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De heer E. Buijsman 

Datum 
Betreft 

17 april 2015 
Overheveling overige oncolytica 

Geachte heer Buijsman, 

1i'h:'.~~(iiI Ministerie van Volksgezondhe 
Welzijn en Sport 

Hartelijk dank voor uw brief waarin u aandacht vraagt voor de nadelige gevolgen 
van de overheveling van de oncolytica van het farmaciebudget naar het 
ziekenhuisbudget. U geeft aan dat u chronisch ziek bent en het middel Hydrea 
gebruikt. 

Met de overheveling van de overige oncolytica per 1 januari 2015 werd de in gang 
gezette beweging om de oncolytica onder de aanspraak geneeskundige zorg te 
brengen afgerond, om zo voor alle oncolytica de aanspraak eenduidig te maken. 
Ik kies voor deze groep gezien de samenhang met de al eerder overgehevelde 
oncolytica. Het betreft hier inderdaad relatief goedkope oncolytica, waarbij minder 
grote inkoopvoordelen te verwachten waren. 

Eén van de randvoorwaarden bij alle overhevelingen is dat patiënten hiervan geen 
hinder mogen ondervinden. Elk ziekenhuis heeft echter zelf de 
verantwoordelijkheid voor de praktische uitvoering hiervan en voert hierin haar 
eigen beleid. Het ministerie van VWS heeft hier geen bemoeienis mee. 

Patiëntenorganisaties, verenigingen van specialisten, ziekenhuizen en apotheken 
werken nauw samen om de gevolgen voor patiënten van de overheveling tot een 
minimum te beperken. Ondanks de inspanningen van deze organisatie$ kunnen er 
patiënten zijn zoals u die hier toch hinder van ondervinden. 



Tot slot wil ik u laten weten dat er in 2015 een evaluatie gestart zal worden naar 
alle overhevelingen, waarin signalen zoals u aangeeftt naar voren zullen komen. 
Onderzocht zal worden of de doelstellingen zjjn behaald en of aan de 
randvoorwaarden is voldaan. Het al dan niet verder gaan met overhevelen hangt 
mede af van de uitkomsten van deze evaluatie. 

Meer hierover kunt u lezen in de kamerbrief van 15 april 2014t die u kunt u vinden 
via onderstaande link: 
http://www.rjjksoverheid.nl/ministeries/vws/documenten-en-
pu bi icaties/kamerstu kken/20 14/05/15/ka merbrief-over-overheveling
specialistische-geneesmiddelen-2015. html 

Ik hoop dat ik uw brief op deze manier voldoende beantwoord heb en wens u het 
beste toe. 

Met vriendelijke groet, 
de minister van Volksgezondheid t 
Welzijn en Sportt 
namens deze, 
de directeur Geneesmiddelen en Medische Technologiet 

dr. M.T.M. van Raaij 
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