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PUBLICATIEBLAD
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 27ste oktober 2014
tot wijziging van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen juli 2012 1.
____________
De Minister van Economische Ontwikkeling,

Overwegende:
dat het wenselijk is een aantal geneesmiddelen met de bijbehorende maximumprijzen toe te
voegen aan dan wel te verwijderen van de bijlage behorende bij de Regeling maximumprijzen
geneesmiddelen juli 2012 (“Bijlage: Lijst maximumprijzen geneesmiddelen mei 2014”) en
tevens een aanpassing door te voeren in de prijs van een geneesmiddel uit genoemde lijst;

Heeft besloten:

Artikel I
De bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen juli 2012 behorende “Bijlage: Lijst
maximumprijzen geneesmiddelen mei 2014” wordt vervangen door de bijlage behorende bij
deze regeling: “Bijlage: Lijst maximumprijzen geneesmiddelen Oktober 2014”.

Artikel II
Deze regeling wordt met de toelichting in het Publicatieblad geplaatst, met uitzondering van de
bijlage “Bijlage: Lijst maximumprijzen geneesmiddelen Oktober 2014”, die ter inzage wordt
gelegd bij het Ministerie van Economische Ontwikkeling.
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P.B. 2012, no. 28, laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2014, no. 40.
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Artikel III
Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening.

Gegeven te Willemstad, 27 oktober 2014
De Minister van Economische Ontwikkeling,
S.M. PALM

Uitgegeven de 12de november 2014
De Minister van Algemene Zaken,
I.O.O. ASJES
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Toelichting behorende bij de Ministeriële regeling met algemene werking van de 27ste
oktober 2014 tot wijziging van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen juli 2012
1.

Algemeen

Het Ministerie van Economische Ontwikkeling heeft een aantal verzoeken van importeurs van
geneesmiddelen ontvangen voor het berekenen van de maximale prijs van (nieuwe)
geregistreerde geneesmiddelen. In de bijlage van deze Ministeriële regeling 2 zijn deze
geneesmiddelen samen met de bijbehorende maximale prijs toegevoegd. Tevens is er in de
bijlage bij een enkel geneesmiddel een aanpassing doorgevoerd in de maximale prijs door de
nieuwe af-fabrieksprijs als basis te laten dienen voor de bepaling van de maximale prijs 3. In de
onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van alle aan de lijst toegevoegde, gewijzigde en
van de lijst verwijderde geneesmiddelen met de bijbehorende maximumprijs.
Geneesmiddel

ACULAR LS EYE DROPS
0.4% 5 ML

Maximumprijs
per stuk (NAf)

Reden

25,041 Nieuw geneesmiddel.

APROVASC TABLETS
150MG/5MG

1,810 Nieuw geneesmiddel.

APROVASC TABLETS
3000MG/5MG

1,810 Nieuw geneesmiddel.

APROVASC TABLETS
300MG/10MG

1,810 Nieuw geneesmiddel.

CELLUVISC LUBRICANT
EYE DROPS 1%

9,961 Nieuw geneesmiddel.

CELLUVISC UNIT DOSE
OOGDRUPPELS - 4/0,4
MG/ML - 30 x 0,4ML

14,10 Verwijderd van de lijst. Geneesmiddel werd niet
geïmporteerd en prijs van NAf 14.10 was gebaseerd
op de prijs van de Nederlandse groothandellijst. Nu is
het geneesmiddel toegevoegd onder de naam
CELLUVISC LUBRICANT EYE DROPS 1% voor
een prijs van NAf 9,961, waarbij de werkelijke affabrieksprijs als basis is gebruikt.

EFFIENT FILMCOATED
TABLETS 10MG

5,069 Nieuw geneesmiddel.
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Bijlage: Lijst maximumprijzen geneesmiddelen oktober 2014.
Hierbij zijn de de componenten uit berekeningsmodel A van artikel 3 van P.B. 2012, no. 28 gebruikt voor de
berekening van de maximale prijs.
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EFIENT 10MG

7,19 Verwijderd van de lijst. Geneesmiddel werd niet
geïmporteerd en prijs van NAf 7,19 was gebaseerd op
de prijs van de Nederlandse groothandellijst. Nu is
het geneesmiddel toegevoegd onder de naam
EFFIENT FILMCOATED TABLETS 10MG voor
een prijs van NAf 5.069, waarbij de werkelijke affabrieksprijs als basis is gebruikt.

EFIENT 5MG

7,190 Verwijderd van de lijst. Geneesmiddel wordt niet
geïmporteerd en prijs van NAf 7,19 was gebaseerd op
de prijs van de Nederlandse groothandellijst.

QUETIAPINE SANDOZ
FILM-COATED TABLETS
200MG

3,396 Nieuw geneesmiddel.

QUETIAPINE SANDOZ
FILM-COATED TABLETS
300MG

4,613 Nieuw geneesmiddel.

SIMPONI INJECTION
50MG/0.5ML

2365,563 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het
geneesmiddel van NAf 2838,676 is aangepast naar
NAf 2365,563, waarbij de nieuwe werkelijke affabrieksprijs als basis is gebruikt.

2. Budgettaire gevolgen.
Met de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen juli 2012 is primair beoogd een besparing
voor de publieke verzekeraars van NAf 19.6 miljoen op jaarbasis te bereiken. Zoals uit de meest
recente cijfers van de uitvoeringsinstantie SVB blijkt, is over het jaar 2013 een verlaging
gerealiseerd van NAf 19.0 miljoen ten opzichte van het jaar 2012. Echter, dit is niet slechts te
danken aan de Ministeriële Regeling; ook andere aspecten hebben hiertoe bijgedragen.
De huidige wijzigingen in de bijlage betreffen het toevoegen van nieuwe geneesmiddelen aan, en
het verwijderen van geneesmiddelen van de lijst o.a. omdat dit middel onder een andere naam en
soms ook tegen een goedkopere prijs te verkrijgen is of onder een andere naam aan de lijst is
toegevoegd.
Uit de SVB-cijfers van dit jaar blijkt dat de kosten geneesmiddelen tot en met de maand mei
gestegen zijn met NAf 1.8 miljoen, vergeleken met de kosten over dezelfde periode van vorig
jaar. Bij ongewijzigd beleid zullen de kosten van geneesmiddelen dit jaar uitkomen op ruim NAf
4 mln. Echter, mede met het oog hierop heeft de Raad van Ministers 3 juli jl. een zevental
beslissingen genomen ten aan zien van de Basisverzekeringsfonds, waaronder maatregelen met
betrekking tot de geneesmiddelen. Uitvoering van voormelde beslissingen moeten leiden tot een
beheersing, dan wel verlaging van de kosten van geneesmiddelen in het komend jaar. Er is reeds
een aanvang gemaakt met de implementatie van deze dekkingsmaatregelen.
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Vooralsnog zijn de financiële consequenties van de huidige wijzigingen van de prijzen niet
kwantificeerbaar omdat o.a. niet bekend is wat de gevolgen zijn voor het volume, in welke mate
substitutie plaatsvindt, of de importeur het middel nog in assortiment houdt.

De Minister van Economische Ontwikkeling,
S.M. PALM

