
GRIFFIE EERSTE KAMER

™_™___™_ D A™M
Van: Ton Kelder [mailto:aj.kelder@planet.nl]
Verzonden: woensdag 21 juli 2010 11:22
Aan: Forw.slat2712; Boer, mr. W. (Warmolt) de
Onderwerp: Reactie LOZA op voorhang bekostiging TNF-alfaremmers bij ziekenhi
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Aan de leden van de Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin van
de Eerste Kamer

Geachte dames en heren,

De Stichting LOZA (een samenwerkingsverband van de Landelijk Opererende ZorgApotheken,
met een gezamenlijk marktaandeel van 90% in de medisch-specialistische geneesmiddelen)
heeft met grote zorg kennis genomen van de brief van Minister Klink aan de Voorzitter van de
Tweede Kamer van 14 juli 2010 (GMT-VDG 3012901), waarin hij zijn voornemen kenbaarmaakt
om specifieke in het GVS opgenomen medisch-specialistische geneesmiddelen alleen nog toe
te staan als geneeskundige zorg vanuit het ziekenhuis. Vanaf 1 januari 2011 wil de minister de-
ze overheveling invoeren voor de TNF-alfaremmers, en later ook voor andere geneesmiddelen.

Wij maken bezwaar tegen dit voornemen omdat dit grote gevolgen heeft voor de circa 35.000
patienten die in de thuissituatie deze geneesmiddelen gebruiken. Onze belangrijkste bezwaren
zijn:
De ZorgApotheken leveren deze geneesmiddelen aan huis en bieden de patienten een uitge-
breid pakket zorg, om hen te helpen bij het via een injectie toedienen van deze geneesmiddelen
en het op de juiste wijze gebruiken. De patienten zijn over deze zorg zeer tevreden. Wij vrezen
een dramatische vermindering in de kwaliteit van de service aan de patienten en een verslechte-
ring van de therapietrouw. De kans is groot dat patienten voor deze zorg terug naar het zieken-
huis zullen moeten, met alle mogelijke financiele en maatschappelijke gevolgen van dien.
Ziekenhuizen hebben nauwelijks ervaring met de distributie en zorg aan huis en hebben over
het algemeen een te kleine groep patienten om deze zorg goed te kunnen organiseren.
Met deze maatregel bereikt de Minister een complete omkering van zijn eigen beleid. Waar de
Minister, en de vrijwel alle partijen in de Kamer, pleiten voor overheveling van zorg van het zie-
kenhuis naar de Eerste Lijn, gebeurt hier precies het omgekeerde.

Wij wijzen u ook op de procedure die de Minister volgt. Reeds anderhalf jaar is bekend dat de
Minister dit plan heeft. Nu het Kabinet een demissionaire status heeft en de Kamer met reces is
komt de Minister met een voorhangbrief die ingrijpende beleidswijzigingen aankondigt. Als be-
langrijke bij deze zorg betrokken partij zijn wij uitgenodigd om in de tweede helft van augustus
op het ministerie te komen praten, dus na afloop van de reactietermijn die de minister aan de
Kamer gunt.

Wij verzoeken u dringend de voorhang te stuiten en te voorkomen dat de Minister dit voornemen
uitvoert.

Voor een toelichting of nadere informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met on-
dergetekende. In verband met de vakantieperiode verzoeken wij u dit bij voorkeur per e-mail of
telefoon te doen.

Vriendelijke groet,



Ton Kelder, secretaris

Stichting LOZA
Mozartstraat 12,
2901 Capelle aan den IJssel
Tel. 06 51994440
Fax 010 2880545
E-mail: ai.kelder@planet.nl


