
LBP Opleidingsinstituut voor Care & Cure heet u van harte welkom bij de ExpertMeeting

‘De prijs van het geneesmiddel: innovatief denken’
Woensdag 28 januari 2015, Novotel Brainpark, Rotterdam

Waar moet u rekening mee houden als u nieuwe geneesmiddelen ontwikkelt? Waarom zijn innovatieve geneesmiddelen zo duur? Hoe reguleert
de overheid eigenlijk de prijzen? Wat kunnen we binnenkort verwachten in het geneesmiddel-prijslandschap? Vragen die u als arts, apotheker,
beleidsmaker, fabrikant of zorgverzekeraar frequent door het hoofd zullen schieten.

Immers, in de afgelopen jaren hebben we bij herhaling in medische vakbladen en ook in de landelijke media kunnen lezen welke ballonnetjes
opgelaten werden om te kijken of de prijzen van geneesmiddelen ‘neerwaarts’ zouden kunnen worden bijgesteld. Hardnekkig wordt het geluid
herhaald dat de prijzen van geneesmiddelen te hoog zijn. 

De betrokken partijen zijn enerzijds op zoek naar rationele argumenten om op een goede en structurele wijze invulling te geven aan de steeds
sterker wordende drang om de prijzen te reguleren, anderzijds worden ook strategieën door derden ontwikkeld om dat direct of indirect voor
elkaar te krijgen. 

Het is de hoogste tijd om deze discussie te laden met  feitelijke kennis en  toekomstbestendige argumenten. Bijdragen van excellente kennis-
experts gaan u een direct kijkje in de keuken van de financiële farmacie geven. Aan het eind van de middag gaat u naar huis met een 
gebalanceerd en objectief beeld omtrent de prijsvorming van geneesmiddelen en de wijze waarop regelgeving en budgettering hier een invloed
op heeft. Met deze kennis wordt het gemakkelijker om in uw dagelijkse werkzaamheden een meer bewuste positie in te nemen wanneer het
over geneesmiddelprijzen gaat. 

Inschrijven
De kosten van deze expertmeeting bedragen per persoon EUR 420. Instellingen en universiteiten betalen EUR 240 per persoon. Patiënten-
organisaties betalen EUR 175 per persoon. Catering is vanzelfsprekend inbegrepen. U ontvangt een map met de hand-outs en waardevolle 
publicaties. Alle genoemde prijzen zijn incl. btw.

Inschrijving vindt plaats door invullen en retourneren per e-mail of per fax van het op de website van LBP Opleidingsinstituut voor Care &
Cure te downloaden inschrijfformulier dat ook via het secretariaat te verkrijgen is (www.lbpopleidingsinstituutcarecure.nl). Het bedrag dient
binnen 14 dagen na inschrijving en uiterlijk voor aanvang van de meeting voldaan te zijn. De meeting kan geannuleerd worden indien het 
minimum aantal deelnemers niet wordt behaald. In dat geval wordt het eventueel voldane inschrijfbedrag terstond geretourneerd en wordt u
tijdig op de hoogte gebracht.

Op uw deelname en inschrijving zijn onze algemene voorwaarden van toepassing welke te vinden zijn op onze website. Vanzelfsprekend mag
een collega u bij onverhoopte verhindering kosteloos vervangen. 

Programma

9:30 uur        Ontvangst en opening door dagvoorzitter:

Maria Henneman

9.35 uur        Hoe verhouden kosten Research & Development zich tot de prijs van innovatieve geneesmiddelen? 

Prof. dr. H.J. Out, hoogleraar farmaceutische geneeskunde, UMC St. Radboud

10:05 uur      Een terugkerende discussie in nationaal perspectief -

Innovatieve geneesmiddelen: kosten versus opbrengst in Nederland  

Dr. A. Verkamman, algemeen directeur HollandBio 

11:15 uur Pauze

11:30 uur      Welk prijssysteem heeft de toekomst?

Referentieprijzen of differentiaalprijzen - een houdbaar systeem voor de toekomst

Dr. M. Pomp, zelfstandig adviseur Gezondheidseconomie

12:00 uur      Geneesmiddelenprijzen zoals bij de buren: de WGP als instrument om Nederlandse maximumprijzen vast te stellen 

Dr. M. van der Velde, Hoofd Cluster Agentschap CIBG

12.30 uur      Paneldiscussie

Lunch

13:30 uur    Prijssystemen van over de grens. Prijsregulering in Nederland versus Frankrijk, UK, Duitsland en Italië 

Dr. J. Hulshof, Senior director Simon and Kucher (tbd)

14:15 uur      Prijssystemen en praktijk: goede en slechte ervaringen uit heden en verleden en potentiële oplossingen

voor in de toekomst

Dr. M. Dutree, Directeur Nefarma 

14:45 uur      Tweede paneldiscussie

15:15 uur          Theepauze 

15:45 uur   Maak dure pil goedkoper met de overheid 

Nader bekend te maken

16:15 uur   Value versus costs: the benefits of innovative drugs

Dr. R. Torbett, Chief Economist EFPIA 

16:45 uur   Dagafsluiting met korte bespreking leerpunten

17:00 uur   Borrel

LBP Health Group B.V.
LPB Health Group is opgericht als uniek samenwerkingsverband
van topspecialisten in de gezondheidszorg om in de markt van
de zorg, zorg te dragen voor multidisciplinaire, integrale- en
innovatieve oplossingen van juridisch- strategische, beleidsmatige,
organisatorische en financiële vraagstukken. LBP Health Group
bestaat uit vier labels, LBP Health Consultants, LBP expertise
centrum voor integrale zorg, LBP expertise centrum voor de
tweede lijn en LBP Opleidingsinstituut voor Care & Cure.

LBP Opleidingsinstituut voor Care & Cure verzorgt hoogwaardige
en praktijkgerichte opleidingen, nascholingen en congressen
waarvan het kenmerk is dat ze actueel zijn en voorzien in een
duidelijke behoefte.

KienLegal B.V.
LBP Opleidingsinstituut voor Care & Cure werkt nauw samen met
KienLegal B.V., een niche advocatenkantoor dat in de afgelopen 
12 jaar een sterke marktpositie heeft weten op te bouwen als 
advocatenkantoor in de gezondheidszorg. Het staat bekend als een
kantoor met grote expertise in een aantal bijzondere rechtsgebieden
zoals het gezondheidsrecht, farmaceutisch recht en daaraan 
gerelateerde vraagstukken in het ondernemingsrecht, contracten-
recht, privacyrecht, mededingingsrecht en het bestuursrecht.

Met deze unieke samenwerking zullen beide partijen elkaar 
versterken zodat zij een kwalitatief hoogwaardige positie innemen
in de markt van de gezondheidszorg.

Dit programma is met kennis en inhoud ondersteund door Novartis Pharma BV.


