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Overhevelen

Vanaf midden 2010 is de intramurale farmacie in de ban van 
overhevelen. De overheid heeft besloten de TNF-alfa-remmers 
over te hevelen naar het intramuraal budget. Het kan geen 
zorgverlener zijn ontgaan dat dit besluit nogal wat stof doet 
opwaaien.
Dit stof waait niet op omdat het zorgveld de overgang op 
voorhand een slecht idee vindt. Integendeel, zowel artsen als 
apothekers zien veel kansen. Specialistische zorg kan van A tot Z 
worden verleend door specialisten. De afgelopen jaren hebben 
enkele partijen een positie in distributie en toediening van 
onder andere de TNF-alfa-remmers gekregen door de huidige 
regelgeving en vergoedingssystematiek. De nieuwe regeling zal 
duidelijk maken of deze partijen een noodzakelijke schakel zijn 
(geweest) om te komen tot optimale (farmaceutische) zorg.
Met de overheveling komt ook een gefaseerd eind aan de 
regeling dure geneesmiddelen. Deze regeling compenseert 
ziekenhuizen grotendeels voor de kosten van dure middelen die 
intramuraal worden voorgeschreven en toegediend. Persoonlijk 
juich ik het verlaten van deze regeling toe. Vanaf de eerste dag is 
duidelijk geweest dat deze regeling het veld geen enkele prikkel 
gaf om ‘de lucht uit de kolom te halen’. Onderzoek van de 
Nederlandse Zorgautoriteit van enkele jaren geleden liet zien 
dat op de dure geneesmiddelen nauwelijks inkoopkortingen 
werden verkregen – een vrij direct gevolg van de regeling dure 
geneesmiddelen.
We gaan dus overhevelen. Een idee vol kansen. Het is jammer 
dat de zorginstellingen op pad worden gestuurd om een en 
ander te regelen zonder dat de financiële kaders duidelijk zijn. 
Worden de ziekenhuizen adequaat gecompenseerd door een 
toeslag op de prijzen van de desbetreffende diagnose-behandel-
combinaties in relatie tot de nieuwe inkoopprijzen? We zullen 
het komende jaar diverse modellen gaan zien om de overheve-
ling vorm te geven binnen de nog nader te benoemen kaders.

Eric van Roon

van Roon E. Overhevelen. PW Wetenschappelijk Platform. 2011;5:e1106.
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