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3.000 – 4.000 patiënten

€50.000 per patiënt 

3 maanden mediane 
overlevingswinst

Te duur?



iMTA Hospital
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“The invisible patient”



Geld bij de zorg? Verdringing
van besteedbaar inkomen
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Twee redenen om grenzen te stellen

Opportuniteitskosten (verdringing) (k)

Bereidheid te betalen voor gezondheidswinst (v)



Huisarts Bart Meijman in de Volkskrant, Januari 2017: 

"Als je als politicus kiest voor dure medicijnen om kankerpatiënten 
drie maanden langer te laten leven, dan betekent dat misschien dat 
je veel kwetsbare ouderen het eind van hun leven onder slechte 
omstandigheden moet laten (...) de politicus moet kiezen. Wil je een 
landelijke screening op darm- en borstkanker, of wil je meer 
wijkverpleegkundigen? En kies je voor nieuwe hartkleppen à 20 
duizend euro bij ouderen met een slechte conditie, of voor meer 
verzorgenden in een verpleeghuis? Voor de prijs van drie 
hartkleppen kun je één verzorgende in een verpleeghuis een jaar 
betalen.“ 

(MV: op een verzorgende zit geen marge: pure zorg).



Economische evaluaties
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Voorbeeld

∆kosten

∆effecten

Verhoogde
kwaliteit van 
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Verlenging van 
leven

Verhoogde
productiviteit

Minder 
informele zorg

Minder directe
medische

kosten

Extra kosten in 
gewonnen
levensjaren
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Voorbeeld

€ 12.432

0,3

Verhoogde
kwaliteit van 
leven patient

Verlenging van 
leven

Verhoogde
productiviteit

Minder 
informele zorg

Minder directe
medische

kosten

QALY

= €41.440,- per gewonnen QALY



Nivolumab bierviltje berekening:

€ 24.000

0,3

? 3 a 4 maanden

? ? € 24.000

QALY

= €80.000,- per gewonnen QALY

Prijsreductie van 50%



Casus: Orkambi voor 
taaislijmziekte. 170.000 per 
patiënt per jaar



Verdringing binnen de zorg:
Voor 41.000 euro krijg je in de zorg 1 QALY (k)

Hoeveel QALYs had je voor het Orkambi geld 
kunnen kopen?
1.500.000.000/41.000 = 36.585

Verdrongen gezondheid: 36.585 – 3.480 = 
33.105 QALYs 

Totaal geproduceerde gezondheidswinst Orkambi:
750*4,64 = 3.480 QALYs

Kosten: €1.500.000.000,-

Verdringing buiten de zorg:
Waarde QALY (v) = 80.000

Hoeveel vinden we dat het bedrag dat we aan
Orkambi uitgeven op zou moeten leveren:
1.500.000.000/80.000 = 18.750 QALYs

Verdrongen waarde: 18.750 – 3.480 = 15.270 
QALYs

NRC 13-10-2017, Versteegh: Vaar niet op deernis enkelen bij vergoeding duur medicijn



Entresto
Ziektelast 55% (9.52-4.31)/9.52

Drempelwaarde (WTP) 50.000

Meerkosten per patient 5.839

Meereffecten per patient (QALYs) 0.33

ICER 17.600 per QALY

Positieve vergoedingsbeslissing

Spinraza SMA type 1 SMA type 2
Ziektelast 96% (73,96-71,15)/73.96 64% (72,32-25.97)/72,32

Drempelwaarde (WTP) 80.000 50.000

Meerkosten per patient 2.976.000 3.739.000

Meereffecten per patient 
(QALYs)

5.93 3.53

ICER 500.000 per QALY 1.000.000 per QALY

Positieve
vergoedingsbeslissing

In onderhandeling Idem



Waarom zijn geneesmiddelen duur: marktmacht
en winstmaximalisatie (via aandeelhouders). 





Een pensioenfonds is een langetermijn
aandeelhouder. Die maakt zich zorgen over de 
duurzaamheid van de prijsmodellen en dus over 
de duurzaamheid van diens investering





David Epstein (venture capitalist) 
interview McKinsey

”If all of a sudden investors had no hope of being 
able to take their companies public and make a good 
return, that money would dry up, as would 
innovation. If pharma companies saw prices fall so far 
that their margins came under huge pressure, they 
would cut costs and reduce R&D as well as other 
spending. Eventually there would be an industry 
shakeout, and it would correct itself, but you’d have 
several years or longer where things slowed down or 
paused, and that’s an ongoing risk.”

https://www.mckinsey.com/industries/pharmaceuticals-and-medical-products/our-
insights/the-next-horizon-of-innovation-for-pharma
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Waarom doet transparantie er dan toe volgens
sommigen?



De toekomst? Bedrijven die weinig gezondheid
verkopen zullen het zwaarder krijgen dan
bedrijven die veel gezondheid verkopen.



Samengevat: 

Alles wat je aan de ene patiënt uitgeeft, 
kan je niet meer aan de andere patiënt 
uitgeven. Gegeven een beperkt budget 
(of beperkte bereidheid te betalen voor 
de premie) is het onethisch om daar geen 
maatschappelijke beslissingen over te 
nemen

versteegh@imta.eur.nl
www.imta.nl
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