunt berekenen we de kosten op basis van een BIA én gaan we ervan uit dat zorg 

zorgvuldig geïntroduceerd wordt volgens het volgende stramien: 1e jaar 50%, 2e jaar 75%, 3e jaar 
100%.

• Bij een negatief standpunt gaan we ervan uit, dat de geleverde zorg in een periode van een half jaar 
wordt afgebouwd. Deze afbouw is gebaseerd op de uitgangspunten, die de NZa inneemt bij het 
toezicht houden op de uitvoeringspraktijk (zie hieronder).

• We gaan ervan uit dat de financiële gevolgen voor een zorgsector ingaan op de datum, die in het 
rapport zelf wordt genoemd. Als deze datum ontbreekt gaan wij ervan uit, dat deze ingaan in het 
kwartaal na het kwartaal waarin het rapport uit is gekomen, dan wel (in geval van GVS) in het tweede 
kwartaal na publicatie van het geneesmiddel advies.

• Minderkosten in jaar X gelden ook in de daaropvolgende jaren en worden daarom als structureel 
verondersteld.

1.5 Geen nieuw beleid
In dit overzicht zijn BIA’s uit reeds door het Zorginstituut gepubliceerde adviezen en standpunten4 
samengebracht. Bij elke van deze publicaties is gekeken naar het, op moment van publicatie verwachtte 
financiële effect ervan, indien alle relevante partijen het advies of standpunt volgen. Deze schattingen 
kunnen afwijken van de uiteindelijke praktijk, bijvoorbeeld door afwijkende patiënten aantallen of prijs-
aanpassingen.

Dit document bevat dus geen nieuwe beleidskeuzes, gaat uit van overname van de adviezen en bevat 
geen actualisaties van eerdere inschattingen. Dit overzicht heeft daarmee zelf geen invloed op budgetten 
binnen de zorg.

1.6 Wat is het financiële effect van de rapporten uit 2018 en 2019?
In onderstaande tabellen staan de financiële effecten van de adviezen, standpunten en verbeter- 
signalementen (hierna: rapporten) uit 2018 en 2019. Details over deze rapporten staan in de bijlagen  
1 tot en met 6. Deze tabellen geven een optelling van de inschattingen die per rapport gedaan zijn op  
moment van publicatie van dat rapport, uitgaande van overname en opvolging van het rapport door  
de relevante partijen. Naast een indeling naar type effect, zijn de rapporten ingedeeld in “Medisch- 
specialistische zorg” en “Genees- en hulpmiddelen” (waaronder intramurale geneesmiddelen).

3  Principles of Good Practice: Report of the ISPOR 2012 Budget Impact Analysis Good Practice II Task Force.
4  “In contrast met de aandacht die pakketmaatregelen vaak krijgen, zijn de standpunten die het Zorginstituut uitbrengt een wat onderbelichte vorm van pakketbheer. 

Dat is wonderlijk, want ook deze uitspraken over behandelingen die wel of niet tot het basispakket gerekend mogen worden, kunnen bijdragen aan de beheersing 
van de zorguitgaven”. Basispakket zorgverzekering Uitgavenbeheersing in de zorg deel 3, Algemene Rekenkamer, 2015.
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Dit overzicht maakt duidelijk dat het Zorginstituut veel zorg heeft toegelaten tot het pakket, veel uit-
breiding van het pakket heeft voorkomen en daarnaast het bestaande pakket deels heeft beperkt. Het 
financiële effect van betere uitvoering is nog relatief klein. Omdat momenteel verschillende verbeter- 
signalementen in ontwikkeling zijn, zal dit type effect de komende jaren groter zijn. Het overzicht illustreert 
verder dat, gelet op het financieel effect, de nadruk van de rapporten ligt op genees- en hulpmiddelen.

Financieel effect van de rapporten uit 2018 - per zorggebied

Financieel effect van de rapporten uit 2019 - per zorggebied

Alle rapporten zijn op de website van het Zorginstituut gepubliceerd. Voor specifieke onderbouwing van 
de kwantificering verwijzen we graag naar de bijlagen.

Financieel e� ect van rapporten uit 2018
per zorggebied

Uitbreiding Voorkomen uitbreiding Beperking Betere uitvoering

Medisch-specialistische zorg € 18.700.000 € -13.400.000 € 0 € 0

Genees- en hulpmiddelen € 94.400.000 € -80.500.000 € -25.500.000 € 0

2020 € 113.100.000 € -93.900.000 € -25.500.000 € 0

Financieel e� ect van rapporten uit 2019
per zorggebied

Uitbreiding Voorkomen uitbreiding Beperking Betere uitvoering

Medisch-specialistische zorg € 68.000.000 € -2.100.000 € -11.200.000 € 1.200.000

Genees- en hulpmiddelen € 100.300.000 € -268.400.000 € 0 € 0

2021 € 168.300.000 € -270.500.000 € -11.200.000 € 1.200.000
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2 Verantwoording van het effect van  
rapporten van het Zorginstituut

2.1 Waarom brengt het Zorginstituut een rapport uit?
Het Zorginstituut adviseert de minister gevraagd en ongevraagd over de inhoud en omvang van het wet-
telijk verzekerde zorgpakket. Aanleidingen om een onderwerp op te pakken, zijn voornamelijk gelegen in 
ontwikkelingen in de zorgpraktijk. Dat betekent dat bij veel rapporten, de zorg doorgaans ook al in meer 
of mindere mate in de praktijk geleverd wordt en ten laste van de betreffende zorgsector komt. Dat heeft 
te maken met het open karakter van het overgrote deel van het verzekerde pakket. Door het innemen 
van een standpunt of het uitbrengen van een advies aan de minister of aan de partijen in de zorg, heeft 
het Zorginstituut invloed op de uitvoeringspraktijk.

2.2 Hoe werkt een rapport door in de uitvoeringspraktijk?
Zorgverzekeraars en zorgkantoren zijn private ondernemingen, die gehouden zijn het publiek vast- 
gestelde zorgpakket in hun basispolis aan te bieden aan hun verzekerden. Uitspraken van het Zorg- 
instituut over welke zorg tot het te verzekeren pakket behoort en welke niet, zijn leidend voor de vorm-
geving van basispolissen en de inkoop van zorg. Het Zorginstituut maakt al zijn rapporten bekend bij 
de zorgverzekeraars, zodat zij in de polissen en bij de inkoop gebruik kunnen maken van de nieuwste 
inzichten.

De NZa houdt toezicht: op de rechtmatige uitvoering van de Zvw door de zorgverzekeraars; op de  
rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz door de zorgkantoren en verzekeraars. Bij het uit- 
voeringstoezicht kijkt de NZa of de zorgverzekeraars, zorgkantoren en het Centraal Administratiekantoor 
(CAK) hun taken uit de Zvw en de Wlz goed vervullen.

De NZa hanteert in het kader van het uitvoeringstoezicht de volgende uitgangspunten over de rapporten, 
die het Zorginstituut uitbrengt:
• Als het Zorginstituut een standpunt heeft ingenomen dan moet de zorgverzekeraar dat volgen, want het 

is de uitleg van de wet door de instantie die daarmee wettelijk is belast.
• Het feit dat een standpunt van het Zorginstituut nodig was, is een ‘bevestiging’ dat daarvoor sprake 

was van een onduidelijke situatie in de uitvoeringspraktijk.

De NZa ziet er in het uitvoeringstoezicht op zorgverzekeraars op toe dat:
• De bevestiging van de onduidelijke situatie (noodzaak tot een standpunt) door de zorgverzekeraar 

opgepakt wordt, als een verhoogd risico in haar op risico-analyse gebaseerde controleaanpak.
• Onjuistheden die uit de nieuwe achteraf-controles aan het licht komen, worden gecorrigeerd:

- Minimaal de declaraties, die gefactureerd en uitbetaald zijn ná de publicatiedatum van het standpunt 
door het Zorginstituut.

- Onjuistheden die betrekking hebben op declaraties die gefactureerd en uitbetaald zijn vóór de datum 
van publicatie van het standpunt, kunnen door de zorgverzekeraars ook gecorrigeerd worden.

- Indien de zorgverzekeraar besluit niet met terugwerkende kracht te controleren en/of te corrigeren, 
dan geeft de zorgverzekeraar in haar dossier aan wat hierbij de overwegingen zijn geweest.  
Overwegingen als ‘redelijk en billijk’ en ‘proportionaliteit’ en ‘controlekosten’ mogen hierbij een rol spelen.

- Indien niet adequaat onderbouwd, dan kan de NZa een verbeterpunt daarover in de jaarlijkse 
Zvw-rapportage opnemen of een ‘aanwijzing tot uitvoering correcties’ opleggen.
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2.3 Wat kan er veranderen in de aanspraak? 
De aanspraken in de Zorgverzekeringwet volgen de ontwikkelingen in de zorg min of meer op de voet. 
Nieuwe zorg komt er voor een bepaalde groep patiënten bij; obsolete zorg vervalt voor andere groepen  
patiënten; een behandeling wordt vervangen door een andere betere behandeling. In de aanspraak zijn 
twee begrippen leidend om dit mechanisme te sturen. We noemen dat de Indicatie Interventie  
Combinatie (IIC):
A. De indicatie: de groep mensen waarvoor de interventie bestemd is, kan beperkt, gehandhaafd of 

uitgebreid worden.
B. De interventie: de interventie kan (bij bepaalde indicaties) toegevoegd of verwijderd worden uit het 

basispakket.

Omdat een onverklaarbare indicatie-uitbreiding andere beheersmaatregelen vraagt, dan het te vroeg 
introduceren van een nieuwe behandelmethode (interventie), is het raadzaam ook dit verschil in beeld  
te brengen. We denken dan bijvoorbeeld niet alleen aan polisvoorwaarden, machtigingen, prestatie- 
beschrijving en handhaving- en toezichtsarrangementen, maar ook aan richtlijnontwikkeling.
We krijgen daardoor: 3 varianten, die tot meerkosten leiden; 5 varianten, die tot minderkosten leiden en 
2 varianten, die tot geen verandering in de kosten leiden.

2.4 Wat is het effect van een aanspraakverandering?
Het effect van deze twee mechanismen leidt tot verschillende typen financiële gevolgen. Ze zijn  
hieronder weergegeven:

 Meerkosten, die ten laste komen van de betreffende zorgsector

Hiervoor zijn 3 varianten geïdentificeerd:
• Indicatie-uitbreiding
 Een uitbreiding van de indicatie bij de IIC door een zorgvuldige introductie van bestaande zorg bij een 

nieuwe indicatiecategorie in de praktijk.
 Door een uitbreiding van de indicatie komen meer mensen in aanmerking voor zorg uit het basis- 

pakket.

 Financieel effect: Meerkosten door uitbreiding
 De kosten stijgen. De hoogte hiervan wordt berekend via een BIA, waarbij we ervan uitgaan dat de 

zorg zorgvuldig geïntroduceerd wordt volgens het volgende stramien: 1e jaar 50%, 2e jaar 75%, 3e jaar 
100%.

• Interventie toegevoegd (instroom)
 De instroom van een nieuwe behandeling waarmee een nieuwe IIC ontstaat, waardoor de nieuwe 

behandeling tot het basispakket gaat behoren.
 Door de toevoeging van een nieuwe behandeling voor een bepaalde groep mensen, komt deze groep 

in aanmerking voor zorg uit het basispakket.

 Financieel effect: Meerkosten door uitbreiding
 De kosten stijgen, de hoogte hiervan wordt berekend via een BIA, waarbij we ervan uitgaan dat de 

zorg zorgvuldig geïntroduceerd wordt volgens het volgende stramien: 1e jaar 50%, 2e jaar 75%, 3e jaar 
100%.

• Indicatie/Interventie verbeterd
 Het verbeteren van de implementatie van een Indicatie Interventie Combinatie gericht op het voor- 

komen van onderbehandeling.
 
 Financieel effect: Meerkosten door betere uitvoering (Zinnige Zorg)
 De reeds geraamde kosten worden gerealiseerd. Daarbij wordt gerekend met een opbouw in 3 jaren: 

0%, 50% en 100%.
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 Minderkosten die ten gunste komen van de betreffende zorgsector

Hiervoor zijn 5 varianten geïdentificeerd:
• Indicatie beperking
 Door een beperking van de indicatie te benoemen bij de IIC, worden reeds lopende behandeltrajecten 

bij een bepaalde indicatiecategorie beëindigd.
 Zorg die in de praktijk werd geleverd, behoort voor een bepaalde groep mensen niet meer tot het 

basispakket en mag niet meer ten laste komen van het basispakket.

 Financieel effect: Minderkosten door beperking
 De kosten worden lager volgens een afbouwperiode van een half jaar: 50% van de zorg (en de bij- 

behorende kosten) wordt nog in het eerste half jaar geleverd, daarna wordt gerekend met 0%. Deze 
afbouw is gebaseerd op het eerder beschreven uitvoeringstoezicht van de NZa.

• Indicatie niet uitgebreid
 Door het voorkomen van de uitbreiding van de indicatie komt een nieuwe groep mensen niet in aan-

merking voor zorg uit het basispakket.

Financieel effect: Lastengroei voorkomen door voorkomen uitbreiding
 De groei in de kosten wordt voorkomen. Daarbij wordt gerekend met een opbouw in 3 jaren: 50%, 75% 

en 100% (deze opbouw is gelijk aan de opbouw bij de introductie van nieuwe zorg).

• Interventie uitgesloten (uitstroom)
 Een interventie die in de praktijk werd geleverd aan een bepaalde groep mensen met een bepaalde 

indicatie, behoort niet meer tot het basispakket en mag niet meer ten laste komen van het basispakket.

 Financieel effect: Minderkosten door beperking
 De kosten worden lager volgens een afbouwperiode van een half jaar: 50% van de zorg (en de bij- 

behorende kosten) wordt nog in het eerste half jaar geleverd, daarna wordt gerekend met 0%. Deze 
afbouw is gebaseerd op het eerder beschreven uitvoeringstoezicht van de NZa.

• Nieuwe Indicatie/Interventie niet toelaten
 Door het voorkomen van een nieuwe behandeling voor een bepaalde groep mensen, wordt voor- 

komen dat deze groep in aanmerking komt voor zorg uit het basispakket.

 Financieel effect: Lastengroei voorkomen door voorkomen uitbreiding
 De groei in de kosten wordt voorkomen. Daarbij wordt gerekend met een opbouw in 3 jaren: 50%, 75% 

en 100% (deze opbouw is vergelijkbaar met de introductie van nieuwe zorg).

• Indicatie/Interventie verbeterd
 Het verbeteren van de implementatie van een Indicatie Interventie Combinatie gericht op het voor- 

komen van overbehandeling en inefficiënte zorg. 

 Financieel effect: Minderkosten door betere uitvoering (Zinnige Zorg)
 De groei in de kosten wordt voorkomen. Daarbij wordt gerekend met een opbouw in 3 jaren: 0%, 50% 

en 100%.
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 Geen effect op de kosten, die ten laste komen van de verschillende zorgsectoren

Hiervoor zijn 2 varianten geïdentificeerd:
• Indicatie handhaving
 De groep aan wie een interventie in de praktijk reeds werd geleverd, blijft hetzelfde.

 Financieel effect: geen effect door geen verandering
 De zorgkosten veranderen niet.

• Interventie vervanging
 Een bestaande behandeling wordt vervangen door een nieuwe behandeling bij eenzelfde indicatie- 

categorie, waarbij de kosten van beide behandelingen vergelijkbaar zijn.
 Zorg die ten laste kwam van het basispakket, wordt in de uitvoeringspraktijk vervangen door andere 

zorg van dezelfde omvang.

 Financieel effect: geen effect door substitutie
 De zorgkosten veranderen niet.

2.5 Is er verschil tussen de effecten?
Zoals uit bovenstaande blijkt zijn de effecten van de rapporten in vijf hoofdcategorieën te verdelen 
(zie tabel). De eerste twee effecten vloeien voort uit veranderingen in de aanspraak (meerkosten door 
uitbreiding, minderkosten door beperking). Het derde en vierde effect geven richting aan de uitvoering-
spraktijk. Het derde effect (meer groei voorkomen door voorkomen uitbreiding) zorgt dat bekend is, dat 
niet bewezen effectieve zorg niet onder de aanspraak valt. Het vierde effect (meer- of minderkosten door 
betere uitvoering) zorgt, dat de uitvoeringspraktijk alleen verzekerde zorg ten laste van de basis- 
verzekering levert en brengt.

 Knoppen Uitbreiding/beperking/ verbetering uitvoering Hoofdcategorieën 	 nancieel 

Indicatie Indicatie uitbreiding Meerkosten 
door uitbreidingInterventie Interventie toegevoegd (instroom)

Indicatie Indicatie beperking Minderkosten 
door beperkingInterventie Interventie uitgesloten (uitstroom)

Indicatie Indicatie niet uitgebreid Groei voorkomen door voorkomen 
uitbreidingIndicatie/Interventie Nieuwe Indicatie Interventie niet toelaten

Indicatie/Interventie Indicatie/Interventie verbeterd ter voorkoming van 
onderbehandeling

Meer- of minderkosten 
door betere uitvoering 
(Zinnige Zorg)Indicatie/Interventie Indicatie/Interventie verbeterd ter voorkoming van 

overbehandeling

Indicatie Indicatie handhaving Geen e� ect 
door geen verandering/substitutieInterventie Interventie vervanging
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Bijlage 1 Overzicht van de rapporten uit 
2018 (exclusief GVS)
In deze bijlage staan alle in 2018 door het Zorginstituut op haar website gepubliceerde rapporten met een 
geraamd financieel effect. Per publicatie geven we de conclusie en het financiële effect weer.

 Vuistregels Specialistische (intramurale) Geneesmiddelen
Specialistische geneesmiddelen vallen onder de open beschrijving van de medisch-specialistische zorg. 
Om deze reden stromen ze automatisch het pakket in bij marktregistratie, mits ze voldoen aan de ‘stand 
van de wetenschap en praktijk’. Dit wordt in een aantal gevallen door het Zorginstituut getoetst op basis 
van risicogericht pakketbeheer.

Daarnaast kan de minister proactief besluiten een specialistisch geneesmiddel in de zogenaamde sluis te 
plaatsen, dan vindt eventuele instroom pas plaats na beoordeling en eventuele onderhandeling over prijs 
en gepast gebruik.

 Financiële effect
Er zijn een zestal opties:
1. Het middel blijft gehandhaafd als onderdeel van de medisch-specialistische zorg.
 Er is geen verandering ten opzichte van de status quo.
2. Het middel blijft na prijsonderhandeling gehandhaafd als onderdeel van de medisch-specialistische zorg.
 De kosten nemen af door prijsreductie en worden voor dit rapport berekend. Hierbij wordt uitgegaan 

van het benodigde kortingspercentage, zoals opgenomen in het advies van het Zorginstituut.  
Kanttekening daarbij is, dat de resultaten van de prijsonderhandelingen niet openbaar zijn.

3. Negatief advies, het middel wordt verwijderd uit het pakket.
 De kosten nemen af en worden via een BIA berekend.
4. Negatief advies, het middel wordt niet toegelaten tot het pakket. 
 In het geval er proactief een middel niet toegelaten wordt tot het pakket.
 De groei in de kosten wordt voorkomen. Meestal wordt in deze situatie geen BIA opgesteld. Indien dit 

wel het geval is, en er dus bekend is welke kosten worden voorkomen, dan worden deze opgenomen in 
dit overzicht.

5. Het middel wordt na prijsonderhandeling toegelaten tot het pakket.
 In het geval er proactief een middel niet direct toegelaten wordt tot het pakket.
 De groei in de kosten wordt beperkt door prijsreductie, de hoogte van deze kosten worden voor dit 

rapport berekend. Hierbij wordt uitgegaan van het benodigde kortingspercentage, zoals opgenomen in 
het advies van het Zorginstituut.

6. Het middel wordt zonder prijsonderhandeling toegelaten tot het pakket.
 De kosten nemen toe en worden via een BIA berekend.

We gaan in de berekening van de kosten uit van de eerder opgestelde BIA. Wanneer in de BIA geen 
marktpenetratie per jaartal staat vermeld, gaan we ervan uit dat de zorg zorgvuldig geïntroduceerd 
wordt volgens het volgende stramien: 1e jaar 50%, 2e jaar 75%, 3e jaar 100%.
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 Pakketadvies nusinersen (Spinraza®) voor de behandeling van spinale musculaire atrofie 
(SMA)

 Advies
Zorginstituut Nederland adviseert de minister om nusinersen niet op te nemen in het basispakket. Tenzij 
hij door prijsonderhandeling de kosteneffectiviteit van het middel sterk verbetert en het beslag op het 
totale zorgbudget kleiner wordt.

Nusinersen voldoet aan het wettelijk criterium de ‘stand van de wetenschap en praktijk’ bij:
• SMA met de eerste symptomen op zuigelingenleeftijd (jonger dan 6 maanden) met een ziekteduur 

korter dan 26 weken bij de start van de behandeling;
• SMA met de eerste symptomen op latere leeftijd (van 6-20 maanden) bij kinderen met een ziekteduur 

korter dan 94 maanden bij de start van de behandeling;
• presymptomatische zuigelingen met een genetische diagnose van ‘5q spinale spieratrofie’ en met 2 of  

3 SMN2-kopieën.

 Financieel effect
Lastengroei voorkomen door voorkomen uitbreiding

 Toelichting financiële consequentie
In de gepubliceerde BIA van het rapport over nusinersen, staan de bedragen voor de jaren 2018, 2019  
en 2020.

 Pakketadvies nusinersen (Spinraza®) voor de behandeling van spinale musculaire atrofie 
(SMA)

 Advies
De minister heeft besloten het middel nusinersen vanaf 1 augustus 2018 te vergoeden uit het basis- 
pakket. Na het advies van het Zorginstituut is de minister gestart met prijsonderhandelingen met de  
fabrikant. Er is vervolgens een akkoord bereikt met als resultaat, dat de totale zorguitgaven aan  
nusinersen veel lager uitvallen dan anders het geval zou zijn. De afspraken gelden tot en met 2020.

 Financieel effect
Meerkosten door uitbreiding

 Toelichting financiële consequentie
In deze rapportage is gerekend met een prijsreductie van 85%, dit leidt tot de volgende instroom- 
bedragen: € 5.547.780 (15% van € 36.985.200), € 4.048.380 (15% van € 26.989.200) en € 4.460.715  
(15% van € 29.738.100) voor respectievelijk 2018, 2019 en 2020.

 Standpunt gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) bij overgewicht en obesitas

 Standpunt
Zorginstituut Nederland concludeerde in het standpunt ‘Preventie bij overgewicht en obesitas’: de  
gecombineerde leefstijlinterventie’ uit 2009, dat een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) een  
effectieve interventie bij overgewicht en obesitas is. In een addendum geeft het Zorginstituut meer  
duidelijkheid over de voorwaarden voor de inkoop van gecombineerde leefstijlinterventies.

2018 2019 2020

€ -36.985.200 € -26.989.200 € -29.738.100

2018 2019 2020

€ 5.547.780 € 4.048.380 € 4.460.715
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 Financieel effect
Meerkosten door uitbreiding

 Toelichting financiële consequentie
De kosten stijgen waarbij we ervan uitgaan, dat de zorg zorgvuldig geïntroduceerd wordt volgens het 
volgende stramien: 1e jaar € 6.500.000 (2019) en vanaf 2020 € 9.000.000 structureel. De opbouw van 
deze kosten is weergegeven in onderstaande tabel.

 Pakketadvies gesuperviseerde oefentherapie bij COPD

 Advies
Zorginstituut Nederland adviseert de minister om oefentherapie bij Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease (COPD) vanaf de eerste behandeling te vergoeden uit het basispakket. Dit geldt alleen voor 
patiënten met matig, ernstige tot zeer ernstige COPD. De oefentherapie moet onder supervisie staan 
van een fysiotherapeut of oefentherapeut.

 Financieel effect
Meerkosten door uitbreiding

 Toelichting financiële consequentie
In de gepubliceerde BIA van het rapport over gesuperviseerde oefentherapie bij COPD, staan de 
bedragen voor de jaren 2019 en 2020.

  Standpunt belimumab subcutaan (Benlysta®) en voorwaardelijke toelating belimumab 
intraveneus bij de behandeling van volwassen patiënten met SLE

 Standpunt
Zorginstituut Nederland concludeert, dat belimumab, zowel in subcutane als in intraveneuze toe- 
dieningsvorm - toegevoegd aan de gebruikelijke behandeling bij volwassen patiënten met auto- 
antilichaampositieve SLE met een hoge mate van ziekteactiviteit (bijvoorbeeld positief anti-dsDNA en 
laag complement) - ondanks een standaardbehandeling, voldoet aan de ‘stand van de wetenschap en de 
praktijk’. Dit betekent, dat vanaf nu de subcutane en intraveneuze toedieningsvorm van belimumab uit 
het basispakket vergoed kan worden bij de bovengenoemde patiëntengroep.

 Financieel effect
Meerkosten door uitbreiding

 Toelichting financiële consequentie
In de niet-gepubliceerde BIA bij het rapport over belimumab staan voor de jaren 2018, 2019 en 2020 twee 
scenario’s gepresenteerd, daarvan nemen we per jaar het gemiddelde.

 

2018 2019 2020

€ 0 € 6.500.000 € 9.000.000

2018 2019 2020

€ 0 € 5.373.830 € 5.373.830

2018 2019 2020

€ 743.633 € 1.081.189 € 1.512.604
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 Standpunt Flash Glucose Monitoring (FreeStyle Libre) bij diabetes

 Standpunt
Zorginstituut Nederland concludeert, dat Flash Glucose Monitoring (FGM) voldoet aan de ‘stand van de 
wetenschap en praktijk’ bij de volgende indicaties:
• kinderen met diabetes type 1;
• volwassenen met slecht ingesteld diabetes type 1 (ondanks standaardcontrole blijvend hoog HbA1c 

(>8% of >64 mmol/mol));
• zwangere vrouwen met bestaande diabetes (type 1 en 2);
• vrouwen met zwangerschapswens bij een preconceptionele diabetes (type 1 en type 2).

FGM behoort bij deze indicaties tot de te verzekeren prestaties van de Zvw, te weten de hulpmiddelen-
zorg als bedoeld in artikel 2.6, onderdeel o, van de Rzv.

 Financieel effect
Meerkosten door uitbreiding

 Toelichting financiële consequentie
De kosten stijgen, waarbij we ervan uit gaan dat de zorg zorgvuldig geïntroduceerd wordt volgens  
het volgende stramien: 1e jaar 50%, 2e jaar 75%, 3e jaar 100%. In deze rapportage is gerekend met een 
bedrag van € 66.250.000, het gemiddelde van € 48.600.000 (30.000 patiënten) en € 83.900.000  
(51.800 patiënten). Het standpunt treedt in werking op 27 november 2017, daarom gaan wij ervan uit dat 
de (financiële) gevolgen van het standpunt vanaf het 1e kwartaal van 2018 plaatsvinden. De opbouw van 
deze kosten is weergegeven in onderstaande tabel.

 Kamerbrief VWS over vergoeding uit het basispakket van de geneesmiddelen eculizumab, 
ribociclib en atezolizumab

 Advies
De minister heeft besloten het middel ribociclib voor de behandeling van borstkanker vanaf 1 mei 2018  
te vergoeden uit het basispakket. Na het advies van het Zorginstituut is de minister gestart met prijs- 
onderhandelingen met de fabrikant. Er is vervolgens een akkoord bereikt met als resultaat dat de totale 
zorguitgaven aan ribociclib veel lager uitvallen dan anders het geval zou zijn

 Financieel effect
Minderkosten door interventie toegevoegd (positief substitutie-effect)

 Toelichting financiële consequentie
Er is sprake van een positief substitutie-effect waardoor de kosten dalen. In de gepubliceerde BIA bij het 
rapport over ribociclib staan voor de jaren 2018, 2019 en 2020 twee scenario’s gepresenteerd, daarvan 
nemen we per jaar het gemiddelde. Daarnaast is gerekend met een prijsreductie van 52%, dit leidt tot de 
volgende instroombedragen -€ 1.059.554 (48% van -€ 2.207.405), -€ 2.457.503 (48% van - € 5.119.798) en 
-€ 2.918.545 (48% van -€ 6.080.303) voor respectievelijk 2018, 2019 en 2020.

Berekening � nanciële gevolgen 2018 2019 2020

kwartaal 1 50% 75% 100%

kwartaal 2 50% 75% 100%

kwartaal 3 50% 75% 100%

kwartaal 4 50% 75% 100%

Totale kosten € 33.125.000 € 49.687.500 € 66.250.000

2018 2019 2020

€ -1.059.554 € -2.457.503 € -2.918.545
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 Kamerbrief VWS over vergoeding uit het basispakket van de geneesmiddelen eculizumab, 
ribociclib en atezolizumab

 Advies
De minister heeft besloten het middel eculizumab voor de behandeling van PNH vanaf 1 juni 2018 te 
vergoeden uit het basispakket. Na het advies van het Zorginstituut is de minister gestart met prijs- 
onderhandelingen met de fabrikant. Er is vervolgens een akkoord bereikt met als resultaat dat de totale 
zorguitgaven aan eculizumab (PNH) veel lager uitvallen dan anders het geval zou zijn.

 Financieel effect
Meerkosten door uitbreiding

 Toelichting financiële consequentie
De kosten stijgen, waarbij we ervan uit gaan dat de zorg zorgvuldig geïntroduceerd wordt volgens het 
volgende stramien: 1e jaar 50%, 2e jaar 75%, 3e jaar 100%. In deze rapportage is gerekend met een prijs-
reductie van 90%, dit leidt tot een bedrag van € 2.474.258 (10% van € 24.742.578). Het advies treedt in 
werking op 1 juni 2018, daarom gaan wij ervan uit dat de (financiële) gevolgen van het advies vanaf het  
3e kwartaal van 2018 plaatsvinden. De opbouw van deze kosten is weergegeven in onderstaande tabel.

 Kamerbrief VWS over vergoeding uit het basispakket van de geneesmiddelen eculizumab, 
ribociclib en atezolizumab

 Advies
Zorginstituut Nederland adviseerde de minister om eculizumab voor de indicatie aHus (onder strikte 
voorwaarden) te blijven vergoeden. Na dit advies van het Zorginstituut is de minister gestart met prijs-
onderhandelingen met de fabrikant. Er is vervolgens een akkoord bereikt met als resultaat, dat de totale 
zorguitgaven aan eculizumab (aHus) veel lager uitvallen dan nu het geval is.

 Financieel effect
Minderkosten door beperking

 Toelichting financiële consequentie
In deze rapportage is gerekend met een prijsreductie van 90%, dit leidt tot de volgende bedragen 
-€ 8.872.033 (90% van -€ 9.857.814) en -€ 10.564.206 (90% van -€ 11.738.007) voor respectievelijk 2018 
en 2019. Aangezien in de BIA geen berekening is gemaakt voor het jaar 2020 is deze gelijkgesteld aan 
2019.

 Standpunt MammaPrint® bij vrouwen met vroeg stadium borstkanker (herbeoordeling)

 Standpunt
Zorginstituut Nederland concludeert dat de MammaPrint® niet voldoet aan de ‘stand van de wetenschap 
en praktijk’ en dat de interventie niet behoort tot de te verzekeren prestaties van de Zorgverzekerings-
wet.

Berekening � nanciële gevolgen 2018 2019 2020

kwartaal 1 0% 50% 75%

kwartaal 2 0% 50% 75%

kwartaal 3 50% 75% 100%

kwartaal 4 50% 75% 100%

Totale kosten € 618.564 € 1.546.411 € 2.164.976

2018 2019 2020

€ -8.872.033 € -10.564.206 € -10.564.206
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Het klinisch nut van de test is niet aangetoond en daarom komt het Zorginstituut tot de conclusie, dat 
afzien van chemotherapie op basis van de MammaPrint® mogelijk leidt tot aanzienlijke extra sterfte van 
vrouwen, die niet opweegt tegen de voordelen van het niet hoeven ondergaan van chemotherapie.

 Financieel effect
Lastengroei voorkomen door voorkomen uitbreiding

 Toelichting financiële consequentie
De groei in de kosten wordt voorkomen. Daarbij wordt gerekend met een opbouw in 3 jaren: 50%, 75% en 
100% (deze opbouw is vergelijkbaar met de introductie van nieuwe zorg). Het rapport is in het 3e kwartaal 
van 2018 uitgebracht. Wij gaan ervan uit, dat de (financiële) gevolgen van het standpunt vanaf het 4e  
kwartaal van 2018 plaatsvinden. De opbouw van deze kosten is weergegeven in onderstaande tabel.

 Pakketadvies sluisgeneesmiddel osimertinib (Tagrisso®) bij de eerstelijnsbehandeling van 
patiënten met gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met 
activerende EGFR-mutaties

 Advies
Zorginstituut Nederland adviseert de minister om osimertinib niet op te nemen in het verzekerde pakket, 
tenzij hij door prijsonderhandeling de kosteneffectiviteit van deze behandeling kan verbeteren en de 
impact op het zorgbudget kan reduceren.

 Financieel effect
Lastengroei voorkomen door voorkomen uitbreiding

 Toelichting financiële consequentie
In de gepubliceerde BIA bij het rapport over osimertinib staan voor de jaren 2019 en 2020 twee scenario’s 
gepresenteerd, daarvan nemen we per jaar het gemiddelde.

 Standpunt Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy (HIPEC) toegevoegd aan interval 
debulking bij stadium III ovariumcarcinoom

 Standpunt
Zorginstituut Nederland concludeert dat HIPEC - toegevoegd aan complete of optimale interval  
debulking - beschouwd kan worden, als een effectieve behandeling bij patiënten met een stadium III 
ovariumcarcinoom met een goede klinische uitgangssituatie, een goede nierfunctie en een normaal 
bloedbeeld. Deze interventie voldoet bij de genoemde indicatie daarom aan de ‘stand van de weten-
schap en praktijk’. Gevolg hiervan is, dat HIPEC toegevoegd aan interval debulking bij deze indicatie 
behoort tot de te verzekeren prestaties van de Zorgverzekeringswet.

 Financieel effect
Meerkosten door uitbreiding

 

Berekening � nanciële gevolgen 2018 2019 2020

kwartaal 1 0% 50% 75%

kwartaal 2 0% 50% 75%

kwartaal 3 0% 50% 75%

kwartaal 4 50% 75% 100%

Totale kosten € -2.056.406 € -9.253.828 € -13.366.641

2018 2019 2020

€ 0 € -8.074.298 € -19.467.829
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 Toelichting financiële consequentie
De kosten stijgen waarbij we ervan uitgaan, dat de zorg zorgvuldig geïntroduceerd wordt volgens het 
volgende stramien: 1e jaar 50%, 2e jaar 75%, 3e jaar 100%. Het standpunt treedt in werking op 18 januari 
2018, daarom gaan wij ervan uit dat de (financiële) gevolgen van het standpunt vanaf het 2e kwartaal van 
2018 plaatsvinden. De opbouw van deze kosten is weergegeven in onderstaande tabel.

 Pakketadvies sluisgeneesmiddel tisagenlecleucel (Kymriah®) voor de behandeling van 
B-cel acute lymfatische leukemie (B-cel ALL) bij kinderen en jongvolwassenen tot 25 jaar

 Advies
Zorginstituut Nederland adviseert de minister tisagenlecleucel voor de indicatie acute B-cel lymfo- 
blastaire leukemie op te nemen in het verzekerde pakket. De behandeling heeft een therapeutische 
meerwaarde ten opzichte van de gebruikelijke recidief/refractair behandeling met of zonder allogene 
stamceltransplantatie. Het komt op grond hiervan in aanmerking voor opname in het basispakket.

 Financieel effect
Meerkosten door uitbreiding

 Toelichting financiële consequentie
In de gepubliceerde BIA over tisagenlecleucel staan voor de eerste drie jaren dezelfde bedragen.

 

Berekening � nanciële gevolgen 2018 2019 2020

kwartaal 1 0% 50% 75%

kwartaal 2 50% 75% 100%

kwartaal 3 50% 75% 100%

kwartaal 4 50% 75% 100%

Totale kosten € 1.743.750 € 3.196.875 € 4.359.375

2018 2019 2020

€ 0 € 1.828.281 € 1.828.281
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 Bijlage 2 Overzicht van de rapporten  
uit 2019 (exclusief GVS)
In deze bijlage staan alle in 2019 door het Zorginstituut op haar website gepubliceerde rapporten, die een 
duidelijk financieel effect hebben. Per publicatie geven we de conclusie en het financiële effect weer.

 Standpunt Percutane leverperfusie met melfalan bij leverdominante, niet-resectabele 
mestastasen van een uveamelanoomies

 Standpunt
Zorginstituut Nederland concludeert dat percutane leverperfusie met melfalan bij leverdominante, niet–
resectabele levermetastasen van een uveamelanoom niet voldoet aan de ‘stand van de wetenschap en 
praktijk’ en dat de interventie bij de betreffende indicatie niet behoort tot de te verzekeren prestaties van 
de Zorgverzekeringswet.

 Financieel effect
Lastengroei voorkomen door voorkomen uitbreiding

 Toelichting financiële consequentie
De groei in de kosten wordt voorkomen. Daarbij wordt gerekend met een opbouw in 3 jaren: 50%, 
75% en 100%. In deze rapportage is gerekend met een bedrag van - € 2.250.000, het gemiddelde van 
- € 2.100.000 (70 patiënten) en - € 2.400.000 (80 patiënten). Het standpunt is in het 1e kwartaal van 2019 
uitgebracht. Wij gaan ervan uit, dat de (financiële) gevolgen van het standpunt vanaf het 2e kwartaal van 
2019 plaatsvinden. De opbouw van deze kosten is weergegeven in onderstaande tabel.

 Pakketadvies sluisgeneesmiddel axicabtagene ciloleucel (Yescarta®) voor volwassenen 
met recidiverend of refractair DLBCL en PMBCL na 2 of meer lijnen systemische therapie

 Advies
Zorginstituut Nederland adviseert de minister om axicabtagene ciloleucel niet op te nemen in het 
verzekerde pakket, tenzij hij door prijsonderhandeling de kosteneffectiviteit van deze behandeling kan 
verbeteren en de impact op het zorgbudget kan reduceren.

 Financieel effect
Lastengroei voorkomen door voorkomen uitbreiding

 Toelichting financiële consequentie
Het rapport is in het 1e kwartaal van 2019 uitgebracht. Wij gaan ervan uit, dat de (financiële) gevolgen 
van het advies vanaf het 2e kwartaal van 2019 plaatsvinden. In de gepubliceerde BIA bij het rapport over 
axicabtagene ciloleucel staan voor de eerste drie jaren twee scenario’s gepresenteerd, daarvan nemen we 
per jaar het gemiddelde.

Berekening � nanciële gevolgen 2019 2020 2021

kwartaal 1 0% 50% 75%

kwartaal 2 50% 75% 100%

kwartaal 3 50% 75% 100%

kwartaal 4 50% 75% 100%

Totale kosten € -843.750 € -1.546.875 € -2.109.375

2019 2020 2021

€ -8.996.978 € -22.845.266 € -36.384.835
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 Pakketadvies sluisgeneesmiddel abemaciclib (Verzenios®) bij de behandeling van  
hormoonreceptor-positieve, HER2-negatieve gevorderde of gemetastaseerde borstkanker

 Advies
Zorginstituut Nederland adviseert de minister om abemaciclib onder te brengen in hetzelfde financieel 
arrangement als ribociclib en palbociclib. Zodra dit arrangement afgelopen is per 31 december 2020  
zouden de middelen zo snel mogelijk naar de markt moeten worden gebracht, zodat de 3 middelen 
onderling met elkaar kunnen concurreren.

Abemaciclib is een selectieve remmer van de cycline-afhankelijke kinases 4 en 6 (CDK4/6) en is  
geïndiceerd voor de behandeling van vrouwen met hormoonreceptor (HR)-positieve, humane epidermale 
groeifactorreceptor 2 (HER2)-negatieve lokaal gevorderde of metastatische borstkanker:
• In combinatie met een aromataseremmer of fulvestrant als initiële endocrien gebaseerde therapie, of 

bij vrouwen die eerdere endocriene therapie hebben ontvangen.

 Financieel effect
Lastengroei voorkomen door voorkomen uitbreiding

 Toelichting financiële consequentie
Het rapport is in het 1e kwartaal van 2019 uitgebracht. Wij gaan ervan uit, dat de (financiële) gevolgen 
van het advies vanaf het 2e kwartaal van 2019 plaatsvinden. In de gepubliceerde BIA van het rapport over 
abemaciclib staan de bedragen voor de eerste drie jaren.

 Pakketadvies sluisgeneesmiddel abemaciclib (Verzenios®) bij de behandeling van  
hormoonreceptor-positieve, HER2-negatieve gevorderde of gemetastaseerde borstkanker

 Advies
De minister heeft besloten het middel abemaciclib voor de behandeling van bepaalde vormen van borst-
kanker vanaf 1 september 2019 te vergoeden uit het basispakket. Na het advies van het Zorginstituut is de 
minister gestart met prijsonderhandelingen met de fabrikant. Er is vervolgens een akkoord bereikt met 
als resultaat, dat de totale zorguitgaven aan abemaciclib veel lager uitvallen dan anders het geval zou 
zijn.

 Financieel effect
Meerkosten door uitbreiding

 Toelichting financiële consequentie
Er is sprake van een negatief substitutie-effect waardoor de kosten stijgen. In deze rapportage is  
gerekend met een prijsreductie van 52%, dit leidt tot de volgende instroombedragen € 993.235  
(48% van € 2.069.240) en € 1.568.097 (48% van € 3.266.868) voor respectievelijk jaar 1 en 2. Het middel 
wordt vanaf 1 september 2019 vergoed. Wij gaan ervan uit, dat de (financiële) gevolgen van het advies 
vanaf het 1e kwartaal van 2020 plaatsvinden.

2019 2020 2021

€ -1.551.930 € -2.967.461 € -3.266.868

2019 2020 2021

€ 0 € 993.235 € 1.568.097
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 Pakketadvies sluisgeneesmiddel durvalumab (Imfinzi®) voor volwassenen met lokaal 
gevorderd, irresectabel niet-kleincellig longcarcinoom

 Advies
Zorginstituut Nederland adviseert de minister om durvalumab op te nemen in het basispakket, na onder-
handeling over de prijs in de vorm van volumeafspraken.

Durvalumab is een immuuntherapie die erop gericht is de anti tumor-respons van het immuunsysteem te 
verbeteren bij specifieke longkankerpatiënten, waarvoor nog geen curatieve behandeling beschikbaar is.

 Financieel effect
Lastengroei voorkomen door voorkomen uitbreiding

 Toelichting financiële consequentie
Het rapport is in het 2e kwartaal van 2019 uitgebracht. Wij gaan ervan uit, dat de (financiële) gevolgen 
van het advies vanaf het 3e kwartaal van 2019 plaatsvinden. In de gepubliceerde BIA van het rapport over 
durvalumab staan de bedragen voor de eerste drie jaren.

 Pakketadvies sluisgeneesmiddel durvalumab (Imfinzi®) voor volwassenen met lokaal 
gevorderd, irresectabel niet-kleincellig longcarcinoom

 Advies
De minister heeft besloten het middel durvalumab voor de behandeling van een bepaald type long- 
kanker vanaf 1 september 2019 te vergoeden uit het basispakket. Na het advies van het Zorginstituut is de 
minister gestart met prijs- en volumeonderhandelingen met de fabrikant.

 Financieel effect
Meerkosten door uitbreiding

 Toelichting financiële consequentie
In deze rapportage is gerekend met een prijsreductie van 0% omdat de prijs- en volumeonderhande-
lingen niet openbaar zijn. Het middel wordt vanaf 1 september 2019 vergoed. Wij gaan ervan uit, dat de 
(financiële) gevolgen van het advies vanaf het 1e kwartaal van 2020 plaatsvinden.

 Pakketadvies sluisgeneesmiddel venetoclax (Venclyxto®) in combinatie met rituximab 
voor de behandeling van volwassen patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL)

 Advies
Zorginstituut Nederland adviseert de minister om venetoclax in combinatie met rituximab niet op te 
nemen in het verzekerde pakket, tenzij hij door prijsonderhandeling de kosteneffectiviteit van deze 
behandeling kan verbeteren.

Venetoclax in combinatie met rituximab voldoet aan het wettelijk criterium ‘stand van de wetenschap en 
praktijk’ voor de behandeling volwassen patiënten met CLL. Deze beoordeling van venetoclax richt zich 
specifiek op patiënten, die ten minste één andere therapie hebben gehad.

 Financieel effect
Lastengroei voorkomen door voorkomen uitbreiding

2019 2020 2021

€ -22.312.538 € -47.941.434 € -54.052.160

2019 2020 2021

€ 0 € 44.625.075 € 51.257.792
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 Toelichting financiële consequentie
Het rapport is in het 2e kwartaal van 2019 uitgebracht. Wij gaan ervan uit, dat de (financiële) gevolgen 
van het advies vanaf het 3e kwartaal van 2019 plaatsvinden. In de gepubliceerde BIA van het rapport over 
de combinatietherapie staan de bedragen voor de eerste drie jaren.

 Pakketadvies sluisgeneesmiddel venetoclax (Venclyxto®) in combinatie met rituximab 
voor de behandeling van volwassen patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL)

 Advies
De minister heeft besloten de combinatietherapie met venetoclax en rituximab voor volwassen  
patiënten met CLL vanaf 1 december 2019 te vergoeden uit het basispakket. De prijsafspraken gelden tot 
en met 2021.

 Financieel effect
Meerkosten door uitbreiding

 Toelichting financiële consequentie
In deze rapportage is gerekend met een prijsreductie van 0% omdat de prijsonderhandelingen niet 
openbaar zijn. De combinatietherapie wordt vanaf 1 december 2019 vergoed. Wij gaan ervan uit, dat de 
(financiële) gevolgen van het advies vanaf het 2e kwartaal van 2020 plaatsvinden.

 Pakketadvies sluisgeneesmiddelen ipilimumab (Yervoy®) in combinatie met nivolumab 
(Opdivo®) bij de eerstelijns behandeling van gevorderd niercelcarcinoom met inter- 
mediair/ongunstig risicoprofiel bij volwassenen

 Advies
Zorginstituut Nederland adviseert de minister om ipilimumab in combinatie met nivolumab niet op 
te nemen in het verzekerde pakket, tenzij hij door prijsonderhandeling de kosteneffectiviteit van deze 
behandeling kan verbeteren.
Ipilimumab in combinatie met nivolumab voldoet aan het wettelijk criterium ‘stand van de wetenschap 
en praktijk’. Het lijkt daarmee waarschijnlijk dat het een behandeling is die leidt tot een verbeterde over-
leving, maar de omvang hiervan kan niet nauwkeurig worden bepaald op basis van de huidige analyses.

 Financieel effect
Lastengroei voorkomen door voorkomen uitbreiding

 Toelichting financiële consequentie
Het rapport is in het 2e kwartaal van 2019 uitgebracht. Wij gaan ervan uit, dat de (financiële) gevolgen 
van het advies vanaf het 3e kwartaal van 2019 plaatsvinden. In de gepubliceerde BIA van het rapport over 
de combinatiebehandeling staan de bedragen voor de eerste drie jaren.

 

2019 2020 2021

€ -4.400.000 € -17.500.000 € -30.600.000

2019 2020 2021

€ 0 € 6.600.000 € 21.850.000

2019 2020 2021

€ -7.953.012 € -21.705.998 € -27.505.972
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 Standpunt Protonentherapie bij neuro-oncologische tumoren

 Standpunt
Zorginstituut Nederland concludeert dat protonentherapie voldoet aan de ‘stand van de wetenschap en 
praktijk’ bij patiënten met een neuro-oncologische tumor met een gunstige prognose, die voldoen aan 
de criteria zoals vastgelegd in het indicatieprotocol van de NVRO. Gevolg hiervan is dat protonentherapie 
bij genoemde indicatie behoort tot de te verzekeren prestaties van de Zorgverzekeringswet.

 Financieel effect
Meerkosten door uitbreiding

 Toelichting financiële consequentie
De kosten stijgen, waarbij we ervan uit gaan dat de zorg zorgvuldig geïntroduceerd wordt volgens het 
volgende stramien: 1e jaar 50%, 2e jaar 75%, 3e jaar 100%. In deze rapportage is gerekend met een  
bedrag van € 1.250.000, het gemiddelde van de meerkosten voor 100 patiënten ten opzichte van foto-
nentherapie (€ 1.000.000 - € 1.500.000). Het standpunt treedt in werking op 25 juni 2018, daarom gaan 
wij ervan uit dat de (financiële) gevolgen van het standpunt vanaf het 3e kwartaal van 2018 plaatsvinden. 
De opbouw van deze kosten is weergegeven in onderstaande tabel.

 Pakketadvies sluisgeneesmiddelen dabrafenib in combinatie met trametinib (Tafinlar®  
en Mekinist®) bij de adjuvante behandeling van volwassen patiënten met stadium III 
melanoom

 Advies
Zorginstituut Nederland adviseert de minister om dabrafenib in combinatie met trametinib niet op te 
nemen in het verzekerde pakket, omdat de kosteneffectiviteitsanalyse die de fabrikant heeft aangeleverd 
van onvoldoende kwaliteit is. Het Zorginstituut kan hierdoor geen realistische schatting van de kosten- 
effectiviteit geven, en kan de minister niet meegeven welke prijsreductie noodzakelijk is om in de buurt 
te komen van een acceptabele kosteneffectiviteit.

 Financieel effect
Lastengroei voorkomen door voorkomen uitbreiding

 Toelichting financiële consequentie
Het rapport is in het 3e kwartaal van 2019 uitgebracht. Wij gaan ervan uit, dat de (financiële) gevolgen 
van het advies vanaf het 4e kwartaal van 2019 plaatsvinden. In de gepubliceerde BIA bij het rapport 
over de combinatiebehandeling staan voor de eerste drie jaren twee scenario’s gepresenteerd, daarvan 
nemen we per jaar het gemiddelde.

Berekening � nanciële gevolgen 2019 2020 2021

kwartaal 1 50% 75% 100%

kwartaal 2 50% 75% 100%

kwartaal 3 75% 100% 100%

kwartaal 4 75% 100% 100%

Totale kosten € 781.250 € 1.093.750 € 1.250.000

2019 2020 2021

€ 0 € -7.562.717 € -15.753.647
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 Standpunt Adjuvante Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie (HIPEC) bij stadium III 
coloncarcinoom en een hoog risico op peritoneale metastasering

 Standpunt
Zorginstituut Nederland concludeert dat adjuvante HIPEC bij stadium III coloncarcinoom en een hoog risico 
op peritoneale metastasering niet voldoet aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’, en dat de inter- 
ventie bij de betreffende indicatie niet behoort tot de te verzekeren prestaties van de Zorgverzekeringswet. 
De voorwaardelijke toelating van de interventie loopt af per 1 oktober 2019.

 Financieel effect
Minderkosten door beperking

 Toelichting financiële consequentie
De kosten worden lager met een afbouwperiode van een half jaar, omdat reeds lopende behandel- 
trajecten bij een bepaalde indicatiecategorie zorgvuldig beëindigd moeten worden. In deze rapportage 
is gerekend met een bedrag van -€ 7.935.000. Het standpunt gaat in op 1 oktober 2019, daarom gaan wij 
ervan uit dat de (financiële) gevolgen van het standpunt vanaf het 4e kwartaal van 2019 plaatsvinden. 
Aangezien wij rekenen met een totale afbouwperiode van een half jaar, zal deze periode van een half jaar 
verdeeld zijn over het 4e kwartaal van 2019 en het 1e kwartaal van 2020. De opbouw van deze kosten is 
weergegeven in onderstaande tabel.

 Zinnige Zorg - Verbetersignalement Baarmoederhalsafwijking CIN

 Verbetersignalement
Zorginstituut Nederland concludeert dat de zorg voor vrouwen met CIN beter kan. In Nederland leveren 
professionals al goede zorg op het gebied van CIN. Toch stelt het Zorginstituut samen met partijen vast, 
dat de zorg in de behandeling verbeterd kan worden door het beter volgen van de richtlijn en dat de zorg 
in het vervolgtraject uniformer kan.

Als de partijen de verbeterpunten conform de afspraken uitvoeren, zullen vrouwen met CIN minder risico 
lopen op complicaties in een (mogelijke) toekomstige zwangerschap, en wordt eventuele verergering 
naar baarmoederhalskanker voorkomen. Ook zullen deze vrouwen beter geïnformeerd zijn over hun 
baarmoederhalsafwijking en de behandelmogelijkheden ervan. Deze kennis stelt hen in staat om samen 
met de behandelaar te beslissen over hun zorgtraject.

 Financieel effect
Minderkosten door betere uitvoering

 

Berekening � nanciële gevolgen 2019 2020 2021

kwartaal 1 0% 50% 100%

kwartaal 2 0% 100% 100%

kwartaal 3 0% 100% 100%

kwartaal 4 50% 100% 100%

Totale kosten € -991.875 € -6.943.125 € -7.935.000
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 Toelichting financiële consequentie
De groei in de kosten wordt voorkomen waarbij wordt gerekend met een opbouw volgens het volgende 
stramien: 1e jaar 0%, 2e jaar 50%, 3e jaar 100%. Het rapport is in het 3e kwartaal van 2019 uitgebracht. 
Wij gaan ervan uit, dat de (financiële) gevolgen van het verbetersignalement vanaf het 4e kwartaal van 
2020 zichtbaar worden. De opbouw van deze kosten is weergegeven in onderstaande tabel.

 Standpunt neuromodulatie bij chronische pijn

 Standpunt
Zorginstituut Nederland concludeert dat neuromodulatie bij chronische pijn, via Spinal Cord Stimu- 
lation (SCS) of Dorsal Root Ganglion Stimulation (DRGS) wordt vergoed voor de volgende aandoeningen, 
omdat het voldoet aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk:
• Failed Back Surgery Syndroom (FBSS) met aanhoudende radiculaire (uitstralende) beenpijn na een 

rugoperatie (SCS);
• Failed Neck Surgery Syndroom (FNSS) met aanhoudende radiculaire (uitstralende) armpijn na een 

nekoperatie(SCS);
• Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS, verstoring van weefsel na een ongeluk of operatie) met voet- 

of beenpijn (SCS en DRGS);
• Complex Regionaal Pijn Syndroom anders dan onder 3 (SCS);
• Pijnlijke Diabetische Neuropathie (PDN, zenuwpijn door suikerziekte) en dunnevezelneuropathie (ziekte 

waarbij dunne zenuwvezels zijn aangedaan, SCS).

Neuromodulatie wordt niet meer vergoed voor de volgende aandoeningen:
• Postherpetische neuralgie (aanhoudende zenuwpijn tijdens of na gordelroos);
• Neuropathische pijn door letsel (bijvoorbeeld pijn in het knooppunt van zenuwen boven het sleutelbeen);
• Refractaire Angina Pectoris (AP, zwaar gevoel of pijn op de borst door onvoldoende bloedtoevoer naar 

de hartspier);
• Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV)/ischemische pijn.

 Financieel effect
Minderkosten door beperking

 Toelichting financiële consequentie
De kosten worden lager met een afbouwperiode van een half jaar, omdat reeds lopende behandeltrajecten 
bij een bepaalde indicatiecategorie zorgvuldig beëindigd moeten worden. In deze rapportage is gerekend 
met een bedrag van -€ 2.571.875. Het standpunt gaat in op 12 november 2019 daarom gaan wij ervan uit dat 
de (financiële) gevolgen van het standpunt vanaf het 1e kwartaal van 2020 plaatsvinden. Aangezien wij  
rekenen met een totale afbouwperiode van een half jaar zal deze periode van een half jaar verdeeld zijn 
over het 1e en 2e kwartaal van 2020. De opbouw van deze kosten is weergegeven in onderstaande tabel.

Berekening � nanciële gevolgen 2019 2020 2021

kwartaal 1 0% 0% 50%

kwartaal 2 0% 0% 50%

kwartaal 3 0% 0% 50%

kwartaal 4 0% 50% 100%

Totale kosten € 0 € -287.500 € -1.437.500

Berekening � nanciële gevolgen 2019 2020 2021

kwartaal 1 0% 50% 100%

kwartaal 2 0% 50% 100%

kwartaal 3 0% 100% 100%

kwartaal 4 0% 100% 100%

Totale kosten € 0 € -1.928.906 € -2.571.875
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 Standpunt hooggebergtebehandeling bij ernstig refractair astma (herbeoordeling)

 Standpunt
Zorginstituut Nederland concludeert, dat voor hooggebergtebehandeling (intensieve longrevalidatie in 
een astmacentrum op ≥ 1500 meter hoogte) bij ernstig niet te controleren (refractaire) astma niet vast-
gesteld kan worden, dat er een meerwaarde is ten opzichte van intensieve longrevalidatie op zeeniveau. 
Deze interventie voldoet bij de genoemde indicatie daarom niet aan het wettelijk criterium ‘stand van de 
wetenschap en praktijk’. Als gevolg hiervan behoort hooggebergtebehandeling bij ernstig niet te  
controleren (refractaire) astma niet tot de te verzekeren prestaties van de Zorgverzekeringswet.

 Financieel effect
Minderkosten door beperking

 Toelichting financiële consequentie
De kosten worden lager met een afbouwperiode van een half jaar, omdat reeds lopende behandel- 
trajecten bij een bepaalde indicatiecategorie zorgvuldig beëindigd moeten worden. In deze rapportage is 
gerekend met een bedrag van -€ 662.632. Het standpunt gaat in op 10 december 2019 daarom gaan wij 
ervan uit dat de (financiële) gevolgen van het standpunt vanaf het 1e kwartaal van 2020 plaatsvinden. 
Aangezien wij rekenen met een totale afbouwperiode van een half jaar zal deze periode van een half jaar 
verdeeld zijn over het 1e en 2e kwartaal van 2020. De opbouw van deze kosten is weergegeven in onder-
staande tabel.

 Standpunt Flash Glucose Monitoring (FGM) voor mensen met diabetes met een intensief 
insulineschema

 Standpunt
Zorginstituut Nederland concludeert dat FGM beschouwd kan worden als een effectieve interventie bij 
patiënten met diabetes mellitus type 1 en type 2 met een intensief insulineschema (basaal-bolus). Deze 
interventie voldoet bij de genoemde indicatie daarom aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’. FGM 
behoort bij deze indicaties tot de te verzekeren prestaties van de Zvw, te weten de hulpmiddelenzorg als 
bedoeld in artikel 2.6, onderdeel o, van de Rzv.

 Financieel effect
Meerkosten door uitbreiding

 Toelichting financiële consequentie
De kosten stijgen, waarbij we ervan uit gaan dat de zorg zorgvuldig geïntroduceerd wordt volgens het 
volgende stramien: 1e jaar 50%, 2e jaar 75%, 3e jaar 100%. In deze rapportage is gerekend met een 
bedrag van € 88.085.000, het gemiddelde van (€ 69.525.000 + € 106.645.000). Het standpunt treedt in 
werking op 10 december 2019, daarom gaan wij ervan uit dat de (financiële) gevolgen van het standpunt 
vanaf het 1e kwartaal van 2020 plaatsvinden. De opbouw van deze kosten is weergegeven in onderstaan-
de tabel.

Berekening � nanciële gevolgen 2019 2020 2021

kwartaal 1 0% 50% 100%

kwartaal 2 0% 50% 100%

kwartaal 3 0% 100% 100%

kwartaal 4 0% 100% 100%

Totale kosten € 0 € -496.974 € -662.632
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 Zinnige Zorg - Verbetersignalement COPD

 Verbetersignalement
Zorginstituut Nederland heeft samen met partijen in de zorg vastgesteld, dat verbeteringen mogelijk zijn 
in het zorgtraject van mensen met COPD.

De zorg voor mensen met COPD kan verbeterd worden door:
• Begeleiding bij stoppen met roken;
• Vertaling naar de praktijk van de nieuwste inzichten over voorschrijven en afbouwen van 

inhalatiecorticosteroïden;
• Toepassing stepped care in oefentherapie en longrevalidatie;
• Vaker voorschrijven van opioïden in de palliatieve fase;
• Toepassing van e-health in de COPD-zorg.

 Financieel effect
Meerkosten door betere uitvoering

 Toelichting financiële consequentie
De kosten stijgen, waarbij we ervan uit gaan dat de zorg zorgvuldig geïntroduceerd wordt volgens het 
volgende stramien: 1e jaar 0%, 2e jaar 50%, 3e jaar 100%. Het rapport is in het 4e kwartaal van 2019 
uitgebracht. Wij gaan ervan uit, dat de (financiële) gevolgen van het verbetersignalement vanaf het 1e 
kwartaal van 2021 zichtbaar worden. De opbouw van deze kosten is weergegeven in onderstaande tabel.

 Standpunt occipitale neurostimulatie (ONS) bij medicamenteus onbehandelbare  
chronische clusterhoofdpijn

 Standpunt
Zorginstituut Nederland concludeert, dat occipitale neurostimulatie (ONS) bij medicamenteus onbehan-
delbare chronische clusterhoofdpijn voldoet aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’. Dit betekent 
dat de behandeling bij deze groep patiënten effectief is.

 Financieel effect
Meerkosten door uitbreiding

 Toelichting financiële consequentie
De kosten stijgen, waarbij we ervan uit gaan dat de zorg zorgvuldig geïntroduceerd wordt volgens het 
volgende stramien: 1e jaar 50%, 2e jaar 75%, 3e jaar 100%. In deze rapportage is gerekend met een 
bedrag van € 922.530, het gemiddelde van € 263.580 (10 patiënten) en € 1.581.480 (60 patiënten). Het 
rapport is in het 4e kwartaal van 2019 uitgebracht. Wij gaan ervan uit, dat de (financiële) gevolgen van 

Berekening � nanciële gevolgen 2019 2020 2021

kwartaal 1 0% 50% 75%

kwartaal 2 0% 50% 75%

kwartaal 3 0% 50% 75%

kwartaal 4 0% 50% 75%

Totale kosten € 0 € 44.042.500 € 66.063.750

Berekening � nanciële gevolgen 2019 2020 2021

kwartaal 1 0% 0% 50%

kwartaal 2 0% 0% 50%

kwartaal 3 0% 0% 50%

kwartaal 4 0% 0% 50%

Totale kosten € 0 € 0 € 2.650.000
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het standpunt vanaf het 1e kwartaal van 2020 plaatsvinden. De opbouw van deze kosten is weergegeven 
in onderstaande tabel.

Berekening � nanciële gevolgen 2019 2020 2021

kwartaal 1 0% 50% 75%

kwartaal 2 0% 50% 75%

kwartaal 3 0% 50% 75%

kwartaal 4 0% 50% 75%

Totale kosten € 0 € 461.265 € 691.898
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 Bijlage 3 Overzicht van de GVS- 
beoordelingen uit 2018

 Vuistregels GVS-geneesmiddelen

 Geneesmiddelen op bijlage 1A van het GVS
Dit zijn geneesmiddelen, die in clusters van onderling vervangbare geneesmiddelen zijn ingedeeld. Voor 
deze middelen geldt per cluster een vergoedingslimiet. De verzekeraar vergoedt het middel tot aan de 
vergoedingslimiet.

 Financiële effect
Er zijn een drietal opties:
1. Opname op bijlage 1A 

De kosten veranderen waarschijnlijk nauwelijks en zijn niet meegenomen in onze rapportage. Er wordt 
namelijk een geneesmiddel toegevoegd aan een groep geneesmiddelen, die onderling vervangbaar zijn 
voor een vergelijkbare groep patiënten.

2. Opname op bijlage 1A én uitbreiding van de indicatievoorwaarden 
De kosten nemen toe en worden via een BIA berekend.

3. Negatief advies, middel niet opgenomen op bijlage 1A 
De kosten veranderen waarschijnlijk nauwelijks en zijn niet meegenomen in onze rapportage.

 Geneesmiddelen op bijlage 1B van het GVS
Dit zijn geneesmiddelen, waar geen vergoedingslimiet voor geldt en bij plaatsing op bijlage 1B worden de 
kosten van het geneesmiddel volledig vergoed.

 Financiële effect
Er zijn een tweetal opties:
1. Opname op bijlage 1B 

De kosten nemen toe en worden via een BIA berekend. In sommige gevallen is er een afname van de 
kosten als gevolg van substitutie.

2. Negatief advies, middel niet opgenomen op bijlage 1B 
De groei in de kosten wordt voorkomen. Meestal wordt er in deze situatie geen BIA opgesteld. Indien 
dit toch het geval is, en er dus bekend is welke kosten worden voorkomen, zijn deze meegenomen in 
onze rapportage.

We gaan in de berekening van de kosten uit van de eerder opgestelde BIA. Wanneer in de BIA geen 
marktpenetratie per jaartal staat vermeld gaan we ervan uit, dat zorg zorgvuldig geïntroduceerd wordt 
volgens het volgende stramien: 1e jaar 50%, 2e jaar 75%, 3e jaar 100%.
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 GVS-advies viskeuze cysteamine oogdruppels (Cystadrops®) bij cystinose

 Advies
Zorginstituut Nederland adviseert de minister om Cystadrops® op te nemen in het Geneesmiddelen- 
vergoedingssysteem (GVS) op bijlage 1B. De viskeuze cysteamine HCL 0,55% oogdruppel (Cystadrops®) is 
niet onderling vervangbaar met enig middel in het GVS.

 Financieel effect
Meerkosten door uitbreiding

 Toelichting financiële consequentie
In de gepubliceerde BIA over cystadrops® staat, dat de financiële consequentie voor alle jaren gelijk is.

 GVS-advies herbeoordeling fampridine (Fampyra®) bij multiple sclerose (MS)

 Advies
Zorginstituut Nederland concludeert, dat fampridine geen plaats verdient in het basispakket. Het is niet 
bewezen beter dan de gebruikelijke behandeling in Nederland maar wel duurder. In zo’n geval geeft het 
Zorginstituut een negatief advies en stopt de voorwaardelijke toelating. Dit betekent dat na 1 april 2018 
geen aanspraak meer bestaat op vergoeding van fampridine.

 Financieel effect
Minderkosten door beperking

 Toelichting financiële consequentie
In de gepubliceerde BIA bij het rapport over fampridine staan voor de jaren 2018, 2019 en 2020 twee 
scenario’s gepresenteerd, daarvan nemen we per jaar het gemiddelde.

 GVS-advies dimethylfumaraat (Skilarence®) bij plaque psoriasis

 Advies
Zorginstituut Nederland adviseert dimethylfumaraat op te nemen op bijlage 1A. Dimethylfumaraat is 
onderling vervangbaar met een ander geneesmiddel in het GVS met dezelfde werkzame stof namelijk 
Tecfidera®. Daarmee komt dimethylfumaraat in principe in aanmerking voor opname op bijlage 1A in een 
nieuw te vormen cluster met Tecfidera®. Echter, opname in het GVS gaat gepaard met meerkosten van 
rond de € 7 miljoen ten opzichte van de bestaande apotheekbereidingen.

 Financieel effect 
Meerkosten door uitbreiding

 Toelichting financiële consequentie
Er is sprake van een negatief substitutie-effect waardoor de kosten stijgen. In de gepubliceerde BIA bij 
het rapport over dimethylfumaraat staan voor de jaren 2018, 2019 en 2020 twee scenario’s gepresen-
teerd, daarvan nemen we per jaar het gemiddelde.

2018 2019 2020

€ 2.212.813 € 2.212.813 € 2.212.813

2018 2019 2020

€ -13.431.668 € -13.945.497 € -14.921.252

2018 2019 2020

€ 3.214.215 € 6.997.902 € 7.226.399
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 GVS-advies romiplostim (Nplate®) bij cITP: uitbreiding bestaande indicatie en aanpassing 
nadere voorwaarde

 Advies
Zorginstituut Nederland adviseert om de huidige bijlage 2 voorwaarde voor romiplostim bij de indicatie 
cITP uit te breiden met de voorwaarde onder ‘b.’ (zie onderstaand) genoemd.

Uitsluitend voor een verzekerde:
a. van 18 jaar en ouder met chronische immuun (idiopathische) trombocytopenische purpura (cITP) die:
 1. splenectomie heeft ondergaan en refractair is op andere behandelingen; of
 2. een contra-indicatie heeft voor splenectomie en niet meer voldoende reageert op andere  
  behandelingen, waaronder in ieder geval corticosteroïden; of
b. van 1 tot 18 jaar met chronische immuun (idiopathische) trombocytopenische purpura (cITP),  
 die refractair is voor andere behandelingen.

 Financieel effect
Meerkosten door uitbreiding

 Toelichting financiële consequentie
In de gepubliceerde BIA bij het rapport over romiplostim staan de bedragen voor de jaren 2018, 2019 en 
2020.

 GVS-advies obeticholzuur (Ocaliva®) voor de behandeling van primaire biliaire cholangitis 
(PBC)

 Advies
Zorginstituut Nederland adviseert om obeticholzuur niet op te nemen in het verzekerde pakket, wegens 
een minderwaarde op basis van ontoereikend bewijs over de prestaties van het product in dagelijkse 
praktijk. De beschikbare data, hoewel toereikend voor een voorwaardelijke marktregistratie, laten geen 
positief oordeel over opname in het verzekerde pakket toe.

 Financieel effect
Lastengroei voorkomen door voorkomen uitbreiding

 Toelichting financiële consequentie
In de gepubliceerde BIA bij het rapport over obeticholzuur staan voor de jaren 2018, 2019 en 2020 twee 
scenario’s gepresenteerd, daarvan nemen we per jaar het gemiddelde.

 GVS-advies roflumilast (Daxas®) als aanvullende onderhoudsbehandeling van ernstig 
COPD geassocieerd met chronische bronchitis bij volwassen patiënten

 Advies
Zorginstituut Nederland concludeert, dat bij de behandeling van patiënten met ernstig en zeer ernstig 
COPD geassocieerd met chronische bronchitis, die - ondanks optimale triple therapie - frequente  
exacerbaties (≥ 2 matig tot ernstige exacerbaties of ≥ 1 ziekenhuisopname in het voorafgaande jaar) 
hebben, toevoeging van roflumilast een therapeutische meerwaarde heeft ter vermindering van ernstige 
exacerbaties ten opzichte van alleen optimale triple therapie.

2018 2019 2020

€ 76.881 € 135.855 € 175.172

2018 2019 2020

€ -24.550.000 € -20.800.000 € -22.400.000
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Roflumilast is niet onderling vervangbaar met enig ander in het GVS opgenomen geneesmiddel. Op basis 
van bovengenoemde overwegingen adviseert het Zorginstituut de minister om roflumilast op te nemen 
op bijlage 1B en bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.

Uitsluitend voor een verzekerde van 18 jaar en ouder die:
• ernstige chronische obstructieve longziekte (FEV1 <50% van voorspeld) heeft, geassocieerd met 

chronische bronchitis; en
• als toevoeging aan een onderhoudsbehandeling (een corticosteroïd, een langwerkend β2-

sympathicomimeticum en een langwerkend parasympathicolyticum) bij een verzekerde, die ondanks 
deze optimale (maximaal gedoseerde) inhalatie triple therapie frequent exacerbaties houdt  
≥ 2 matige tot ernstige exacerbaties of ≥ 1 ziekenhuisopname in het jaar voorafgaande aan de start van 
de behandeling).

 Financieel effect
Meerkosten door uitbreiding

 Toelichting financiële consequentie
In de gepubliceerde BIA bij het rapport over roflumilast staan de bedragen voor de jaren 2019 en 2020.

 GVS-advies teduglutide (Revestive®) bij de behandeling van kortedarmsyndroom (SBS) 
met chronische type III darmfalen bij patiënten van 1 jaar en ouder

 Advies
Zorginstituut Nederland adviseert om teduglutide niet op te nemen in het GVS. Bij de behandeling van 
kortedarmsyndroom met chronische type III darmfalen heeft teduglutide een therapeutische minder-
waarde ten opzichte van een placebo, beide als toevoeging aan beste ondersteunende zorg.

 Financieel effect
Lastengroei voorkomen door voorkomen uitbreiding

 Toelichting financiële consequentie
In de niet-gepubliceerde BIA bij het rapport over teduglutide staan voor de jaren 2019 en 2020 twee 
scenario’s gepresenteerd, daarvan nemen we per jaar het gemiddelde.

 GVS-advies telotristat (Xermelo®) bij de behandeling van diarree veroorzaakt door het 
carcinoïdsyndroom

 Advies
Zorginstituut Nederland concludeert, dat bij de behandeling van diarree veroorzaakt door het carcinoïd- 
syndroom, telotristat een therapeutische meerwaarde heeft ten opzichte van: Een placebo als toevoeging aan 
de behandeling met optimaal ingesteld langwerkend SSA (op zijn minst in de maximale geregistreerde  
dosering om de 4 weken) en eventueel een ondersteunende symptomatische behandeling.
In het kader van gepast gebruik geven behandelaren uit de expertisecentra in hun gezamenlijke verklaring aan, 
dat zij de behandeling zullen evalueren na 3 maanden en bij onvoldoende effect de behandeling te staken.

Telotristat is niet onderling vervangbaar met enig middel in het GVS. Op basis van bovengenoemde 
overwegingen adviseert het Zorginstituut de minister om telotristat op te nemen op bijlage 1B van de 
Regeling zorgverzekering.

2018 2019 2020

€ 0 € 1.192.992 € 1.789.488

2018 2019 2020

€ 0 € -8.331.731 € -7.604.819
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 Financieel effect
Meerkosten door uitbreiding

 Toelichting financiële consequentie
In de gepubliceerde BIA bij het rapport over telotristat staan voor de jaren 2018, 2019 en 2020 twee 
scenario’s gepresenteerd, daarvan nemen we per jaar het gemiddelde.

 GVS-advies chenodeoxycholzuur (Chenodeoxycholic acid Leadiant®) bij de behandeling 
van cerebrotendineuze xanthomatose (CTX)

 Advies
Zorginstituut Nederland adviseert om chenodeoxycholzuur op te nemen in het GVS. Chenodeoxychol-
zuur is niet onderling vervangbaar met enig middel in het GVS. Op basis van de genoemde overwegingen 
komt chenodeoxycholzuur in principe wel in aanmerking voor opname op bijlage 1B.

Opname van dit middel op bijlage 1B zal gepaard gaan met meerkosten voor het GVS. Het Zorginstituut 
geeft de minister in overweging om te onderhandelen over de prijs. Het geregistreerde middel is namelijk 
vele malen duurder dan de apotheekbereiding.

 Financieel effect
Meerkosten door uitbreiding

 Toelichting financiële consequentie
Er is sprake van een negatief substitutie-effect waardoor de kosten stijgen. In de niet-gepubliceerde BIA 
bij het rapport over chenodeoxycholzuur. staan voor de jaren 2019 en 2020 twee scenario’s gepresen-
teerd, daarvan nemen we per jaar het gemiddelde.

 GVS-advies letermovir (Prevymis®) bij allogene hematopoëtische stamceltransplantatie

 Advies
Zorginstituut Nederland adviseert om letermovir op te nemen in het GVS. Letermovir is niet onderling 
vervangbaar met enig middel in het GVS en heeft een therapeutische meerwaarde. Op basis van boven-
genoemde overwegingen adviseert het Zorginstituut de minister om letermovir op te nemen op bijlage 
1B van de Regeling zorgverzekering.

 Financieel effect
Meerkosten door uitbreiding

 Toelichting financiële consequentie
In de gepubliceerde BIA bij het rapport over letermovir staan de bedragen voor de jaren 2019 en 2020.

2018 2019 2020

€ 591.619 € 943.940 € 991.354

2018 2019 2020

€ 0 € 6.692.500 € 7.402.500

2018 2019 2020

€ 0 € 444.150 € 1.332.450
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 GVS-advies lesinurad (Zurampic®) voor de behandeling van jicht

 Advies
Zorginstituut Nederland concludeert dat lesinurad als aanvullende behandeling bij volwassen patiënten 
met jicht een therapeutische minderwaarde heeft. Er zijn onvoldoende gegevens over de effectiviteit bij 
patiënten, die volgens de Nederlandse richtlijnen een adequate dosis xanthine-oxidaseremmer hebben 
ontvangen. Omdat sprake is van een therapeutische minderwaarde adviseert het Zorginstituut om  
lesinurad niet op te nemen in het GVS.

 Financieel effect
Lastengroei voorkomen door voorkomen uitbreiding

 Toelichting financiële consequentie
In de niet-gepubliceerde BIA bij het rapport over lesinurad staan de bedragen voor de jaren 2019 en 2020.

2018 2019 2020

€ 0 € -800.000 € -1.300.000
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 Bijlage 4 Overzicht van de GVS- 
beoordelingen uit 2019

 GVS-advies evolocumab (Repatha®) herbeoordeling aanpassing bijlage 2 voorwaarden

 Advies
Zorginstituut Nederland adviseert om de bijlage 2 voorwaarden voor evolocumab niet aan te passen 
richting een populatie met niet-familiaire hypercholesterolemie en met tenminste één doorgemaakt 
cardiovasculair event.

 Financieel effect
Lastengroei voorkomen door voorkomen uitbreiding

 Toelichting financiële consequentie
Het rapport is in het 1e kwartaal van 2019 uitgebracht. Wij gaan ervan uit, dat de (financiële) gevolgen 
van het advies vanaf het 3e kwartaal van 2019 plaatsvinden. In de niet-gepubliceerde BIA van het rapport 
over evolocumab staan de bedragen voor de eerste drie jaren.

 GVS-advies rivaroxaban (Xarelto®) uitbreiding bijlage 2 voorwaarden

 Advies
Zorginstituut Nederland adviseert om de bijlage 2 voorwaarden van rivaroxaban uit te breiden en onder-
staande voorwaarde toe te voegen:
• Uitsluitend voor een verzekerde van 18 jaar of ouder die op dit geneesmiddel is aangewezen 

in combinatie met acetylsalicylzuur, voor de preventieve behandeling van atherotrombotische 
complicaties bij patiënten met coronaire hartziekte of symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden met 
een hoog risico op ischemische voorvallen.

 Financieel effect
Meerkosten door uitbreiding

 Toelichting financiële consequentie
Het rapport is in het 1e kwartaal van 2019 uitgebracht. Wij gaan ervan uit, dat de (financiële) gevolgen 
van het advies vanaf het 3e kwartaal van 2019 plaatsvinden. In de gepubliceerde BIA van het rapport over 
rivaroxaban staan voor de eerste drie jaren drie scenario’s gepresenteerd, daarvan nemen we per jaar het 
gemiddelde.

 GVS-advies fingolimod (Gilenya®) bij Relapsing Remitting Multiple Sclerose (RRMS) -  
uitbreiding bijlage 2 voorwaarde

 Advies
Zorginstituut Nederland adviseert om de bijlage 2 voorwaarden van fingolimod (0,25 mg en 0,5 mg) te 
wijzigen door de voorwaarde voor kinderen toe te voegen:
• Uitsluitend voor een verzekerde van 10 jaar of ouder met zeer actieve relapsing-remitting multiple 

sclerose (RRMS), die niet heeft gereageerd op een behandeling met ten minste één ziektemodificerend 
geneesmiddel dat geregistreerd is voor de behandeling van MS.

2019 2020 2021

€ -9.947.730 € -23.513.360 € -30.913.610

2019 2020 2021

€ 709.990 € 2.798.549 € 7.896.055
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 Financieel effect
Meerkosten door uitbreiding

 Toelichting financiële consequentie
Het rapport is in het 1e kwartaal van 2019 uitgebracht. Wij gaan ervan uit, dat de (financiële) gevolgen 
van het advies vanaf het 3e kwartaal van 2019 plaatsvinden. In de gepubliceerde BIA van het rapport over 
fingolimod staat, dat de financiële consequentie voor alle jaren gelijk is.

 GVS-advies asfotase alfa (Strensiq®) bij hypofosfatasia (HPP)

 Advies
Zorginstituut Nederland adviseert om asfotase alfa op te nemen op bijlage 1B en bijlage 2 van de  
Regeling zorgverzekering en onderstaande voorwaarde te stellen:
• Uitsluitend voor een verzekerde met hypofosfatasia bij wie de eerste symptomen zijn opgetreden in de 

baarmoeder of vóór de leeftijd van 6 maanden.

 Financieel effect
Meerkosten door uitbreiding

 Toelichting financiële consequentie
Het rapport is in het 1e kwartaal van 2019 uitgebracht. Wij gaan ervan uit, dat de (financiële) gevolgen 
van het advies vanaf het 3e kwartaal van 2019 plaatsvinden. In de gepubliceerde BIA van het rapport over 
asfotase alfa staan de bedragen voor de eerste drie jaren.

 GVS-advies tolvaptan (Jinarc®) bij volwassen patiënten met autosomaal dominante  
polycysteuze nierziekte (ADPKD) met chronische nierziekte (CKD) - aanpassing bijlage 2

 Advies
Zorginstituut Nederland adviseert, om de bijlage 2 voorwaarden van tolvaptan te wijzigen door patiënten 
met CKD stadium 3b toe te voegen zoals hieronder geformuleerd:
• Uitsluitend voor een verzekerde van 18 jaar en ouder met autosomaal dominante polycysteuze 

nierziekte (ADPKD), met chronische nierziekte (CKD) in stadium 1 tot en met 3 bij het instellen van 
de behandeling. Waarbij de ziekte tekenen van snelle progressie vertoont, en daarop is aangewezen 
overeenkomstig de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard.

 Financieel effect
Meerkosten door uitbreiding

 Toelichting financiële consequentie
Het rapport is in het 2e kwartaal van 2019 uitgebracht. Wij gaan ervan uit, dat de (financiële) gevolgen 
van het advies vanaf het 4e kwartaal van 2019 plaatsvinden. In de gepubliceerde BIA van het rapport over 
tolvaptan is gerekend met een bedrag van € 1.155.550, het gemiddelde van € 1.031.400 (120 patiënten) en 
€ 1.279.700 (149 patiënten).

2019 2020 2021

€ 19.830 € 39.660 € 39.660

2019 2020 2021

€ 436.798 € 941.720 € 1.118.042

2019 2020 2021

€ 288.888 € 1.155.550 € 1.155.550
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 GVS-advies glycopyrronium drank (Sialanar®) voor de symptomatische behandeling  
van ernstige sialorroe bij kinderen en jongeren van 3 jaar en ouder met chronische  
neurologische aandoeningen

 Advies
Zorginstituut Nederland adviseert om glycopyrronium drank op te nemen in het GVS op bijlage 1B. Het 
middel is niet onderling vervangbaar met een geneesmiddel wat al opgenomen is in het GVS.
• Symptomatische behandeling van ernstige sialorroe (chronische pathologische speekselvloed) bij  

kinderen en jongeren van 3 jaar en ouder met chronische neurologische aandoeningen.

 Financieel effect
Meerkosten door uitbreiding

 Toelichting financiële consequentie
Het rapport is in het 2e kwartaal van 2019 uitgebracht. Wij gaan ervan uit, dat de (financiële) gevolgen 
van het advies vanaf het 4e kwartaal van 2019 plaatsvinden. In de gepubliceerde BIA van het rapport over 
glycopyrronium drank staan voor de eerste drie jaren twee scenario’s gepresenteerd, daarvan nemen we 
per jaar het gemiddelde.

 GVS-advies pitolisant (Wakix®) voor de behandeling van volwassenen met narcolepsie

 Advies
Zorginstituut Nederland adviseert om pitolisant (Wakix®) op te nemen in het GVS op bijlage 1B. Het  
middel is niet onderling vervangbaar met een geneesmiddel wat al opgenomen is in het GVS.
• Pitolisant is een weesgeneesmiddel en geregistreerd voor gebruik bij volwassenen voor de behandeling 

van narcolepsie met en zonder kataplexie.

 Financieel effect
Meerkosten door uitbreiding

 Toelichting financiële consequentie
Het rapport is in het 2e kwartaal van 2019 uitgebracht. Wij gaan ervan uit, dat de (financiële) gevolgen 
van het advies vanaf het 4e kwartaal van 2019 plaatsvinden. In de gepubliceerde BIA van het rapport over 
pitolisant staan voor de eerste drie jaren twee scenario’s gepresenteerd, daarvan nemen we per jaar het 
gemiddelde.

 GVS-advies lumacaftor/ivacaftor (Orkambi®) uitbreiding bijlage 2 voorwaarde voor  
toepassing bij kinderen van 2 t/m 5

 Advies
Zorginstituut Nederland adviseert om de bijlage 2 voorwaarden van lumacaftor/ivacaftor uit te breiden 
met de toepassing voor patiënten in de leeftijd van 2 t/m 5 jaar.
• Uitsluitend voor cystische fibrose (CF) patiënten vanaf 2 jaar en ouder, die homozygoot zijn voor de 

F508del-mutatie in het CFTR-gen.

 Financieel effect
Meerkosten door uitbreiding

2019 2020 2021

€ 265.244 € 1.104.309 € 1.288.589

2019 2020 2021

€ 255.895 € 1.169.641 € 1.794.646
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 Toelichting financiële consequentie
Het rapport is in het 2e kwartaal van 2019 uitgebracht. Wij gaan ervan uit, dat de (financiële) gevolgen 
van het advies vanaf het 4e kwartaal van 2019 plaatsvinden. In de gepubliceerde BIA bij het rapport 
over lumacaftor/ivacaftor is gerekend met een bedrag van € 10.986.573. Daarnaast is in deze rapportage 
gerekend met een prijsreductie van 82%, dit leidt tot het volgende instroombedrag € 1.977.583 (18% van 
€ 10.98573) voor de eerste drie jaren.

 GVS-advies erenumab (Aimovig®) voor de behandeling van migraine

 Advies
Zorginstituut Nederland adviseert om op dit moment het middel niet op te nemen in het GVS. De thera-
peutische waarde van erenumab is gelijk aan die van topiramaat. Op basis van de criteria voor onderlinge 
vervangbaarheid komt erenumab niet in aanmerking voor opname op bijlage 1A. Erenumab komt ook 
niet in aanmerking voor opname op bijlage 1B. Wanneer er sprake is van een gelijke therapeutische waar-
de, dan is opname op bijlage 1B alleen acceptabel indien opname niet gepaard gaat met meerkosten voor 
het farmaciebudget. Er is echter sprake van aanzienlijke meerkosten die worden geschat op  
circa € 73,5 miljoen.

 Financieel effect
Lastengroei voorkomen door voorkomen uitbreiding

 Toelichting financiële consequentie
Het rapport is in het 2e kwartaal van 2019 uitgebracht. Wij gaan ervan uit, dat de (financiële) gevolgen 
van het advies vanaf het 4e kwartaal van 2019 plaatsvinden. In de gepubliceerde BIA van het rapport over 
erenumab staan de bedragen voor de eerste drie jaren.

 GVS-advies fampridine (Fampyra®) voor een subgroep van patiënten met multipele  
sclerose (MS)

 Advies
Zorginstituut Nederland adviseert om het middel op te nemen op bijlage 1B van het GVS. Er gelden hierbij 
wel extra voorwaarden:
• Uitsluitend voor een verzekerde van 18 jaar of ouder met multiple sclerose met Expanded Disability 

Status Scale van 4 tot en met 7 en een ernstig beperkt loopvermogen met een Timed 25 Foot Walk 
Testscore van ten minste 6 seconden, die voldoet aan de voorwaarden van de proefbehandelstrategie.

 Financieel effect
Meerkosten door uitbreiding

 Toelichting financiële consequentie
Het rapport is in het 3e kwartaal van 2019 uitgebracht. Wij gaan ervan uit, dat de (financiële) gevolgen 
van het advies vanaf het 1e kwartaal van 2020 plaatsvinden. In de gepubliceerde BIA van het rapport over 
fampridine staan de bedragen voor de eerste drie jaren.

2019 2020 2021

€ 494.396 € 1.977.583 € 1.977.583

2019 2020 2021

€ -15.441.075 € -61.764.300 € -64.698.075

2019 2020 2021

€ 0 € 5.403.513 € 4.235.087
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 GVS-advies ciclosporine 0,1% oogdruppels (Ikervis®) voor de behandeling van ernstige 
keratitis

 Advies
Zorginstituut Nederland adviseert om ciclosporine 0,1% oogdruppels op te nemen in het GVS op bijlage 
1B van de Regeling zorgverzekering.

 Financieel effect
Minderkosten door interventie toegevoegd (positief substitutie-effect)

 Toelichting financiële consequentie
Er is sprake van een positief substitutie-effect waardoor de kosten dalen. Het rapport is in het 3e kwartaal 
van 2019 uitgebracht. Wij gaan ervan uit, dat de (financiële) gevolgen van het advies vanaf het 1e kwar-
taal van 2020 plaatsvinden. In de gepubliceerde BIA bij het rapport over ciclosporine 0,1% oogdruppels 
staan de bedragen voor de eerste drie jaren.

 GVS-advies GLP-1ra bij diabetes uitbreiding bijlage 2 voorwaarde door verlaging BMI- 
afkapwaarde

 Advies
Zorginstituut Nederland adviseert om de bijlage 2 voorwaarden voor GLP-1ra uit te breiden door de 
BMI-afkapwaarde in de 1e voorwaarde te verlagen van 35 kg/m2 naar 30 kg/m2.
• Uitsluitend voor een verzekerde met diabetes mellitus type 2 en een BMI ≥30 kg/m², bij wie de 

bloedglucosewaarden onvoldoende kunnen worden gereguleerd met de combinatie van metformine 
en een sulfonylureumderivaat in de maximaal verdraagbare doseringen en die geen insuline gebruikt.

 Financieel effect
Meerkosten door uitbreiding

 Toelichting financiële consequentie
Het rapport is in het 3e kwartaal van 2019 uitgebracht. Wij gaan ervan uit, dat de (financiële) gevolgen 
van het advies vanaf het 1e kwartaal van 2020 plaatsvinden. In de gepubliceerde BIA van het rapport over 
GLP-1ra staan de bedragen voor de eerste drie jaren.

 GVS-advies metreleptine (Myalepta®) bij de behandeling van lipodystrofie

 Advies
Zorginstituut Nederland adviseert om het middel niet op te nemen in het GVS. Metreleptine is vergeleken 
met beste ondersteunende zorg; de standaardbehandeling. Door onvoldoende gegevens is geconclu-
deerd dat metreleptine geen toegevoegde waarde (een therapeutische minderwaarde) heeft ten opzichte 
van de standaardbehandeling.

 Financieel effect
Lastengroei voorkomen door voorkomen uitbreiding

 

2019 2020 2021

€ 0 € -722.986 € -722.986

2019 2020 2021

€ 0 € 2.145.948 € 4.098.612
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 Toelichting financiële consequentie
Het rapport is in het 4e kwartaal van 2019 uitgebracht. Wij gaan ervan uit, dat de (financiële) gevolgen 
van het advies vanaf het 2e kwartaal van 2020 plaatsvinden. In de gepubliceerde BIA van het rapport over 
metreleptine staan voor de eerste drie jaren twee scenario’s gepresenteerd, daarvan nemen we per jaar 
het gemiddelde.

 GVS-advies hydrocortison granulaat in capsules om te openen 0,5, 1, 2 of 5mg (Alkindi®) 
bij de behandeling van bijnierschorsinsufficiëntie bij zuigelingen, kinderen en adolescenten 
(vanaf de geboorte tot < 18 jaar oud)

 Advies
Zorginstituut Nederland adviseert om het middel op te nemen op bijlage 1B van het GVS. Opname in 
het GVS past binnen het beleid om aan geregistreerde producten de voorkeur te geven ten opzichte van 
apotheekbereidingen.
• Hydrocortison granulaat heeft voor de Nederlandse markt geen duidelijk toegevoegde waarde ten 

opzichte van de beschikbare apotheekbereidingen en brengt wel risico’s met zich mee;
• De instructies voor juiste inname zijn zo uitgebreid, dat het risico bestaat op medicatiefouten en 

verminderde therapietrouw;
• Zorgverzekeraars vinden het belangrijk dat de bestaande apotheekbereiding beschikbaar blijft.

 Financieel effect
Meerkosten door uitbreiding

 Toelichting financiële consequentie
Er is sprake van een negatief substitutie-effect waardoor de kosten stijgen. Het rapport is in het  
4e kwartaal van 2019 uitgebracht. Wij gaan ervan uit, dat de (financiële) gevolgen van het advies vanaf 
het 2e kwartaal van 2020 plaatsvinden. In de niet-gepubliceerde BIA bij het rapport over hydrocortison 
granulaat staat dat de financiële consequentie voor alle jaren gelijk is.

 GVS-advies 4 componenten meningokokken B (4CMenB) vaccin (Bexsero®) voor de actieve 
immunisatie tegen invasieve meningokokkenziekte veroorzaakt door Neisseria  
meningitidis groep B

 Advies
Zorginstituut Nederland adviseert om het vaccin op te nemen op bijlage 1B van het GVS. Vergoeding van 
het geneesmiddel geldt alleen voor verzekerden van 2 maanden en ouder met een:
• aangeboren complementdeficiëntie,
• indicatie voor gebruik van het geneesmiddel eculizumab,
• (functionele) hypo-/ asplenie, die een hoog risico op invasieve meningokokkenziekte hebben.

 Financieel effect
Meerkosten door uitbreiding

 

2019 2020 2021

€ 0 € -2.591.591 € -5.230.245

2019 2020 2021

€ 0 € 1.518.801 € 2.025.069
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 Toelichting financiële consequentie
Het rapport is in het 4e kwartaal van 2019 uitgebracht. Wij gaan ervan uit, dat de (financiële) gevolgen 
van het advies vanaf het 2e kwartaal van 2020 plaatsvinden. In de gepubliceerde BIA van het rapport over 
het vaccin staan voor de eerste drie jaren twee scenario’s gepresenteerd, daarvan nemen we per jaar het 
gemiddelde.

2019 2020 2021

€ 0 € 562.302 € 749.737
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 Bijlage 5 Financieel effect van de rapporten 
uit 2018 – uitgesplitst per rapport
In onderstaande tabel staat het totale financiële effect van de rapporten uit 2018, uitgesplitst per rapport. 
Deze tabel is een optelling van de inschattingen die per rapport gedaan zijn op moment van de publicatie 
ervan, uitgaande van overname en opvolging van dat rapport door de relevante partijen.

Financieel effect van de rapporten uit 2018 - per zorggebied, per rapport, per jaar

 MSZ 2018 2019 2020

Uitbreiding

3.3 Addendum bij standpunt gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) bij 
overzicht en obesitas - februari 2018

€ 0 € 6.500.000 € 9.000.000

3.4 Pakketadvies gesuperviseerde oefentherapie bij COPD € 0 € 5.373.830 € 5.373.830

3.12 Standpunt Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy (HIPEC) 
toegevoegd aan interval debulking bij stadium III ovariumcarcinoom

€ 1.743.750 € 3.196.875 € 4.359.375

Voorkomen uitbreiding

3.10 Standpunt MammaPrint® bij vrouwen met vroeg stadium borstkanker 
(herbeoordeling)

€ -2.056.406 € -9.253.828 € -13.366.641

 Genees- en hulpmiddelen 2018 2019 2020

Uitbreiding

3.2 Pakketadvies nusinersen (Spinraza®) voor de behandeling van spinale 
musculaire atro� e (SMA)

€ 5.547.780 € 4.048.380 € 4.460.715

3.5 Standpunt belimumab subcutaan (Benlysta®) en voorwaardelijke 
toelating belimumab intraveneus bij de behandeling van volwassen 
patiënten met SLE

€ 743.633 € 1.081.189 € 1.512.604

3.6 Standpunt Flash Glucose Monitoring (FreeStyle Libre) bij diabetes € 33.125.000 € 49.687.500 € 66.250.000

3.7 Kamerbrief VWS over vergoeding uit het basispakket van de 
geneesmiddelen eculizumab, ribociclib en atezolizumab

€ -1.059.554 € -2.457.503 € -2.918.545

3.8 Kamerbrief VWS over vergoeding uit het basispakket van de 
geneesmiddelen eculizumab, ribociclib en atezolizumab

€ 618.564 € 1.546.411 € 2.164.976

3.13 Pakketadvies sluisgeneesmiddel tisagenlecleucel (Kymriah®) voor de 
behandeling van B-cel acute lymfatische leukemie (B-cel ALL) 
bij kinderen en jongvolwassenen tot 25 jaar

€ 0 € 1.828.281 € 1.828.281

5.1 GVS-advies viskeuze cysteamine oogdruppels (Cystadrops®) bij 
cystinose'

€ 2.212.813 € 2.212.813 € 2.212.813

5.3 GVS-advies dimethylfumaraat (Skilarence®) bij plaque psoriasis € 3.214.215 € 6.997.902 € 7.226.399

5.4 GVS-advies romiplostim (Nplate®) bij cITP: uitbreiding bestaande 
indicatie en aanpassing nadere voorwaarde

€ 76.881 € 135.855 € 175.172

5.6 GVS-advies ro¡ umilast (Daxas®) als aanvullende onderhouds-
behandeling van ernstig COPD geassocieerd met chronische bronchitis 
bij volwassen patiënten

€ 0 € 1.192.992 € 1.789.488

5.8 GVS-advies telotristat (Xermelo®) bij de behandeling van diarree 
veroorzaakt door het carcinoïdsyndroom

€ 591.619 € 943.940 € 991.354

5.9 GVS-advies chenodeoxycholzuur (Chenodeoxycholic acid Leadiant®) 
bij de behandeling van cerebrotendineuze xanthomatose (CTX)

€ 0 € 6.692.500 € 7.402.500

5.10 GVS-advies letermovir (Prevymis®) bij allogene hematopoëtische 
stamceltransplantatie

€ 0 € 444.150 € 1.332.450

Voorkomen uitbreiding

3.1 Pakketadvies nusinersen (Spinraza®) voor de behandeling van spinale 
musculaire atro� e (SMA)

€ -36.985.200 € -26.989.200 € -29.738.100

3.11 Pakketadvies sluisgeneesmiddel osimertinib (Tagrisso®) bij de eerste-
lijnsbehandeling van patiënten met gevorderde of gemetastaseerde 
niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met activerende EGFR-mutaties

€ 0 € -8.074.298 € -19.467.829

5.5 GVS-advies obeticholzuur (Ocaliva®) voor de behandeling van 
primaire biliaire cholangitis (PBC)

€ -24.550.000 € -20.800.000 € -22.400.000

5.7 GVS-advies teduglutide (Revestive®) bij de behandeling van 
kortedarmsyndroom (SBS) met chronische type III darmfalen bij 
patiënten van 1 jaar en ouder

€ 0 € -8.331.731 € -7.604.819

5.11 GVS-advies lesinurad (Zurampic®) voor de behandeling van jicht € 0 € -800.000 € -1.300.000

Financieel e� ect van de rapporten uit 2018
per zorggebied, per rapport, per jaar
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 Genees- en hulpmiddelen (vervolg) 2018 2019 2020

Beperking

3.9 Kamerbrief VWS over vergoeding uit het basispakket van de 
geneesmiddelen eculizumab, ribociclib en atezolizumab

€ -8.872.033 € -10.564.206 € -10.564.206

5.2 GVS-advies herbeoordeling fampridine (Fampyra®) bij multiple 
sclerose (MS)

€ -13.431.668 € -13.945.497 € -14.921.252

Financieel e� ect van de rapporten uit 2018
per zorggebied, per rapport, per jaar
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 Bijlage 6 Financieel effect van de rapporten 
uit 2019 – uitgesplitst per rapport
In onderstaande tabel staat het totale financiële effect van de rapporten uit 2019, uitgesplitst per rapport. 
Deze tabel is een optelling van de inschattingen die per rapport gedaan zijn op moment van de publicatie 
ervan, uitgaande van overname en opvolging van dat rapport door de relevante partijen.

Financieel effect van de rapporten uit 2019 - per zorggebied, per rapport, per jaar

 MSZ 2019 2020 2021

Uitbreiding

4.10 Standpunt Protonentherapie bij neuro-oncologische tumoren € 781.250 € 1.093.750 € 1.250.000

4.16 Standpunt Flash Glucose Monitoring bij personen met diabetes melli-
tus met een intensief insulineschema (basaal-bolus)

€ 0 € 44.042.500 € 66.063.750

4.18 Standpunt occipitale neurostimulatie (ONS) bij medicamenteus onbe-
handelbare chronische clusterhoofdpijn

€ 0 € 461.265 € 691.898

Voorkomen uitbreiding

4.1 Standpunt Percutane leverperfusie met melfalan bij leverdominante, 
niet-resectabele mestastasen van een uveamelanoom

€ -843.750 € -1.546.875 € -2.109.375

Beperking

4.12 Standpunt Adjuvante Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie 
HIPEC bij stadium III coloncarcinoom en een hoog risico op peritonea-
le metastasering

€ -991.875 € -6.943.125 € -7.935.000

4.14 Standpunt neuromodulatie bij chronische pijn € 0 € -1.928.906 € -2.571.875

4.15 Standpunt hooggebergtebehandeling bij ernstig refractair astma 
(herbeoordeling)

€ 0 € -496.974 € -662.632

Betere uitvoering

4.13 Zinnige Zorg - Verbetersignalement Baarmoederhalsafwijking CIN € 0 € -287.500 € -1.437.500

4.17 Zinnige Zorg - Verbetersignalement Zorgtraject van mensen met COPD €  0 € 0 € 2.650.000

Genees- en hulpmiddelen 2019 2020 2021

Uitbreiding

4.4 Pakketadvies sluisgeneesmiddel abemaciclib (Verzenios®) bij de 
behandeling van hormoonreceptor-positieve, HER2-negatieve 
gevorderde of gemetastaseerde borstkanker

€ 0 € 993.235 € 1.568.097

4.6 Pakketadvies sluisgeneesmiddel durvalumab (Im� nzi®) voor volwassenen 
met lokaal gevorderd, irresectabel niet-kleincellig longcarcinoom

€ 0 € 44.625.075 € 51.257.792

4.8 Pakketadvies venetoclax (Venclyxto®) in combinatie met rituximab 
voor de behandeling van volwassen patiënten met chronische 
lymfatische leukemie (CLL)

€ 0 € 6.600.000 € 21.850.000

6.2 GVS-advies rivaroxaban (Xarelto®) uitbreiding bijlage 2 voorwaarden € 709.990 € 2.798.549 € 7.896.055

6.3 GVS-advies � ngolimod (Gilenya®) bij Relapsing Remi� ing Multiple 
Sclerose (RRMS) - uitbreiding bijlage 2 voorwaarde

€ 19.830 € 39.660 € 39.660

6.4 GVS-advies asfotase alfa (Strensiq®) bij hypofosfatasia (HPP) € 436.798 € 941.720 € 1.118.042

6.5 GVS-advies tolvaptan (Jinarc®) bij volwassen patiënten met 
autosomaal dominante polycysteuze nierziekte (ADPKD) met 
chronische nierziekte (CKD) - aanpassing bijlage 2 voorwaarden

€ 288.888 € 1.155.550 € 1.155.550

6.6 GVS-advies glycopyrronium drank (Sialanar®) voor de symptomati-
sche behandeling van ernstige sialorroe bij kinderen en jongeren van 
3 jaar en ouder met chronische neurologische aandoeningen

€ 265.244 € 1.104.309 € 1.288.589

6.7 GVS-advies pitolisant (Wakix®) voor de behandeling van volwassenen 
met narcolepsie

€ 255.895 € 1.169.641 € 1.794.646

6.8 GVS-advies lumaca¤ or/ivaca¤ or (Orkambi®) uitbreiding bijlage 
2 voorwaarde voor toepassing bij kinderen van 2 t/m 5 jaar

€ 494.396 € 1.977.583 € 1.977.583

6.10 GVS-advies fampridine (Fampyra®) voor verbetering van het lopen 
bij volwassen multiple sclerose patiënten met EDSS 4-7 en ernstig 
beperkt loopvermogen (T25FWT ≥6 seconden)

€ 0 € 5.403.513 € 4.235.087

Financieel e� ect van de rapporten uit 2019
per zorggebied, per rapport, per jaar
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Genees- en hulpmiddelen 2019 2020 2021

Uitbreiding (vervolg)

6.11 GVS-advies ciclosporine 0,1% oogdruppels (Ikervis®) voor de 
behandeling van ernstige keratitis

€ 0 € -722.986 € -722.986

6.12 GVS-advies GLP-1ra bij diabetes uitbreiding bijlage 2 voorwaarde 
door verlaging BMI-a� apwaarde

€ 0 € 2.145.948 € 4.098.612

6.14 GVS-advies hydrocortison granulaat in capsules om te openen 
0,5, 1, 2 of 5mg (Alkindi®)

€ 0 € 1.518.801 € 2.025.069

6.15 GVS-advies 4 componenten meningokokken B (4CMenB) vaccin 
(Bexsero®)

€ 0 € 562.302 € 749.737

Voorkomen uitbreiding

4.2 Pakketadvies sluisgeneesmiddel axicabtagene ciloleucel (Yescarta®) 
voor volwassenen met recidiverend of refractair DLBCL en PMBCL 
na 2 of meer lijnen systemische therapie

€ -8.996.978 € -22.845.266 € -36.384.835

4.3 Pakketadvies sluisgeneesmiddel abemaciclib (Verzenios®) bij de 
behandeling van hormoonreceptor-positieve, HER2-negatieve 
gevorderde of gemetastaseerde borstkanker

€ -1.551.930 € -2.967.461 € -3.266.868

4.5 Pakketadvies sluisgeneesmiddel durvalumab (Im� nzi®) voor volwas-
senen met lokaal gevorderd, irresectabel niet-kleincellig longcarci-
noom

€ -22.312.538 € -47.941.434 € -54.052.160

4.7 Pakketadvies venetoclax (Venclyxto®) in combinatie met rituximab 
voor de behandeling van volwassen patiënten met chronische 
lymfatische leukemie (CLL)

€ -4.400.000 € -17.500.000 € -30.600.000

4.9 Pakketadvies sluisgeneesmiddelen ipilimumab (Yervoy®) in 
combinatie met nivolumab (Opdivo®)

€ -7.953.012 € -21.705.998 € -27.505.972

4.11 Pakketadvies sluisgeneesmiddelen dabrafenib in combinatie met 
trametinib (Ta� nlar® en Mekinist®) bij de adjuvante behandeling van 
volwassen patiënten met stadium III melanoom

€ 0 € -7.562.717 € -15.753.647

6.1 GVS-advies evolocumab (Repahta®) herbeoordeling aanpassing 
bijlage 2 voorwaarden

€ -9.947.730 € -23.513.360 € -30.913.610

6.9 GVS-advies erenumab (Aimovig®) voor de behandeling van profylaxe 
van migraine

€ -15.441.075 € -61.764.300 € -64.698.075

6.13 GVS-advies metreleptine (Myalepta®) bij de behandeling van 
lipodystro� e

€ 0 € -2.591.591 € -5.230.245

Financieel e� ect van de rapporten uit 2019
per zorggebied, per rapport, per jaar

Werken aan kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid  |  10 juli 2020  |  definitief 

45  



 Bijlage 7 Overzicht van rapporten uit 2018 
zonder (berekend) financieel effect
In deze bijlage staan alle in 2018 door het Zorginstituut op haar website gepubliceerde rapporten, zonder 
(berekend) financieel effect:
1.   GVS-advies sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (Vosevi®) bij chronische hepatitis C
2.   GVS-advies cladribine (Mavenclad®) bij Relapsing Remitting Multiple Sclerose (RR MS)
3.   GVS-advies evolocumab (Repatha®) aanpassing bijlage 2 voorwaarden 
4.   GVS-advies Trelegy Ellipta® bij Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)
5.   Advies over de positionering van behandeling en aanvullende zorgvormen in de Wlz
6.   Pakketadvies atezolizumab (Tecentriq®) bij gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker5

7.   GVS-advies Pleinvue® voor darmreiniging
8.   Actualisatie Bijlage 2 voorwaarden van de Regeling zorgverzekering
9.   Pakketadvies ziekenvervoer
10. GVS-advies lumacaftor/ivacaftor (Orkambi®) voor cystische fibrose patiënten van 6 tot en met 11 jaar
11. Standpunt holmium–166 radioembolisatie (QuiremSpheres®) bij inoperabele levertumoren
12. GVS-advies rolapitant (Varuby®) voor de preventie van vertraagde misselijkheid en braken in verband  

 met sterk en matig emetogene chemotherapie tegen kanker
13. Standpunt verwijderen (explantatie) van siliconen borstimplantaten bij aanhoudende systemische   

 klachten
14. GVS-advies cariprazine (Reagila®) bij de behandeling van schizofrenie bij volwassen patiënten
15. Rapport screeningsfase Zinnige Zorg - Systematische analyse Geestelijke Gezondheidszorg
16. GVS-advies isavuconazol (Cresemba®) bij volwassenen voor de behandeling van invasieve   

 aspergillose en mucormycose
17. GVS-advies verruiming bestaande bijlage 2 voorwaarden SGLT-2 remmers bij de behandeling van   

 diabetes mellitus type 2
18. GVS-advies hydrocortisonnatriumfosfaat (Softacor®) bij de behandeling van lichte niet-infectieuze  

 allergische of inflammatoire conjunctivitis
19. Standpunt vergoeding (totale) parenterale voeding (TPV) en hulpmiddelen voor toediening
20. GVS-advies bictegravir/emtricitabine/tenofoviralafenamide (Biktarvy®) bij de behandeling van   

 volwassenen met hiv-1
21. GVS-advies semaglutide (Ozempic®) bij de behandeling van volwassenen met onvoldoende   

 gereguleerde diabetes mellitus type 2
22. Zinnige Zorg screeningsrapport - Endocriene Ziekten, voedingsstoornissen en stofwisseling- 

 stoornissen
23. Standpunt behandeling bij misofonie
24. Zinnige Zorg verdiepingstraject zinnig nacontrole bij patiënten met niet melanoom huidkanker of   

 actinische keratose brief aan VWS en stakeholders
25. GVS-advies ertugliflozine (Steglatro®) bij de behandeling van volwassen patiënten met diabetes   

 mellitus type 2 (DM2)
26. GVS-advies budesonide orodispergeerbare tablet (Jorveza®) bij de behandeling van eosinofiele   

 oesofagitis (EoE) bij volwassenen
27. Standpunt dinutuximab bèta (Qarziba®) bij de behandeling van hoog-risico neuroblastoom bij   

 patiënten van 12 maanden en ouder. Uitleg aanspraken geneeskundige GGZ op basis van DSM-5   
 classificatie

28. Rapport ‘Ziekenvervoer, in maat en getal’

5   Voor dit geneesmiddel is het lastig te bepalen wat de financiële effecten zullen zijn. Dit komt doordat er voor de betreffende indicatie al verschillende middelen op de 
markt zijn, en de werkelijke prijzen van deze middelen (na prijsonderhandelingen) niet bekend zijn.
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 Bijlage 8 Overzicht van rapporten uit 2019 
zonder (berekend) financieel effect
In deze bijlage staan alle in 2019 door het Zorginstituut op haar website gepubliceerde rapporten,  
zonder (berekend) financieel effect:
1.   Zinnige zorg - Rapport screeningsfase Gehandicaptenzorg
2.   GVS-advies patiromeer (Veltassa®) voor de behandeling van hyperkaliëmie bij volwassenen
3.   Vergoeding KID (kunstmatige inseminatie met donorzaad) vanuit de Zorgverzekeringswet
4.   GVS-advies brexpiprazol (Rxulti®) voor de behandeling van schizofrenie bij volwassenen
5.   Pakketadvies sluisgeneesmiddel tisagenlecleucel (Kymriah®) voor volwassenen met recidief of   

 refractair DLBCL na 2 of meer lijnen systemische therapie
6.   GVS-advies tezacaftor/ivacaftor (Symkevi®) met ivacaftor monopreparaat (Kalydeco®) bij cystische   

 fibrose (CF) bij patiënten van 12 jaar en ouder, die homozygoot zijn voor de F508del-mutatie in het   
 CFTR-gen

7.   Zinnige Zorg - Rapport screeningsfase Systematische analyse Bloed- en immuunziekten
8.   GVS-advies Delstrigo® (doravirine/lamivudine/ tenofovir disoproxil fumaraat) voor de behandeling  

 van volwassenen met hiv-1
9.   Zinnige Zorg - Rapport screeningsfase Systematische analyse Infectieziekten
10. GVS-advies Pifeltro® (doravirine) voor de behandeling van volwassenen met hiv-1
11. Gezamenlijke notitie Zorginstituut en Gezondheidsraad bij advies over vaccinatie van pubers tegen  

 het humaan papillomavirus (HPV)
12. GVS-advies actualisatie bijlage 2 voorwaarden
13. Standpunt röntgendiagnostiek op aanvraag van een Wlz-arts komt ten laste van de Zvw
14. GVS-advies racecadotril (Hidrasec®) bij de behandeling van acute diarree bij zuigelingen (ouder dan  

 3  maanden) en kinderen
15. Gezamenlijke notitie Zorginstituut en Gezondheidsraad bij advies over vaccinatie tegen gordelroos bij  

 volwassenen boven de 60 jaar
16. Zinnige Zorg - Rapport screeningsfase Systematische analyse Oor- en gehoorklachten
17. Brief aan VWS over Landelijk indicatieprotocol protonentherapie (cranio)spinale as bestraling
18. Zinnige Zorg - Rapport screeningsfase Systematische analyse Ziekten van het oog
19. Zinnige Zorg - Rapport screeningsfase Ziekten van het spijsverteringsstelsel
20. Zinnige Zorg - Rapport screeningsfase Systematische analyse Ziekten van huid en onderhuid
21. Zinnige Zorg - Rapport screeningsfase Systematische analyse Ziekten van botspierstelsel en   

 bindweefsel
22. Handreiking behandeling (geneeskundige zorg) in de Wlz per 1 januari 2021
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