
Hoe krijgen patiënten 
effectieve geneesmiddelen?

EMA3 beoordeelt de veiligheid, 
kwaliteit en werkzaamheid

Markttoelating in EU
door Europese Commissie

Werkt het?

Onderzoek en Ontwikkeling

2 Budgetimpact

Dit is de impact die de toelating van het geneesmiddel naar verwachting heeft op het 

geneesmiddelenbudget. Dit is a�ankelijk van aantal patiënten, gebruiksduur en prijs.

3 EMA

European Medicines Agency (EMA) houdt toezicht op de ontwikkeling en 

veiligheid van geneesmiddelen. De EMA evalueert aanvragen voor de toelating 

van geneesmiddelen in de EU. Daarnaast nemen ze maatregelen om toegang en 

ontwikkeling van geneesmiddelen te bevorderen. 

Is de verwachte 
budgetimpact2 hoog?

In de sluis

Kostbaar traject voor 1 geneesmiddel

        Duur: gemiddeld 12 jaar

            Kosten:  gemiddeld 1,3 miljard euro

        Slagingskans: 1 : 10.000

Ministerie VWS vraagt advies 
aan Zorginstituut Nederland

Geen 
vergoeding

Advies Zorginstituut Nederland1

Terug naar 
Onderzoek en 
Ontwikkeling

Ministerie VWS en fabrikant gaan in overleg over prijs en gepast 
gebruik. Deze onderhandeling kent meerdere rondes.

Kunnen we tot prijsafspraken komen?

ja

nee

Aangetoonde effectiviteit

Noodzakelijkheid

Kosteneffectiviteit

Uitvoerbaarheid

Beschikbaar 
voor patiënten

Toegang tot innovatieve geneesmiddelen

Opname in basispakket zorgverzekering

nee

nee

1 Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland (ZIN) beoordeelt of geneesmiddelen 

voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking komen. 

Voor de sluisprocedure geeft ZIN een advies aan het ministerie 

van VWS over de pakkettoelating van specialistische genees-

middelen. ZIN schrijft een beoordelingsrapport op basis van de 

criteria noodzakelijkheid, effectiviteit, kosteneffectiviteit en 

uitvoerbaarheid. Aan de hand van het advies gaat het ministerie 

van VWS in onderhandeling met de fabrikant.

Regelgeving sluis

Voordat patiënten een innovatief geneesmiddel kunnen krijgen, worden er afspraken gemaakt 

over de vergoeding. Een fabrikant kan in gesprek gaan met verzekeraars en artsen om het middel 

in het basispakket te krijgen. Wanneer de verwachte budgetimpact volgens het ministerie van VWS 

te hoog is, vraagt VWS advies aan het Zorginstituut Nederland (ZIN) over de (kosten)effectiviteit 

van het geneesmiddel. Het ministerie gaat daarna in onderhandeling met de fabrikant over de prijs. 

Het geneesmiddel wordt in deze periode in de zogeheten sluis geplaatst. Dit proces kan soms 

lang duren, terwijl patiënten wachten op hun medicatie. Wanneer de fabrikant en het ministerie 

overeenstemming bereiken over de prijs, komt het middel beschikbaar voor patiënten.
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Janssen-Cilag B.V.
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