Goed Gebruik Geneesmiddelen 2014 –
Shared Value
3 april 2014 – Supernova/Jaarbeurs
Een beschrijving van de deelsessies
e

1 ronde
1A
Therapietrouw: lessons learned van succesvolle projecten ( innovatieve industrie)
Op het gebied van therapietrouw vindt een breed scala aan initiatieven plaats. Echter, slechts een beperkt
aantal bereikt de patiënt. Wat zorgt ervoor dat een project een structurele bijdrage aan therapietrouw in de
dagelijkse praktijk levert? Hoe wordt de implementatie vorm gegeven? Wie zijn daarbij betrokken? Welke
lessons learned leveren deze projecten op?
1B
Drug Rediscovery, de juiste weg naar een nieuwe indicatie ( generieke industrie)
Geregistreerde geneesmiddelen worden vaak breder gebruikt dan de toepassingen waarvoor een
handelsvergunning is verleend. De studies die noodzakelijk zijn ter onderbouwing van een nieuwe indicatie
vergen hoge investeringen, net als voor nieuwe geneesmiddelen. Maar, anders dan voor nieuwe
geneesmiddelen, kan een nieuwe indicatie voor een bestaand product meestal niet worden beschermd tegen
concurrentie en/of een lage vergoedingslimiet is reeds vastgesteld op basis van de bestaande marktsituatie.
De te verwachten return on investment weegt daardoor vaak niet op tegen de gemaakte investeringen. In deze
workshop onderzoeken we de (on)mogelijkheden van een aantal alternatieve beloningsmodellen voor Drug
Rediscovery projecten ter stimulering van het registreren van nieuwe toepassingen van bestaande
geneesmiddelen.
1C
Registratie van zorggegevens: dilemma’s rondom openheid (artsen)
Door het registreren van zorggegevens komt informatie beschikbaar over geneesmiddelengebruik,
bijwerkingen, toegankelijkheid en praktijkvariatie. Dit levert ook een nieuwe openheid op met bijbehorende
dilemma’s. Hoe moet hiermee worden omgegaan? Welke informatie komt wanneer beschikbaar voor de
patiënt, de zorgverzekeraar, de fabrikant? Hoe moet worden omgegaan met registratie van vermoede
bijwerkingen van geneesmiddelen in de huisartsenpraktijk? Waar loop je tegenaan bij registratietrajecten van
geneesmiddelen?
e

2 ronde
2A
Medicatiebewaking: personalized medicine op basis van individuele nierfunctiewaarden (apothekers)
Nierfunctiewaarden spelen een belangrijke rol in de farmacotherapie en zijn van belang voor de
patiëntveiligheid. Hoe kan de samenwerking tussen voorschrijvers, klinisch chemici en apothekers eruit zien om
optimale uitwisseling van de nierfunctiewaarden te bewerkstelligen? Wat kunnen de KNMP Medische
Farmaceutisch Beslisregels voor de praktijk betekenen?
2B
Samen werken aan verbetering van polyfarmacie bij ouderen (patiënten)
Wat hebben de initiatieven op het gebied van implementatie van de richtlijn polyfarmacie bij kwetsbare
ouderen opgeleverd? Welke rol en positie heeft de patiënt? Hoe kunnen we in samenwerking toewerken naar
verdere verbetering van de behandeling van polyfarmacie patiënten? Wat zijn de benodigdheden en
aanbevelingen?

2C
Hoe zorgt zorginkoop voor goed gebruik geneesmiddelen? (zorgverzekeraars)
De workshop richt zich op de rol van de verzekeraar in relatie tot het stimuleren van goed gebruik
geneesmiddelen. Aan de hand van een aantal thema’s met voorbeelden op het gebied van farmacie volgt een
inhoudelijke discussie met als uitkomst een top drie. Samen met de aanwezigen vanuit het werkveld wordt
gezocht naar het antwoord op de vraag: Met welke onderzoeksthema’s kunnen we, al of niet samen, goed
gebruik van geneesmiddelen het beste stimuleren?

