
Hoe benut u de mogelijkheden en beheerst u risico’s die voortkomen uit 
de transparantie als gevolg van de add-on registratie in 2017?

Impact op doelmatigheid, kwaliteit en rechtmatigheid door

GEVOLGEN TRANSPARANTIE
DOOR ADD-ON REGISTRATIE IN 2017

Uw resultaat: 
Doe uw voordeel met 
deze transparantie!

Als een ziekenhuis  
zich inschrijft met  
2 personen is 1 dokter 
gratis welkom

Bereidt u voor op de impact van transparantie. Verdiep u in:
•  NZA: Uitwerking besluit regelgeving 2017 add-on geneesmiddelen en  

stollingsfactoren
•  Zilveren Kruis en VGZ: sturen met de nieuwe data op doelmatigheid,   

kwaliteit en rechtmatigheid 
•  Zorgplicht en mededingingsrecht
•  Data analyse voor toevoegde waarde
•  Benut de mogelijkheden van transparantie 
•  Beleid gericht op voorschrijvers 

Strategische conferentie donderdag 13 oktober 2016, Hotel Breukelen

Praktische verdiepings-en intervisie ochtend vrijdag 14 oktober 2016, Hotel Breukelen

 ABAN accreditatie voor 
medisch specialisten én 
ziekenhuisapothekers 
wordt aangevraagd
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PROGRAMMA
DONDERDAG 13 OKTOBER 2016 - Strategische conferentie

8.30 Ontvangst en registratie

9.00 Opening door de dagvoorzitter Cornelis Jan Diepeveen, adviseur Zorgmarkten

DE LIJST
9.10 NZA: Uitwerking besluit regelgeving 2017 add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren 

•   Wat is het doel van het besluit regelgeving 2017 add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren?
•   Wat verandert in 2017 en hoe ziet de lijst eruit?
•   Hoe verhoudt de lijst zich tot Stand der wetenschap en praktijk en de zorgplicht?
•   Hoe werkt het in praktijk en hoe flexibel is de lijst?
Margot Overgaag, beleidsmedewerker NZa 

ZILVEREN KRUIS EN VGZ: STUREN MET DE NIEUWE DATA
10.00 Zilveren Kruis: Ambitie om met de data uit de add-on 2017 te sturen op verdere doelmatigheid,  kwaliteit en rechtmatigheid 

•   Voordelen van het besluit regelgeving 2017 add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren 
•   Welke mogelijkheden bieden de data uit de add-on 2017 om te sturen op: 

 ✓ Verdere doelmatigheid 
 ✓ Betere kwaliteit van zorg en verdere zinnige zorg 
 ✓ Rechtmatigheid

Alexander Bybau, adviseur zorginkoop Zilveren Kruis 

10.45 Pauze

11.15 VGZ: Ambitie om met de data uit de add-on 2017 te sturen op verdere doelmatigheid, kwaliteit en rechtmatigheid   
•   Voordelen van het besluit ‘Regelgeving 2017 add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren’ voor VGZ én ziekenhuizen 

om samen te streven naar zinnige zorg
•   Hoe worden nieuwe middelen gecontracteerd? 1x per jaar of maandelijks bij de update van de lijst?
•   Welke mogelijkheden bieden de data uit de add-on 2017 om te sturen op: 

  ✓ Verdere doelmatigheid 
 ✓ Betere kwaliteit van zorg en verdere zinnige zorg 
 ✓ Rechtmatigheid

Maarten Loof inkoper Medisch Specialistische Zorg en Nadine The, Beleidscoördinator Zorg VGZ 

ZORGPLICHT EN MEDEDINGINGSRECHT
12.00 Impact transparantie op het verstrekken van en gezamenlijk inkopen dure geneesmiddelen i.c.m. mededingingsrecht 

en de zorgplicht  
Juridische grenzen, (on)mogelijkheden en invloed op de marktdynamiek door:
•   ACM handleiding gezamenlijke inkoop dure geneesmiddelen
•   de zorgplicht en stand der wetenschap en praktijk icm Inkoop beleid zorgverzekeraars bij ziekenhuizen 
•   (gezamenlijk) inkoopbeleid zorgverzekeraars/ziekenhuizen bij farmacie
•   Mogelijke reacties NZa, ACM en de farmaceutische industrie
Diederik Schrijvershof, advocaat-partner Maverick advocaten 

12.30 Lunch

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN DE BEHANDELING
13.30 Hoe analyseert u de data van geneesmiddelen gebruik, uitkomsten van zorg en bedrijfsvoering om de toegevoegde 

waarde van een geneesmiddel bij een indicatie expliciet te maken?
•   Welke mogelijkheden bieden de data uit de add-on registratie 2017?
•   Over welke data en uitkomsten van zorg beschikt u nu al en welke heeft u nodig om de toegevoegde waarde van 

een geneesmiddel bij een indicatie expliciet te maken?
•   Welke mogelijkheden bieden deze analyses voor de verkoop van behandeling met dure geneesmiddelen aan de 

zorgverzekeraars en de inkoop van dure geneesmiddelen bij de farmacie?"
Jan van der Eijk, directeur X-IS

14.15 Pauze

BENUT DE MOGELIJKHEDEN VAN DE TRANSPARANTIE
14.45 Benut de mogelijkheden van de transparantie om doelmatigheid , kwaliteit, rechtmatigheid en de relatie met verzekeraars 

te versterken én realiseer de beste invoering 
•   Hoe gebruikt u de benchmark van data om doelmatigheid en kwaliteit van de behandeling/zinnige zorg te vergroten?
•   Hoe analyseert en benchmarkt u de data en hoe gebruikt u deze analyse om de doelmatigheid en kwaliteit te ver-

sterken en te voorkomen dat dure geneesmiddelen onrechtmatig worden verstrekt?
•   Hoe analyseert en benchmarkt u de data en hoe gebruikt u deze analyse in de relatie met verzekeraars en uw positie 

in de contractering te versterken?
•   Welke mogelijkheden biedt deze transparantie in uw verhouding met de farmacie?
Robert ten Broeke, ziekenhuisapotheker & Judith Pijnappels –van der Warenburg Sr. Verkoopadviseur Catharina ziekenhuis 

BELEID VOOR DE VOORSCHRIJVERS
15.30 Stand der wetenschap en praktijk, zorgplicht, afspraken met zorgverzekeraars en de nieuwe add-on registratie 2017. 

Hoe vertaalt u dat naar uw beleid gericht op voorschrijvers?
•   Hoe vertaalt u beleidsmatig de vereisten van de nieuwe add-on 2017 naar de voorschrijvers? Rekening houdend met: 

   ✓ Vinden dokters dat ze kunnen voldoen aan de stand der wetenschap en praktijk en zorgplicht als ze dure genees-
middelen voorschrijven die vroeger offlabel werden verstrekt maar nu niet bij indicaties op de lijst staan? 
  ✓ Hoe voorkomt u dat onverzekerde geneesmiddelen worden voorgeschreven? 
  ✓ Impact op en dialoog met de patiënt

•   Hoe monitort u de gemaakte afspraken met de voorschrijvers
•   Hoe realiseert u sturing en grip op voorschrijvers?
Bastiaan van Dam, Internist en lid geneesmiddelencommissie Noordwest Ziekenhuisgroep

16.15 Afsluiting en borrel

Aanmelden via www.meizb.nl,  
info@meizb.nl of bel 06-14512448



Aanmelden via www.meizb.nl,  
info@meizb.nl of bel 06-14512448PROGRAMMA

VRIJDAG 14 OKTOBER 2016 - GRATIS* Praktische verdiepings- en intervisieochtend

Afronden implementatiefase
Add-on registratie 2017
Hoe rondt u de laatste fase van uw implementatie uitdagingen  
succesvol af?
*Gratis = zie de voorwaarden op het aanmeldingsformulier

8.30 Ontvangst en registratie 

9.00 Opening door de sessie leider Ernst Jan Suyderhoud, consultant Vossius consultancy

9.10 Welke ICT uitdagingen zijn er nog om de laatste fase van de implementatie add-on registratie 2017 succesvol af te 
ronden? 
Aan de orde komen:
•   Koppeling van de verschillende ICT systemen
•   Flexibiliteit van de nieuwe ICT applicaties
•   Privacy, wat mag wel wat mag niet en hoe richt u dat in?
•   Keuzemogelijkheden voor de voorschrijvers
De sessieleider interviewt: Gerrit Mulder, directeur Chipsoft; Paul Crauwels, Directeur MRDM en Marc Sterenberg, 
commercieel directeur NEXUS Nederland

9.50 Zorgadministratie als spin in het web. Hoe rondt u de laatste fase van de implementatie af? 
Aan de orde komen:
•   Registratie 
•   Facturatie
•   Declaratie
•   Controle in de keten
Gerard Hazenberg, teammanager F&C Meander MC 

10.45 Pauze

11.15 Laatste fase van de implementatie fase: welke organisatorische uitdagingen heeft u nog en welke prioriteiten stelt u?
•   Korte uiteenzetting van de organisatorische uitdagingen
•   Maken van een vertaalslag naar de organisatorische uitdagingen van de invoering en maak een prioriteitenstelling 

voor uw eigen organisatie
Ernst Jan Suyderhoud, consultant Vossius consultancy

12.30 Afsluiting  

ENKELE REACTIES OP EERDERE BIJEENKOMSTEN
Meer reacties op www.meizb.nl

NACALCULATIE DURE GENEESMIDDELEN, 26-5-16
'Leuk omdat de verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn'
Therese Frijns, ziekenhuisapotheker Maasstad ziekenhuis

'Zeer leerzaam m.b.t. deze complexe materie'
Roel Kuijpers, Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Apotheek St. Anna 
Ziekenhuis

'Zeer informatief '
Peter Fransen, manager planning & control Rijnstate

'Super! Zeer interactief en een mooie match van verschillende disciplines  
en invalshoeken'
Annemiek de Koning, accountmanager Zorgverzekeraars/ Stafadviseur, 
AMC

(BIJ)STUREN OP PRODUCTIE, 7-4-16
'Zeer relevant en interessant en volgend jaar graag opvolging'
Rolf Swiers, business controller Verkoop, Tergooi

'Heel goed, verfrissend eerlijk'
Anja van Balen, sectorbanker Zorg ABN AMRO

'Prima tal van aanknopingspunten welke ik in de praktijk kan meenemen'
P. Bosman, Economisch adviseur Maasziekenhuis

BETAALBAARHEID DURE GENEESMIDDELEN, 3-12-15
'Informatief, interessant'
Rien Caljouw, divisiemanager VUMC

'Interessant'
H.A. Nijskens, Stafmedewerker EAD Zorgsaam Zeeuws Vlaanderen

HET BESTE AANBOD VAN ONCOLOGISCHE ZORG, 10-9-15
'Prima! Gebalanceerd programma.'
Aart van Bochove, medisch manager, Esperanz

DURE GENEESMIDDELEN, 19-3-15
'Inspirerend, eerlijk, open, Leuk!'
Sardha van Haga-Lakhi, ziekenhuisapotheker Groene Hart Ziekenhuis

'Prima. Actueel en vanuit verschillende perspectieven beschouwend.'
Joost Zuidema, sales manager, St. Antonius Ziekenhuis

ZORGCONTRACTERING 2016, 17-4-15
'Actueel & afwisselend programma, goede organisatie & goed voor de 
contacten'
Ginette van Riel, manager verkoop Sint Franciscus Vlietland Groep

'Een goed middel om informatie te verzamelen die kan dienen als input 
voor de onderhandelingen met zorgverzekeraars'
'Huub van den Boorn, Clusterleider Verkoop, Contractering &  
Verkoopadministratie, MUMC

'Zeer informatief voor de contractering 2016. Meerwaarde dat er vanuit 
verschillende invalshoeken gekeken wordt"
Anne Ligthart, Accountmanager MST

ZORGCONTRACTERING 2015, 4-4-14
'Zeer informatief, richtinggevend voor onze eigen voorbereiding op 2015'
Julie Elbertse, Verkoopadviseur Zorg, St. Antonius Ziekenhuis

'Waardevol'
M. de Vink, Manager Zorg, Martini Ziekenhuis



Doelgroep 
Strategische conferentie 13 oktober 2016

Ziekenhuizen
Ziekenhuisapothekers,
Manager bedrijfsvoering ziekenhuis /
apotheek
Financieel directeur
Manager Planning & Control
Manager zorgadministratie
Hoofd Verkoop,
Controller dure geneesmiddelen
Sales controller,
Leden geneesmiddelen commissie
Voorschrijvers

Zorgverzekeraar
Zorginkopers
Beleidsadviseurs
Manager materiele controle

Farmacie
Beleidsmedewerkers
Marketacces managers

ICT
Projectleiders
Accountmanagers

Doelgroep 
Praktische verdiepings- en intervisieochtend 
14 oktober 2016
Projectleider implementatie add-on 
registratie 2017
Hoofd zorgadministratie
ICT-manager
Controller ziekenhuisapotheek

Zorgverzekeraars
Beleidsadviseurs

Overige belanghebbenden

Samenvatting algemene voorwaarden
1. Annuleringsvoorwaarden. Bij verhindering 
kunt u tot 4 weken voorafgaand aan de bij-
eenkomst kosteloos annuleren. Bij annulering 
vanaf 4 weken voorafgaand aan de bijeenkomst 
betaalt u de volledige deelname kosten. U kunt 
wel een vervanger sturen. De factuur blijft op 
uw naam staan.

2. De bijeenkomst is altijd onder voorbehoud. 
Indien omstandigheden dit volgens de organi-
satie vereisen kan het programma, locatie en 
datum gewijzigd worden.

De uitgebreide versie van de algemene voor-
waarden kunt u opvragen bij info@meizb.nl

MEI zakelijke bijeenkomsten is geregistreerd 
onder nummer 55780652 KvK Amsterdam

ABAN accreditatie voor medisch  
specialisten én ziekenhuisapothekers 
wordt aangevraagd

Eritia van der Mei

Graag,
tot ziens!

Aanmeldingsformulier 

Meld u aan via: Internet: Per telefoon: Per e-mail:

06-14512448

Deelnamekosten Strategische conferentie op 13 oktober 2016

Ziekenhuizen & verzekeraars
Let op: Als een ziekenhuis inschrijft met 2 personen is 1 dokter gratis welkom

E8       625,- ex. BTW p.p. 

Overige organisaties E8       999,- ex. BTW p.p.

Deelnamekosten Praktische verdiepings- en intervisieochtend op 14 oktober 2016
Gratis voor deelnemende ziekenhuizen aan de strategische bijeenkomst op 13 oktober 2016 waarbij 
geldt dat het aantal inschrijvingen per ziekenhuisorganisatie op 13 oktober 2016 recht geeft op het 
zelfde aantal inschrijvingen per ziekenhuisorganisatie voor 14 oktober 2016.

Ziekenhuizen & verzekeraars E8       315,- ex. BTW p.p.

Overige organisaties E8       449,50 ex. BTW p.p.

Deelnamekosten Combinatieticket 13 & 14 oktober 2016

Overige organisaties E8       1.248,50 ex. BTW p.p.

  Ja,  ik neem deel aan de conferentie op 13 oktober 2016, Hotel Breukelen.
 
  Ja,  ik neem deel aan de verdiepings- en intervisieochtend op 14 oktober 2016, Hotel 

Breukelen. Dat is gratis als ik voldoe aan de voorwaarden zoals hierboven is vermeld. 

  Ja,  ik neem deel aan de conferentie op 13 oktober 2016, Hotel Breukelen en de verdiepings- 
en intervisieochtend op 14 oktober 2016, Hotel Breukelen.

 
  Ja,  wij willen met meerdere personen deelnemen aan de conferentie op 13 oktober 2016, 

Hotel Breukelen en de verdiepings- en intervisieochtend op 14 oktober 2016, Hotel 
Breukelen. Wij verzoeken MEI contact op te nemen met ons via de hieronder opgegeven 
contactpersoon voor het aantal personen en wie aan welke dagen deelneemt.

Organisatie

Algemeen telefoonnummer 

Postadres

Postcode

Plaats

Factuuradres 

De heer/mevrouw 

Functie

Voorletters

Achternaam

Direct vast telefoonnummer 

Mobiel telefoonnummer 

E-mail adres 

  Ja ik ga akkoord met de algemene voorwaarden

Handtekening 


