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‘Wehebben
inhet
Rijksmuseum
iets groots
verricht’

O
oit sprak ikmetHenkHofland tweekeerper
jaaraf ineenrestaurantniet ver vanhetChel-
seaHotel,waareenoberhem‘dokter’noem-
de.Of ‘professor’, datweet iknietmeerzeker.

Hijmochterooknogroken.
Weroddeldenopvriendelijkewijze.Of betergezegd,

Henkroddelde, overCeesNooteboom,HugoBrandt
Corstius,Heldring, ik luisterde.
Zozeihij eenkeer: ‘DebesteverhalenschrijftCees

nietop.Daar schaamthij zichvoor.’

Tochhad ikhetgevoeldatHoflandhetzelfdedeed.
Diversemalenhad ikhetmethemoverzijnmemoires,
maarhijwildeerniets vanweten.Angst is somsniet te
onderscheidenvanoverlevingsinstinct.

Zijnbesteboekvind ikDealibicentrale, een feuilleton
dathij voorNRC schreef overeenbedrijf dat alibi’s ver-
schaft aanmensendiedringendomeenalibi verlegen
zitten.VolgensmijgaatdatboekoverHoflandzelf.

Arnon Grunberg
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Samenwerkingbij inkoopmedicijn
Van onze verslaggever
Gerard Reijn

amsterdam Inkopersvanmedi-
cijnengaannauwsamenwerken;
er lijkt zelfs eennationale inkoop-
organisatievoorziekenhuismedi-
cijnen indemaak.Ziekenhuizen
enverzekeraarsoverleggen
koortsachtighoezegezamenlijk
dekostenvangeneesmiddelen–
2miljardeuroper jaar –kunnen
drukken.

Deverzekeraarsdenkenaloverdriewe-
kenmet concrete plannen te kunnen
komen. Aanleiding tot de plotselinge
samenwerkingsdrift is de publicatie
van een ‘leidraad’ door de Autoriteit
ConsumentenMarktACMoverdemo-
gelijkhedentot samenwerking.

Detekstwerdgisterengepubliceerd,
volgend op een concept uit april. Vol-
gens de ACMmogen ziekenhuizen en
verzekeraars heel ver gaan in de sa-
menwerking bij inkoop vanmedicij-
nen, als ze hetmaar openlijk doen, el-
kaar niet uitsluiten ende inkoop een
beperktdeel vandeomzetbetreft.

Vóór de publicatie vandie leidraad
waren medicijneninkopers zeer be-
ducht voor de mededingingspolitie,
die immers juist is opgericht om de
concurrentie tebevorderen.
Rob vander Kolk, directeur inkoop

vanhetAmsterdamseziekenhuisAMC:
‘We werkten altijd wel samen op ge-
bied van inkoop,maarwewaakten er-
voordatdesamenwerkingnooitmeer
dan 35 procent vandemarkt besloeg.
Wegingenervanuitdatwedaarboven
moeilijkheden met de ACM zouden
krijgen, enwewillenniet voor het ge-
rechtkomen.Nuwewetendathetmag
vande ACM, zoekenwe zo snelmoge-
lijkmeer samenwerking.’
NorbertHoogers, bestuursvoorzit-

ter van Zilveren Kruis en bestuurder
van Zorgverzekeraars Nederland,
overlegde woensdagavond met en-
kele tientallen vertegenwoordigers
vande ziekenhuizen en vanmedisch
specialisten. ‘Ik was verrast door de
bereidheid bij alle partijen om sa-
men te werken. Er is bij iedereen
draagvlak voor.’
De kosten voorgeneesmiddelen in

ziekenhuizen stijgen razendsnel,

vooral door de introductie van
nieuwe, gepatenteerde enpeperdure
middelen tegenziektenals kanker en
reuma. Aan die dure middelen, die
per patiënt meer dan 10 duizend
euro per jaar kosten, ging in 2013 al
1,5 miljard euro op, dit jaar zal het 2
miljard zijn. Een kostenbesparing
vanbijvoorbeeld5procent levertdan
al 100miljoen euro op.

Vooral voor die duremiddelenwil
Hoogersopkorte termijn een samen-
werkingsverband opzettenmet alle
verzekeraars. Voorstellenwil hijmid-
den juli al klaar hebben. ‘We zullen
ook de ziekenhuizen uitnodigen om
mee te doen.’ Hij heeft wel één voor-
waarde: dat de ziekenhuizen op die
middelen geen winstmarge in reke-
ning zullen brengen die ze vervol-
gens aande verzekeraars in rekening
brengen.

Desamenwerkingmoetzichnietbe-
perken tot de inkoop van middelen.
‘Wemoeten ook informatie uitwisse-
len over demiddelen die worden ge-
bruikt,overdedosering,overalles.Om
dekosten tedrukken.’

Tot nu toewerkten verzekeraars al-

leen incidenteel samen met andere
partijen.ZokooptAchmeasamenmet
een aantal ziekenhuizen de dure TNF
Alpha remmers in, eenmiddel tegen
reuma. Maar de nieuwe samenwer-
kingzaluitgaanvanZorgverzekeraars
Nederland,ennietvanindividuelever-
zekeraars.

Hoogerswil zich in eerste instantie
richtenopdeinkoopvanduregenees-
middelen.Nietdeallernieuwste,waar-
voorgeenenkelalternatief is,maarde
middelenwaarvoor alwel alternatie-
ven zijn. Hoe veel daaropmet samen-
werkingvalt tebesparen,durfthijniet
te voorspellen.

Ook JosAartsen, bestuursvoorzitter
van het Groningse academische zie-
kenhuis UMCG en van de organisatie
van academische ziekenhuizen NFU,
ziet indevertealeennationaal inkoop-
bureauopdoemen. Enmisschien kan
de samenwerking bij de inkoop van
duremedicijnennogwelverdergaan:
‘MetDuitsland,of Frankrijk.’

Ziekenhuizen en verzekeraarsmogen vanmarktautoriteit handen ineen slaan
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‘Vuist tegen dure medicijnen is goed’

Ikwas verrast
door de bereidheid
bij alle partijen om
samen tewerken

Norbert Hoogers bestuurder van
Zorgverzekeraars Nederland
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