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Kosten betere  
spoedzorg vallen mee

Tekst Noël Houben

Beeld Reyer Boxem (HH)

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen bevat 
richtlijnen, normen en aanbevelingen voor 
de samenwerking tussen de ‘schakels’ in de 
spoedzorg. Onder de spoedzorgketen vallen 
huisartsenspoedzorg, ambulancezorg en 
acute zorg in het ziekenhuis. In elf regio’s 
brachten zorgverleners en vertegenwoor-
digers van betrokken partijen (zie kader) 
vanaf 2015 de kwaliteit van de spoedzorg in 
kaart. Elf zogenoemde ‘ingangsklachten’ als 
benauwdheid, verwardheid, brandwonden 
en hoge koorts stonden hierbij centraal. 
Aan de hand van het pad dat patiënten met 
deze klachten doorlopen, formuleerden de 
partijen verbeterpunten.

Enkele van deze verbeterpunten konden 
mogelijk tot extra kosten leiden, bleek uit 
de toetsing van het kwaliteitskader door 
het Zorginstituut. Zo moet in de toekomst 
op elke spoedeisende hulp (SEH) een arts 
aanwezig zijn met minimaal twee jaar 
klinische ervaring. Nu bewaakt soms alleen 

een arts-in-opleiding het fort. Ook moet er 
binnen een halfuur een zorgverlener op de 
SEH kunnen zijn die is gespecialiseerd in de 
zorg voor ouderen. Ten slotte moet er binnen 
dertig minuten ondersteuning van apotheek, 
klinische chemie en microbiologie beschik-
baar zijn.

BIA
Op verzoek van het Zorginstituut heeft de 
NZa een budget impactanalyse (BIA) ge-
maakt voor deze nieuwe normen. Daar had-
den ook de betrokken partijen om gevraagd. 
De NZa verzamelde informatie bij de 87 
SEH’s in Nederland. De meerkosten voor het 
invoeren van het kwaliteitskader bleken te 
liggen tussen de 6,7 en 26,8 miljoen euro. De 
NZa heeft mogelijke besparingen niet mee-
genomen in de berekeningen. De verwach-
ting van alle betrokken partijen is dat die er 
wel zijn. Door de aanwezigheid van meer 
ervaren en gespecialiseerde zorgverleners 
krijgen bijvoorbeeld oudere patiënten eerder 
de juiste diagnose en behandeling. Gevolg 
is dat ze minder vaak (en minder lang) in het 
ziekenhuis hoeven te worden opgenomen.  

 
Breed gedragen 
De partijen achter het Kwaliteitskader 
Spoedzorgketen zijn:
• Federatie Medisch Specialisten;
• Ambulancezorg Nederland; 
• Landelijke Netwerk Acute Zorg; 
• Nederlandse Federatie van Universitair 
Medische Centra; 
• NVZ Vereniging van Ziekenhuizen; 
•  Nederlandse Vereniging van  

SEH-artsen;
• Nederlands Huisartsen Genootschap; 
•  beroepsvereniging van verpleegkundi-

gen en verzorgenden V&VN;
• Patiëntenfederatie Nederland; 
• vereniging voor eerstelijnszorg Ineen; 
• Zorgverzekeraars Nederland.

 
Sluis voor dure geneesmiddelen
Nieuwe intramurale geneesmiddelen worden in beginsel zonder (prijs)afspraken toegela-
ten tot het basispakket, zodat innovatieve zorg snel beschikbaar komt. De minister voor 
Medische zorg en Sport kan echter besluiten om nieuwe middelen, vanwege de hoge 
prijs, toch tijdelijk uit het pakket te houden en in een ‘sluis’ te plaatsen. In de tussentijd 
kan het Zorginstituut een advies uitbrengen en kan de minister met de fabrikant onder-
handelen over de prijs.

Elf partijen dienden begin 2018 een concept Kwaliteitskader 
Spoedzorgketen in bij het Zorginstituut. Doel van het document: 
de (hoge) kwaliteit van de spoedzorg behouden en op punten 
verder verbeteren. Voordat het kwaliteitskader kon worden 
opgenomen in het Register, moest nog duidelijk worden of er bij 
invoering een risico bestond op (aanzienlijke) meerkosten. Een 
doorrekening van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) laat zien 
dat die alleszins meevallen. 

Beter informeren
Betrokken partijen beraden zich nu op het 
indienen van een definitief kwaliteitskader. 
Hierbij nemen ze de resultaten van de BIA 
mee. Bij het definitieve document zal dan 
ook een plan zitten voor de invoering van het 
kwaliteitskader in de praktijk. Die invoering 
is in veel regio’s trouwens al gestart. Zo 
informeren zorgverleners elkaar al beter 
over de bedden die ze beschikbaar hebben 
en over de expertise die in huis aanwezig is. 
Daardoor weten ambulancemedewerkers 
bijvoorbeeld naar welk ziekenhuis ze welke 
patiënt het beste kunnen brengen. ●

Het Zorginstituut is initiatiefnemer van het 
kwaliteits kader. Contactpersoon is adviseur  
Marjolein de Booys.

Zorginstituut beoordeelt drie sluisgeneesmiddelen tegen kanker 

Beoordeling  
van geneesmiddelen  
is maatwerk
Het Zorginstituut heeft onlangs Yescarta, Kymriah en 
Verzenios, drie relatief nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, 
beoordeeld voor toelating tot het basispakket. Ondanks hun 
overeenkomsten – het zijn alle drie oncolytica en zogenaamde 
‘sluismiddelen’ – lopen de uitkomsten van onze beoordelingen 
sterk uiteen. Die variatie toont nog eens aan dat de beoordeling 
van geneesmiddelen echt maatwerk is. 

Tekst Edith Bijl

Yescarta 
Yescarta is een effectieve immuuntherapie 
voor bepaalde subgroepen patiënten met lym-
feklierkanker: zogenaamd diffuus groot cellig 
B-cellymfoom (DLBCL) en primair mediasti-
naal grootcellig B-cellymfoom (PMBCL). Het 
middel wordt eenmalig toegediend en levert 
een overlevingswinst van gemiddeld ruim elf 
maanden op in vergelijking met de standaard-
behandeling. Dat is aanzienlijk, zeker gezien de 
agressiviteit van deze vorm van kanker. 
Omdat er nog onzekerheid bestaat over de 
precieze overleving op de langere termijn, 
heeft het Zorginstituut nog geen betrouw-
bare inschatting kunnen maken van de kos-
teneffectiviteit. Maar de kans is aanzienlijk 
dat die de referentiewaarde van 80.000 euro 
per QALY (gewonnen levensjaar van goede 
kwaliteit) zal overschrijden. Daarom vinden 
wij dat Yescarta niet opgenomen moet wor-
den in het basispakket, tenzij een lagere prijs 
wordt overeengekomen. 
Toch zal het middel al tijdens de prijsonder-
handelingen beschikbaar komen voor de 
Nederlandse patiënt. De fabrikant van het 
product zal in de kosten daarvan voorzien. 
Omdat de schatting van het aantal pati-
enten uiteenloopt, heeft het Zorginstituut 
verschillende scenario’s berekend voor de 

budgetimpact; deze loopt uiteen van 29,3 
miljoen euro (drie jaar na de introductie) tot 
43,9 miljoen euro. 

Kymriah
Het Zorginstituut heeft Kymriah, dat ook 
eenmalig wordt toegediend, inmiddels be-
oordeeld voor verschillende ziektebeelden/
indicaties. Eind vorig jaar oordeelden wij dat 
het kostbare middel - ruim 320.000 euro per 
patiënt/behandeling - bij zogenaamde acute 
B-cel lymfoblastaire leukemie een therapeu-
tische meerwaarde heeft ten opzichte van de 
gebruikelijke behandeling. Op grond hiervan 
komt het in aanmerking voor opname in het 
basispakket. 
Kymriah zat ook in de ‘sluis’ voor een andere 
indicatie: DLBCL (waarvoor Yescarta ook 
beoordeeld is). Uit onderzoek naar de effec-
tiviteit van Kymriah bij deze indicatie kwam 
weliswaar een overlevingswinst naar voren 

ten opzichte van de gebruikelijke behande-
ling (chemo therapie), maar omdat dit effect 
waarschijnlijk klein is en de kwaliteit van 
dit bewijs zeer laag is, adviseert het Zorg-
instituut om Kymriah voor DLBCL niet op te 
nemen in het basis pakket. De fabrikant kan 
een nieuw verzoek tot beoordeling indienen 
als nieuw gepubliceerde gegevens daartoe 
aanleiding geven.

Verzenios
Na Palbociclib en Ribociclib is Abemaciclib 
(Verzenios) het derde middel voor hetzelfde 
type borstkanker dat in de sluis is geplaatst. 
Vorig jaar al adviseerden wij om Palbociclib 
en Ribociclib niet te vergoeden vanwege een 
ongunstige kosteneffectiviteit. Omdat voor 
Verzenios hetzelfde geldt adviseren wij om 
ook over dit middel afspraken te maken en 
aan te sluiten bij de prijsafspraken die al voor 
Palbociclib en Ribociclib zijn gemaakt. ●




