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Commissiedebat Geneesmiddelenbeleid 16 juni

Geachte leden van de vaste Kamercommissie VWS,
Op 16 juni praat u over Geneesmiddelenbeleid. Patiëntenfederatie Nederland geeft u daarbij graag
een aantal vragen en aandachtspunten mee.
Voor patiënten is het van levensbelang dat ze tijdig kunnen beschikken over passende medicijnen.
Veel patiënten moeten een eigen bijdrage betalen voor medicijnen. Die komt vaak bovenop de
kosten voor het eigen risico en eigen betalingen voor zorg, ondersteuning, zelfzorgmiddelen en
hulpmiddelen. De bijbetalingen voor medicijnen uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)
zijn in voorgaande kabinetsperiode gemaximeerd op 250 euro per jaar per verzekerde 1. De
afspraken over maximering gelden tot 1 januari 2022. Voor de periode daarna is er dus nog niks
geregeld om bijbetalingen door patiënten voor medicijnen te beperken.
Het ministerie van VWS werkt aan een modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem
(GVS). Volgens de huidige plannen moet die modernisering in 2023 gereed zijn 2. In de praktijk
komt het erop neer dat er 140 miljoen euro moet worden bezuinigd op de uitgaven aan
geneesmiddelen. Als dat niet lukt via een prijsdaling door de fabrikanten, komt de rekening terecht
bij de gebruikers van medicijnen: de patiënt. De Patiëntenfederatie wil in dat geval dat de kosten
van de modernisering van het systeem worden betaald uit de zorgverzekeringspremie zodat alle
Nederlanders eraan bijdragen en niet alleen de mensen die medicijnen gebruiken. In de tussentijd
is het belangrijk dat de afspraken over maximering van bijbetaling verlengd worden. In elk geval
totdat het nieuwe GVS gereed is en er voor patiënten, die niet kunnen wisselen, een adequaat
vangnet geregeld is.
Wilt u de minister vragen:
-de huidige regeling voor maximering van eigen bijdragen voor geneesmiddelen vanaf
1/1/2021 te verlengen, in elk geval tot het gemoderniseerde GVS gereed is?
-te verkennen of en hoe patiënten, in ieder geval in het eerste jaar na invoering van
het nieuwe GVS, vrijgesteld kunnen worden van bijbetalingen voor geneesmiddelen?
Zodat patiënten niet de dupe worden van fabrikanten die hun prijs niet verlagen.
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We vragen u de punten uit deze brief te betrekken bij het debat. Mocht u vragen hebben naar
aanleiding van deze brief dan zijn we graag beschikbaar.
Met vriendelijke groet,

Dianda Veldman
directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland

