AFKONDIGINGSBLAD
VAN SINT MAARTEN
Jaargang

No. 12

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de
28ste februari 2022 tot wijziging van enkele landsbesluiten,
houdende algemene maatregelen, met betrekking tot de
aflevering en vergoeding van geneesmiddelen met het oog
op de betaalbaarheid en de continuïteit van de
farmaceutische zorg.
IN NAAM VAN DE KONING!
De Gouverneur van Sint Maarten,

In overweging genomen hebbende:
-

dat het noodzakelijk is de kosten van geneesmiddelen ten laste
van de publieke ziektekostenverzekeringen te verlagen;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:
Artikel I
Het Landsbesluit verpakte geneesmiddelen wordt als volgt gewijzigd:
A
De intitulé wordt vervangen door:
Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de
artikelen 5, eerste en vijfde lid, onderdeel b, en 6 van de
Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening
B
In artikel 1 wordt de omschrijving van ‘register’ vervangen door:
het register van verpakte geneesmiddelen, bedoeld in artikel 5, tweede lid,
van de landsverordening;
C
In artikel 2, eerste lid, aanhef wordt “artikel 5, eerste lid” vervangen door:
artikel 5, vierde lid.
D
Aan artikel 7, eerste lid, wordt na onderdeel d, onder vervanging van de
punt aan het slot van dat onderdeel door een puntkomma, een onderdeel
toegevoegd, luidende:
e. is voorzien van een bijsluiter in de Nederlandse en Engelse taal.
E
Na artikel 9 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 9a

AB 2022, no. 12

1. De apotheker is bevoegd geneesmiddelen af te leveren op enig ander
verzoek als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Landsverordening op
de geneesmiddelenvoorziening, dat niet schriftelijk is, indien dat verzoek
zodanig is beveiligd dat uitsluitend een daartoe bevoegde persoon de
authenticiteit ervan kan vaststellen en het ook overigens voldoet aan zowel
de eisen die op grond van die landsverordening aan een recept worden
gesteld als aan het bepaalde in de paragrafen 3 en 4 van die
landsverordening.
2. Bij ministeriële regeling kunnen eisen worden gesteld aan de beveiliging
van een niet schriftelijk verzoek als bedoeld in het eerste lid.
F
In artikel 10 wordt na het tweede lid een lid toegevoegd, luidende:
3. Degene die verpakte geneesmiddelen aflevert verstrekt in ieder geval
bij de eerste uitgifte een bijsluiter in de Nederlandse of Engelse taal,
afhankelijk van de voorkeur van degene voor wie het geneesmiddel is
bestemd.
G
Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid wordt vervangen door:
1. De commissie neemt bij de inschrijving van een verpakt geneesmiddel
in het register een besluit over de indeling van een geneesmiddel. Een
geneesmiddel wordt in een van de volgende categorieën ingedeeld:
a. UR-geneesmiddel, zijnde een geneesmiddel dat uitsluitend op recept of
een niet schriftelijk verzoek dat voldoet aan artikel 9a, eerste lid, ter hand
mag worden gesteld;
b. UA-geneesmiddel, zijnde een geneesmiddel dat zonder recept en
uitsluitend in een apotheek ter hand mag worden gesteld;
c. VV-geneesmiddel, zijnde een geneesmiddel dat zonder recept ook buiten
een apotheek ter hand mag worden gesteld.
2. Na het eerste lid worden, onder vernummering van het tweede lid tot
het vierde lid, twee leden ingevoegd, luidende:
2. Indien ongeregistreerde verpakte geneesmiddelen worden ingevoerd
krachtens schriftelijke toestemming van de Inspecteur-Generaal, bedoeld
in artikel 2, tweede lid, onderdeel b, wordt het geneesmiddel door de
Inspecteur-Generaal ingedeeld in een van de in het eerste lid bedoelde
categorieën die het best vergelijkbaar is met de categorie waarin het
geneesmiddel is ingedeeld in het land van waaruit het wordt ingevoerd.
Indien dat land Nederland is, worden geneesmiddelen die in Nederland zijn
ingedeeld in de categorie UR ingedeeld in de overeenkomstige categorie
bedoeld in het eerste lid, onderdeel a. Geneesmiddelen die in Nederland
zijn ingedeeld in de categorieën UA en UAD worden ingedeeld in de
categorie UA-geneesmiddelen bedoeld in het eerste lid, onderdeel b.
Geneesmiddelen die in Nederland zijn ingedeeld in de categorie AV worden
ingedeeld in de categorie VV-geneesmiddelen bedoeld in het eerste lid,
onderdeel c.
3. Verpakte UR-geneesmiddelen mogen door fabrikanten, groothandelaren
en importeurs, behoudens aan elkaar, slechts worden afgeleverd aan
ingeschreven apothekers en apotheekhoudende geneeskundigen.
H
Aan artikel 13, vierde lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot
van onderdeel f door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd,
luidende:
g. een bijsluiter in de Nederlandse en Engelse taal.
Artikel II
Het Landsbesluit vergoeding kosten geneesmiddelen wordt als volgt
gewijzigd:
A
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
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1. In onderdeel c, wordt “een geneesmiddel als bedoeld in artikel 1,
onderdeel d” vervangen door: een geneesmiddel als bedoeld in artikel 1,
onderdeel e.
2. Na onderdeel p wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:
pp. opslag: de door de minister vast te stellen vergoeding van de kosten
die de apotheek maakt ten behoeve van de inkoop van geneesmiddelen bij
een door een uitvoeringsorgaan aangewezen importeur of een door een
uitvoeringsorgaan
aangewezen
buiten
Sint
Maarten
gevestigde
groothandelaar, die is uitgedrukt in een percentage van de werkelijke
kosten;.
B
In artikel 4 vervalt onderdeel f, onder vervanging van de puntkomma aan
het slot van onderdeel e door een punt.
C
Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden:
1. Een uitvoeringsorgaan verleent de rechthebbende overeenkomstig de
voor dat orgaan geldende wettelijke voorschriften en met inachtneming
van de bij dit landsbesluit gegeven regels voor verstrekte geneesmiddelen
een vergoeding die gelijk is aan het bedrag van de werkelijke kosten doch
die niet meer bedraagt dan de vergoedingslimiet voor zover deze is
vastgesteld, vermeerderd met:
a. de opslag, indien die van toepassing is, en
b. een bij of krachtens landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, vastgestelde vergoeding per receptregel, die
voor
elk
uitvoeringsorgaan
verschillend
kan
worden
vastgesteld.
Indien toepassing is gegeven aan artikel 5, eerste lid, onder e, bedraagt de
vergoeding, bedoeld in de eerste volzin, het bedrag vastgesteld krachtens
evengenoemde bepaling vermeerderd met een toepasselijke opslag en de
vastgestelde vergoeding per receptregel.
2. In het tweede lid wordt de eerste volzin vervangen door:
Indien voor een geneesmiddel een vergoedingslimiet geldt doch de
werkelijke kosten van dat geneesmiddel meer bedragen dan die
vergoedingslimiet, is de rechthebbende een bijdrage verschuldigd ter
grootte van het verschil tussen de vergoedingslimiet, vermeerderd met
een opslag, indien die van toepassing is, en de werkelijke kosten,
vermeerderd met een opslag, indien die van toepassing is.
3. Na het derde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:
4. Indien toepassing is gegeven aan artikel 5, eerste lid, onder b, is het
uitvoeringsorgaan de rechthebbende geen vergoeding per receptregel voor
dat geneesmiddel verschuldigd.
D
Artikel 34 wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst.
2. Na het eerste lid worden drie leden toegevoegd, luidende:
2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de vergoeding per receptregel:
a. indien het een UR-geneesmiddel betreft: NAƒ 16,95;
b. indien het een UA- of VV-geneesmiddel betreft dat geheel of gedeeltelijk
wordt vergoed: 50% van de werkelijke kosten van inkoop van het
voorgeschreven geneesmiddel, met een maximum van NAƒ 16,95.
3. De in het tweede lid genoemde vergoedingen zijn van toepassing indien:
a. de apotheek de geneesmiddelen voor de werkelijke kosten inkoopt bij
een door het uitvoeringsorgaan aangewezen importeur, dan wel bij een
door het uitvoeringsorgaan aangewezen groothandelaar, die niet in Sint
Maarten is gevestigd, indien de apotheek de geneesmiddelen invoert met
schriftelijke toestemming van de Inspecteur-Generaal als bedoeld in artikel
2, tweede lid, onderdeel b; en
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b. de aflevering door de apotheek geschiedt met inachtneming van
hetgeen met een uitvoeringsorgaan schriftelijk is overeengekomen ten
behoeve van de kwaliteit en de kosten van de farmaceutische zorg.
4. In afwijking van het derde lid, onderdeel a, en onverminderd onderdeel
b van dat lid, zijn de in het tweede lid bedoelde vergoedingen van
toepassing indien de apotheek de geneesmiddelen voor de werkelijke
kosten inkoopt bij een andere dan de door het uitvoeringsorgaan
aangewezen importeur, dan wel bij een andere dan de door het
uitvoeringsorgaan aangewezen groothandelaar, mits de inkoopprijs lager is
dan de inkoopprijs die zou gelden bij de importeur of groothandel die door
het uitvoeringsorgaan is aangewezen.
E
Artikel 35 vervalt.
Artikel III
Artikel 12 van het Landsbesluit medisch tarief sociale verzekeringen wordt
als volgt gewijzigd:
1. Na het eerste lid worden, onder vernummering van het tweede lid tot
het vijfde lid, twee leden ingevoegd, luidende:
2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de receptregelvergoeding die
een apotheek in rekening kan brengen:
a. indien het een UR-geneesmiddel betreft: NAƒ 16,95;
b. indien het een UA- of VV-geneesmiddel betreft dat geheel of gedeeltelijk
wordt vergoed: 50% van de werkelijke kosten van inkoop van het
voorgeschreven geneesmiddel, met een maximum van NAƒ 16,95.
3. De in het tweede lid bedoelde vergoedingen zijn van toepassing indien:
a. de apotheek de geneesmiddelen voor de werkelijke kosten inkoopt bij
een door het uitvoeringsorgaan aangewezen importeur, dan wel bij een
door het uitvoeringsorgaan aangewezen groothandelaar, die niet in Sint
Maarten is gevestigd, indien de apotheek de geneesmiddelen invoert met
schriftelijke toestemming van de Inspecteur-Generaal bedoeld in artikel 2,
tweede lid, onderdeel b; en
b. de aflevering door de apotheek geschiedt met inachtneming van
hetgeen met een uitvoeringsorgaan schriftelijk is overeengekomen ten
behoeve van de kwaliteit en de kosten van de farmaceutische zorg.
4. In afwijking van het derde lid, onderdeel a, en onverminderd onderdeel
b van dat lid, zijn de in het tweede lid bedoelde vergoedingen van
toepassing indien de apotheek de geneesmiddelen voor de werkelijke
kosten inkoopt bij een andere dan de door het uitvoeringsorgaan
aangewezen importeur, dan wel bij een andere dan de door het
uitvoeringsorgaan aangewezen groothandelaar, mits de inkoopprijs lager is
dan de inkoopprijs die zou gelden bij de importeur of groothandel die door
het uitvoeringsorgaan is aangewezen.
2. In het vijfde lid wordt “In de vergoeding, genoemd in het eerste lid”
vervangen door: In de vergoedingen, genoemd in het eerste en tweede lid.
Artikel IV
1. Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt, zodra deze in
het Afkondigingsblad is geplaatst, in werking met ingang van de eerste dag
van de zevende week na de datum van bekrachtiging, met uitzondering
van artikel II, onderdeel E, dat in werking treedt op een bij landsbesluit te
bepalen tijdstip.
2. In afwijking van het eerste lid, treedt dit landsbesluit, houdende
algemene maatregelen:
a. in werking met ingang van de eerste dag van de derde week na de
beslissing van het Constitutioneel Hof indien de Ombudsman een zaak
aanhangig heeft gemaakt als bedoeld in artikel 127, derde lid, van de
Staatsregeling; of,
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b. niet in werking indien het Constitutioneel Hof oordeelt dat dit
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, niet verenigbaar is met de
Staatsregeling.
Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt met de nota van
toelichting in het Afkondigingsblad geplaatst.

Gegeven te Philipsburg, de achtentwintigste februari 2022
De Gouverneur van Sint Maarten

De eerste maart 2022
De Minister van Volksgezondheid,
Sociale Ontwikkeling en Arbeid
De Minister van Algemene Zaken

Uitgegeven de tweede maart 2022
De Minister van Algemene Zaken
Namens deze,
Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving
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NOTA VAN TOELICHTING
Algemeen
1. Inleiding, probleemanalyse en oplossing
De kosten van geneesmiddelen in Sint Maarten zijn erg hoog in
vergelijking met omliggende eilanden, Europa en Nederland. Dat is niet
alleen een probleem voor de liquiditeit van Sint Maarten, maar ook voor de
betaalbaarheid en houdbaarheid van de publieke ziektekostenverzekering,
en daarmee voor de kwaliteit en de beschikbaarheid van de
gezondheidszorg in het Land. De regering heeft daarom met het
Pharmaceutical Cost Containment Program (PCCP) het initiatief genomen
om de kosten van geneesmiddelen substantieel te verlagen, met behoud
van de kwaliteit van de farmaceutische zorg. In Sint Maarten is sprake van
een financiële noodsituatie en daarom is en wordt liquiditeitsondersteuning
geboden door (aanvankelijk) de Wereldbank en vanuit Nederland onder
regie van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO).
Om aanspraak te maken op deze steun heeft het Land zich verplicht om
diverse kostenbesparende maatregelen door te voeren, waarvan dit
initiatief er één is. De voortgang van dit project wordt door de Wereldbank
en COHO gemonitord. Om het door de regering nagestreefde doel te
bereiken wordt een samenstel aan maatregelen genomen.
Die maatregelen zullen in twee fases worden geïmplementeerd.
In fase 1 worden de maatregelen primair gericht op een spoedig te
verwezenlijken kostenverlaging, met behoud van de bestaande
waarborgen voor een adequate en veilige geneesmiddelenvoorziening. In
fase 2 zullen maatregelen worden genomen die beogen de registratie van
geneesmiddelen in Sint Maarten op een andere wijze vorm te geven.
Daardoor zal in Sint Maarten beter kunnen worden ingespeeld op
leveringsproblemen en zal het niet langer noodzakelijk zijn om met de
invoer van ongeregistreerde geneesmiddelen te voorzien in de behoefte
aan geneesmiddelen. De fase 2-maatregelen zullen op een later tijdstip
worden uitgewerkt en zullen gericht zijn op het tot stand brengen van een
infrastructuur die ook op de langere termijn financieel gezond is en de
kwaliteit en de continuïteit van de geneesmiddelenvoorziening in Sint
Maarten waarborgt.
De in dit besluit (fase 1) genomen maatregelen zijn gericht op het zo
spoedig mogelijk substantieel verlagen van de kosten van geneesmiddelen,
op het oogsten van ‘laaghangend fruit’.
1.1 Analyse van het probleem
Patiënten in Sint Maarten hebben toegang tot alle noodzakelijke medicatie.
Het aanbod van generieke en (veel) goedkopere geneesmiddelen met
dezelfde werkzame stof als duurdere alternatieven is echter te beperkt. De
oorzaken van het beperktere aanbod van goedkopere geneesmiddelen en
de hoge prijzen van het wel beschikbare aanbod zijn divers. In deze
paragraaf wordt aandacht besteed aan:

de prijzen van geneesmiddelen in Sint Maarten;

de bestaande wettelijke voorschriften met betrekking tot de invoer
en registratie van geneesmiddelen;

de wettelijke voorschriften met betrekking tot de prijzen van
geneesmiddelen en de vergoeding van de kosten die ten laste van
de publieke ziektekostenverzekering kunnen worden gebracht;

registratie en invoer van geneesmiddelen in de praktijk;

de werking van de keten van invoer tot aflevering van
geneesmiddelen;

de situatie in het Franse deel van het eiland en omliggende
eilanden;
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1.1.1 Prijzen van geneesmiddelen in Sint Maarten
De prijzen van geneesmiddelen, zowel van spécialités als van generieke
geneesmiddelen, zijn hoog in Sint Maarten, in vergelijking met Aruba,
Curaçao en Nederland. Uit een analyse van de top 250 geneesmiddelen
(prijs * volume) van het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten
Verzekeringen (SZV) over 2018 bleek dat de kosten hiervan ruim het
dubbele zijn dan in Nederland het geval is, ook als wordt gecorrigeerd voor
transport-, inklaring en handlingkosten. In deze analyse is van elk van
deze 250 geneesmiddelen de in Sint Maarten geldende prijs vergeleken
met de in Nederland geldende maximumprijs (Z-index), verhoogd met een
mark-up. Vervolgens zijn de prijsverschillen per geneesmiddel gerelateerd
aan het volume van dat geneesmiddel dat ten behoeve van SZVverzekerden is afgeleverd en vergoed.
Op Sint Maarten is circa 80% van de inwoners krachtens de publieke
ziektekostenverzekering verzekerd bij het SZV. Aangezien te weinig
informatie beschikbaar is over de particulier verzekerden kon de besparing
ten aanzien van deze groep niet worden gekwantificeerd.
Een besparingsoverzicht op macroniveau is terug te vinden in paragraaf
4.2. Om deze besparingen te concretiseren worden hierna de
kostenbesparingen berekend op basis van (a) besparing marge
groothandel en (b) toegang tot goedkopere generieke producten.
(a) Besparing marge groothandel: de marges van de groothandel zijn
hoog. In onderstaande tabel is een indicatief voorbeeld gegeven van 5
producten uit de top 250 meest voorgeschreven middelen. Hierbij is de
prijs in Nederland (de Z-index prijs) vermenigvuldigd met een factor
2,25 (wisselkoers en mark-up) om te komen tot een vergelijking in
NAƒ met de groothandelsprijs in Sint Maarten.
GPK omschrijving

NOVOMIX 30 FLEXPEN
100UNIT
AMLODIPINE/VALSARTAN
TABLET 10/160MG
ESOMEPRAZOL CAPSULE
MSR 40MG
PARACETAMOL TABLET
500MG
TIMOLOL/DORZOLAMIDE
OOGDRUPPELS
5/20MG/ML

Prijs
per
stuk
in NL

Prijs per
stuk
(conversie
factor
2,41)

Prijs Sint
Maarten

Units
p/jaar

Besparing
in NAƒ
p/jaar

6

14,4600

21,9800

9.656

72.613

0,8

1,9280

2,2536

71.656

23.331

0,04

0,0964

0,6000

211.435

106.479

0,02

0,0482

0,1300

463.984

37.954

1,72

4,1452

18,0000

5.860

81.189

Door de besparingen uit de top 250 (laatste kolom) bij elkaar op te tellen
en vervolgens te extrapoleren naar totale uitgaven voor geneesmiddelen
ten laste van het SZV zijn de besparingen berekend, en in paragraaf 4.2
weergegeven.
De mark-up dient om de kosten van transport, verzekeringen,
orkaanvoorraad enzovoorts te dekken. De mark-up bedraagt 12,5%,
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rekening houdend met een NAƒ / € wisselkoers van 2 komt de
conversiefactor uit op 2,41 (2,14 * 1,125).
(b) De medicijnen die in Sint Maarten zijn geregistreerd zijn niet
noodzakelijkerwijs de meest goedkope generieken. Generieke
geneesmiddelen zijn beschikbaar van verschillende producenten. Ter
illustratie is hieronder als voorbeeld Telmisartan gegeven. Dit medicijn
is beschikbaar van de fabrikanten Sandoz (kosten € 0,93) en Micardis
(€ 10,38). De werkzame stof in dit medicijn is dezelfde, zodat er voor
de meeste patiënten geen verschil is tussen de werking van het
goedkopere en duurdere alternatief.

Costs Savings - Generic Pharmaceuticals
Telmisartan tablet 20 MG – 30 tablets
Manufacturer Sandoz
Manufacturer A
Manufacturer B
Manufacturer C
Manufacturer D
Manufacturer F
Manufacturer Micardis

€ 0,93
€ 1,01
€ 1,25
€ 2,60
€ 3,50
€ 4,53
€ 10,38

27%
29%
36%
74%
100%
129%
297%

Example:
Registered on Sint Maarten: Manufacturer D and F.
Sandoz is regulary out of stock.
Additional savings potential: € 2,49 (€3,50 - € 1,01)
Worldwide shortages of medications/generics requires
flexibility.
PS: Flexibility is the most important argument to increase on
SXM registered pharmaceuticals.

6

“Because we Care”

Stel dat fabrikant D en F zijn geregistreerd op Sint Maarten en dat Sandoz
regelmatig out of stock is. Uitgaande van deze veronderstellingen is er een
extra besparingspotentieel van € 2,49.
Naast het extra besparingspotentieel is flexibiliteit (het kunnen bestellen
van alternatieve generieken) essentieel, als gevolg van soms wereldwijde
voorraad-tekorten.

In Sint Maarten kunnen substantiële besparingen op de kosten van
geneesmiddelen worden gerealiseerd, zonder enige concessie te doen aan
de kwaliteit van de farmaceutische zorg voor verzekerden.
1.1.2 Wettelijke voorschriften betreffende invoer en registratie van
geneesmiddelen
Om de kwaliteit van de farmaceutische zorg te bewaken gelden eisen voor
de toelating van geneesmiddelen. Alleen geneesmiddelen waarvan is
vastgesteld dat ze werkzaam en veilig zijn, mogen worden ingevoerd en
aan patiënten worden afgeleverd. In de Landsverordening op de
geneesmiddelenvoorziening (LOG) is bepaald dat alleen geneesmiddelen
mogen worden ingevoerd die zijn opgenomen in een register. Artikel 5,
vierde lid, van de LOG verbiedt de invoer en aflevering van niet
geregistreerde verpakte geneesmiddelen.
Het register wordt bijgehouden door de commissie die is belast met de
beoordeling van geneesmiddelen. Deze commissie beslist over de opname
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in het register nadat op verzoek van de aspirant importerende partij een
onderzoek is uitgevoerd naar dat geneesmiddel.
De LOG geeft in artikel 5, vijfde lid, een grondslag om in bij landsbesluit,
houdende algemene maatregelen, te bepalen gevallen een uitzondering te
maken op het verbod tot invoer en aflevering van ongeregistreerde
verpakte geneesmiddelen. Van deze mogelijkheid tot het stellen van regels
is gebruik gemaakt in het Landsbesluit Verpakte Geneesmiddelen (LbHAM
VG). Op grond van artikel 2, tweede lid, onderdeel b, en artikel 6, van dat
landsbesluit kan de Inspecteur-Generaal (IG) VSA in bijzondere gevallen
aan apothekers en apotheekhoudende geneeskundigen schriftelijk
toestemming verlenen om ongeregistreerde geneesmiddelen in te voeren
en af te leveren.
1.1.3 Wettelijke voorschriften prijzen en vergoeding van geneesmiddelen
De wetgeving kent tal van voorschriften die invloed kunnen hebben op de
kosten van geneesmiddelen. Het gaat daarbij om wetgeving en
uitvoeringsrichtlijnen die zich richten op
a) de organisatie van de zorg, en dan met name het voorschrijven
van geneesmiddelen door geneeskundigen;
b) de vergoeding van de kosten van geneesmiddelen ten laste van de
sociale verzekeringen;
c) prijsregulering.
Ad a- Organisatie van de zorg en voorschrijven door geneeskundigen
Op grond van de Regeling medewerking aan de sociale verzekeringen
kunnen geneeskundigen (en apothekers) door de directeur van het SZV als
medewerkende in een register worden ingeschreven ten behoeve van de
uitvoering van de sociale verzekeringen, die het grootste deel van de
inwoners van Sint Maarten omvat. Artikel 10 van dit landsbesluit geeft de
directeur van het SZV een basis voor het vaststellen van een gedragslijn
die de medewerkende dient na te leven voor een juiste administratie en
organisatie van de sociale verzekeringen. Daarnaast bepaalt artikel 11 dat
de medewerkende de door de directeur gestelde regels dient op te volgen
met betrekking tot de soort en hoeveelheid geneesmiddelen die wel en niet
voor rekening van het SZV kunnen worden voorgeschreven en afgeleverd.
Het SZV-voorschrift geneesmiddelen verplicht geneeskundigen tot het op
stofnaam voorschrijven van geneesmiddelen waarvoor er meerdere
gelijkwaardige medicijnen beschikbaar zijn. Artikel 14 schrijft voor dat de
medewerkende aan de controlerend geneesheer van het SZV inlichtingen
dient te verstrekken die worden gevraagd over de behandeling van
patiënten. Op grond van artikel 15, tweede lid, is de controlerend
geneeskundige bevoegd tot inzage van voorgeschreven recepten.
Het Landsbesluit medisch tarief sociale verzekeringen (LbHAM MTSV), dat
alleen betrekking heeft op inwoners die verzekerd zijn krachtens de sociale
verzekeringen, bepaalt in artikel 5, derde lid, juncto artikel 6, zesde lid,
dat medisch specialisten en huisartsen verplicht zijn generieke
geneesmiddelen voor te schrijven en dat zij slechts op medische indicatie
merkpreparaten kunnen voorschrijven. Op grond van artikel 5, vierde lid,
worden merkpreparaten door het SZV slechts vergoed als voorafgaande
machtiging is verleend. Ingevolge artikel 6, negende lid, onderdeel f,
worden geneesmiddelen voorgeschreven conform de aanwijzingen van het
SZV.
Naast het bovenstaande, dat niet geldt voor de zorg aan patiënten die niet
onder de sociale verzekeringen vallen, zijn er regels en afspraken die
algemene gelding hebben. Ingevolge de Landsverordening Zorginstellingen
zijn zorgaanbieders, waaronder geneeskundigen, gehouden tot de
verlening van verantwoorde zorg (doelmatigheid is een van de criteria),
waarbij de resultaten van overleg tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars
en patiëntenorganisaties worden betrokken. In het farmacotherapie
overleg wordt belang gehecht aan kwaliteitsindicatoren zoals toetsbare
cijfers met betrekking tot het voorschrijfgedrag.
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Ad b- Vergoeding van de kosten van geneesmiddelen ten laste van de
sociale verzekeringen
De sociale verzekeringen worden uitgevoerd door de uitvoeringsorganen
SZV en het Fonds Ziektekosten Overheidsgepensioneerden (FZOG). Het
SZV voert de verzekering uit ten behoeve van FZOG-verzekerden.
Het Landsbesluit vergoeding kosten geneesmiddelen (LbHAM VKG) regelt
in artikel 3 dat voor vergoeding in aanmerking komen geregistreerde
geneesmiddelen die zijn opgenomen in de bijlagen bij het Landsbesluit,
alsmede niet geregistreerde geneesmiddelen die mogen worden
afgeleverd. Bijlage 1 bevat de geneesmiddelen die voor vergoeding in
aanmerking komen. Deel A van Bijlage 1 bevat de lijst van
geneesmiddelen waarvoor een vergoedingslimiet is vastgesteld. Deel B
bevat de lijst van geneesmiddelen waarvoor geen vergoedingslimiet is
vastgesteld. Bijlage 2 bevat een lijst van geneesmiddelen die eveneens
voorkomen in Bijlage 1, doch die slechts voor vergoeding in aanmerking
komen voor zo ver wordt voldaan aan in Bijlage 2 genoemde voorwaarden.
Deze Bijlagen 1A , 1B en 2 zijn neergelegd in de Regeling aanpassing
bijlagen GVS. De bijlagen zijn niet gepubliceerd, maar laatstelijk in 2010
ter inzage gelegd bij het SZV, de afdeling Volksgezondheid, de
Inspectiedienst VSA, de afdeling Juridische Zaken en Wetgeving en de
afdeling Documentaire Informatievoorziening van de Dienst Middelen en
Ondersteuning. De bijlagen kunnen worden gewijzigd bij ministeriële
regeling.
Artikel 4, onderdeel f, van het LbHAM VKG verhindert dat geneesmiddelen
die met toestemming van de IG VSA worden ingevoerd voor een
beschikbaar geregistreerd geneesmiddel, voor vergoeding in aanmerking
komen.
Op grond van § 5 van het LbHAM VKG is de Commissie
Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) belast met het beoordelen van
aanvragen om opneming in de bijlage, het uitbrengen van advies aan de
minister over ingediende aanvragen en het adviseren van de minister over
alle aangelegenheden die het landsbesluit betreffen, waaronder wijzigingen
ervan. Verzoeken om opneming in de bijlagen kunnen worden gedaan door
de importeur (artikel 29, eerste lid). Voor de behandeling van een verzoek
is de importeur een vergoeding verschuldigd van NAƒ 500,-. De Commissie
GVS brengt advies uit aan de minister door tussenkomst van de IG VSA. In
de praktijk zijn de laatste jaren geen verzoeken om opneming gedaan en is
de Commissie GVS niet actief geweest.
Op grond van artikel 5 LbHAM VKG kan van de beschreven systematiek
van vergoeding van geneesmiddelen worden afgeweken en kunnen het
SZV en FZOG geneesmiddelen aanwijzen die

slechts voor vergoeding in aanmerking komen;

niet voor vergoeding in aanmerking komen;

slechts na voorafgaande goedkeuring vergoed worden;

slechts vergoed worden als ze zijn voorgeschreven door een
medisch specialist;

slechts vergoed worden als ze op stofnaam zijn voorgeschreven,
waarbij een maximale vergoeding die lager is dan de
vergoedingslimiet kan worden vastgesteld. In dat geval geldt die
maximale vergoeding als vergoedingslimiet.
Voorts kunnen deze uitvoeringsorganen ten aanzien van hun verzekerden
andere geneesmiddelen aanwijzen dan die bedoeld in artikel 3, eerste lid,
die voor vergoeding in aanmerking komen.
Het SZV heeft in het Voorschrift geneesmiddelen (Bijlage IV bij het SZVHandboek) gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot aanwijzing van
geneesmiddelen. In de praktijk vergoedt het SZV geneesmiddelen tegen
de laagste prijs waarvoor het geneesmiddel lokaal beschikbaar is. Indien
een geneesmiddel rechtstreeks uit Nederland wordt betrokken, wordt de in
Nederland geldende maximumprijs volgens de Z-Index vergoed, verhoogd
met een mark-up.
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Op grond van artikel 7 van het LbHAM VKG worden aan de rechthebbende
vergoed de werkelijke kosten van inkoop van een geneesmiddel door de
apotheek (doch niet meer dan de vergoedingslimiet) vermeerderd met een
vergoeding per receptregel. Eventuele meerkosten komen voor eigen
rekening van de rechthebbende. Deze receptregelvergoeding, die aan de
apotheek ten goede komt, bedraagt thans NAƒ 9,- of NAƒ 10,- (artikel 34
LbHAM VKG), respectievelijk NAƒ 7,- (artikel 12, eerste lid, LB HAM MTSV).
Ad c- Prijsregulering
De Prijzenverordening biedt op zichzelf (artikel 2) de mogelijkheid om bij
ministeriële regeling het aanbieden en verkopen van geneesmiddelen
tegen hogere dan door de Minister van Toerisme, Economische Zaken,
Telecommunicatie en Transport aan te geven prijzen te verbieden. Van
deze mogelijkheid is tot nu toe geen gebruik gemaakt.
Ten eerste is voor een zorgvuldige prijsregulering inzicht nodig in de wijze
waarop de prijzen op de markt tot stand komen. Een maximumprijs die te
laag wordt gesteld en het goed functioneren van de markt in de weg kan
staan, kan immers de beschikbaarheid van geneesmiddelen aantasten.
Zoals het in paragraaf 1.1.5 genoemde rapport van Improven B.V. uit mei
2019 heeft laten zien, is het niet mogelijk gebleken met de importerende
groothandels van geneesmiddelen in Sint Maarten afspraken te maken die
meer inzicht zouden bieden in de bestaande marktsituatie. Het vaststellen
van een aanvaardbare en redelijke marge, wat al ingewikkeld is, is bij
gebrek aan de beschikbaarheid van fundamentele informatie een nog
zwaardere opgave. Daarbij moet ook de vraag in ogenschouw worden
genomen in hoeverre prijsregulering rekening zou moeten houden met het
relatief grote aantal groothandels dat in Sint Maarten actief is. Die
omstandigheid draagt eraan bij dat die groothandels onvoldoende
schaalgrootte hebben om kosten te besparen door een efficiënte
bedrijfsvoering, wat een kostenverhogende werking heeft. Ten tweede zou
wettelijke prijsregulering nopen tot een nadere oriëntatie op de verhouding
tot het GVS (geneesmiddelenvergoedingssysteem) dat van kracht is
ingevolge het LbHAM VKG. Het antwoord op de vraag in hoeverre
prijsregulering op grond van de Prijzenverordening, anders dan het
vigerende geneesmiddelenvergoedingssysteem, in sterkere mate zou
leiden tot prijsverlaging, is allerminst helder. Ten derde heeft de markt
voor geneesmiddelen een dynamisch karakter, waarin prijzen snel kunnen
fluctueren, hetgeen tot weinig stabiele wetgeving zou leiden, die veel
onderhoud vergt. Een optie waarin bijvoorbeeld zou worden gewerkt met
een vaste maximale mark-up op de inkoopprijs, heeft het nadeel dat die
een prikkel vormt voor het aanbieden van duurdere geneesmiddelen.
Tenslotte zou prijsregulering als bijwerking hebben dat die ook grote
impact zou hebben op apotheken die zich met name op toeristen richten.
De regering heeft daarom de verwachting dat de maatregelen die op een
andere plaats in deze nota van toelichting worden uiteengezet, effectiever
zullen zijn dan een ministeriële regeling op grond van de
Prijzenverordening.
Uit het in deze paragraaf beschrevene worden de volgende conclusies
getrokken:
1) Regels die van toepassing zijn omtrent de vergoeding ten laste van
de sociale verzekeringen werken door naar het voorschrijven van
geneesmiddelen door geneeskundigen. Het voorschrijven van
geneesmiddelen die niet of slechts ten dele vergoed worden zou
immers afbreuk kunnen doen aan de toegankelijkheid van de
farmaceutische zorg voor patiënten.
2) De toegankelijkheid van de farmaceutische zorg voor patiënten is
ook voor andere dan de onder 1) bedoelde verzekerden van groot
belang. Om ook aan deze andere patiënten verantwoorde zorg te
bieden kan bij het voorschrijven van geneesmiddelen worden
aangesloten bij de geldende kwaliteitstandaarden. Dat is ook in het
belang van particulier verzekerde inwoners.
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3) Voor opneming in het GVS is een aanvraag van importeurs vereist.
Het SZV en FZOG kunnen zelfstandig vergoedingslimieten
vaststellen voor hun verzekerden en kunnen geneesmiddelen die
niet op de bijlagen voorkomen toch vergoeden.
4) De vergoeding van (goedkopere) ongeregistreerde geneesmiddelen
is aan beperkingen onderworpen als het gelijkwaardig is aan een
wel geregistreerd geneesmiddel.
1.1.4 Registratie en invoer in de praktijk
De taak van de registratiecommissie is geregeld in artikel 13 van het
LbHAM VG. In de praktijk steunt de commissie bij de uitvoering van zijn
taak in belangrijke mate op de reeds in Europees verband verrichte
beoordeling. In het kader van het onderzoek naar de tropenwaardigheid
wordt onderzocht of het geneesmiddel onder de juiste bewaarcondities tot
ten minste zes maanden na aflevering houdbaar is. Met dit onderzoek,
door de commissie aangeduid als de fast track methode, is doorgaans niet
veel tijd gemoeid. De kosten voor de behandeling van het verzoek zijn
relatief laag (NAƒ 500,-, respectievelijk NAƒ 250,- bij verlenging na vijf
jaar). In de praktijk is het tot nu toe niet voorgekomen dat de commissie
een verzoek om inschrijving van een in Nederland geregistreerd
geneesmiddel heeft afgewezen.
In Sint Maarten waren ultimo november 2020 609 geneesmiddelen
geregistreerd. Een groot deel van die geneesmiddelen is geregistreerd in
het CBG-MEB register. Een aanzienlijk deel van de afgeleverde
geneesmiddelen is echter niet geregistreerd, maar wordt ingevoerd met
door de IG VSA op grond van het LbHAM VG verleende toestemming
(paragraaf 1.1.2). Het aantal niet geregistreerde geneesmiddelen dat via
deze weg legaal wordt afgeleverd en door het SZV wordt vergoed is
aanzienlijk, en groeiend.
De belangrijkste aanleiding voor het toepassen van deze bestaande
wettelijke mogelijkheid om ongeregistreerde geneesmiddelen in te voeren
is dat wel geregistreerde middelen niet of in onvoldoende mate voorradig
zijn. De apotheker vraagt in een dergelijk geval toestemming aan de IG
VSA om een alternatief voor het niet voorradige middel in te mogen voeren
en bestelt dat middel na verkregen toestemming bij een groothandel in
Nederland. De IG VSA draagt er op deze wijze aan bij dat kan worden
voorzien in de behoefte aan noodzakelijke geneesmiddelen. Lang niet alle
250 meest in Sint Maarten afgeleverde geneesmiddelen zijn in Sint
Maarten geregistreerd.
1.1.5 De werking van de keten van invoer tot aflevering van
geneesmiddelen
In Sint Maarten worden geen geneesmiddelen geproduceerd. De
noodzakelijke geneesmiddelen worden uit het buitenland ingevoerd door in
totaal 8 groothandels die voorraden aanleggen en zorgen voor de
distributie over 12 apotheken.
De apotheken genereren inkomsten uit drie verschillende bronnen, te
weten:
a) aflevering van geneesmiddelen aan inwoners die een door het SZV
(FZOG) uitgevoerde publieke ziektekostenverzekering hebben;
b) aflevering van geneesmiddelen aan inwoners die een particuliere
ziektekostenverzekering hebben en aan toeristen;
c) vrije verkoop (over the counter) en drogisterij-artikelen.
De inkomsten uit de eerstgenoemde bron bestaan uit de vergoedingen die
het SZV verstrekt voor de kosten van geneesmiddelen die aan SZVverzekerden worden afgeleverd, bonussen en kortingen die worden
gegeven bij de inkoop van geneesmiddelen bij de groothandels, en een
receptregelvergoeding. De inkomsten uit de andere twee bronnen blijven
in het navolgende buiten beschouwing.
Blijkens het hierna genoemde onderzoek zullen in de nabije toekomst meer
generieke geneesmiddelen op de markt komen, en zullen de inkomsten
van apotheken uit de eerstgenoemde bron onder druk komen te staan.
Apotheken beschikken niet over een van de kosten van geneesmiddelen
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onafhankelijke vergoeding voor hun beroepsmatige inzet bij de aflevering
van geneesmiddelen aan de inwoners, en zijn mede afhankelijk van de
verwerving van een handelsinkomen.
Omdat deze situatie niet bevorderlijk werd geacht voor de continuïteit van
de dienstverlening door apotheken en de kwaliteit van de farmaceutische
zorg, is in 2018 is in opdracht van het SZV een onderzoek verricht naar de
mogelijkheden om apotheken met betrekking tot de werkzaamheden voor
het SZV een professionele vergoeding te bieden, waarvan de hoogte niet
afhankelijk is van de prijzen van geneesmiddelen. De resultaten van dat
onderzoek staan in het in 2019 door Improven B.V. vastgestelde rapport
Survey Cost recovery tariff for pharmacists Sint Maarten 2015 and 2016,
waarvoor de input is geleverd door een belangrijk deel van de
meewerkende apotheken en waarvan de totstandkoming is gemonitord
door een Guiding Commission waarin behalve het SZV ook afgevaardigden
van de apotheken vertegenwoordigd waren.
De apotheken betrekken (afgezien van de gevallen waarin de IG VSA
toestemming heeft gegeven voor invoer) de geneesmiddelen van in Sint
Maarten gevestigde ondernemingen die (zowel) als importeur en als
groothandel optreden. In 2018 hebben de Minister van Volksgezondheid,
Sociale Ontwikkeling en Arbeid (VSA) en het SZV gezamenlijk opdracht
gegeven aan Improven B.V. om in samenwerking met importeurs de
mogelijkheden te onderzoeken om meer stabiliteit en greep te krijgen op
de kosten van voorgeschreven geneesmiddelen en om een ruimere
toepassing te geven aan generieke geneesmiddelen. De achtergrond van
die opdracht was de wens om te verkennen hoe een financieel gezonde
keten van importeurs / groothandels, apotheken en patiënten tot stand
kan worden gebracht, in het belang van een kwalitatief goede en
betaalbare gezondheidszorg. Om dat onderzoek te kunnen verrichten was
het noodzakelijk om bedrijfsmatige gegevens van importeurs /
groothandels te onderzoeken, waaronder bijvoorbeeld omzet en kosten,
net als is gebeurd bij de apotheken. Helaas was slechts één van vijf
importeurs bereid deel te nemen aan het onderzoek en inzage te geven in
gegevens over de onderzoeksperiode. De andere vier weigerden hun
medewerking geheel. Als gevolg daarvan kon het onderzoek niet worden
uitgevoerd. Dit is beschreven in het in mei 2019 door Improven B.V.
opgestelde Report SZV Survey cost price of imported medicines by
importers on Sint Maarten. Er zijn geen gegevens beschikbaar gekomen
die als basis kunnen dienen voor een vorm van kostenbeheersing die
draagvlak zou hebben.
In aansluiting op dit mislukte initiatief heeft het SZV een poging
ondernomen om met lokale groothandels een laagste-prijs-garantie
overeen te komen voor de top 250 meest voorgeschreven
geneesmiddelen. Ook dit initiatief is op niets uitgelopen. Uiteindelijk heeft
het SZV in augustus 2019 met instemming van de Minister van VSA alle
lokale groothandels (dat waren er op dat moment acht) en een aantal
buitenlandse groothandels in de gelegenheid gesteld een prijsopgave te
doen voor de levering van geneesmiddelen in Sint Maarten en de status
van preferred supplier te verwerven. Zes van de acht lokale groothandels
hebben geen prijsopgave gedaan en ook overigens geen blijk gegeven van
de wens om mee te dingen naar de status van voorkeursleverancier.
1.1.6 De situatie in het Frans Saint Martin, Curaçao, Aruba en de BESeilanden
In het Caribisch gebied zijn meer eilanden gelegen waar de problematiek
met betrekking tot de prijzen van geneesmiddelen zich in meer of mindere
mate voordoet, en die in staatkundig opzicht niet allemaal vergelijkbaar
zijn met Sint Maarten. Gelet op de schaalgrootte is er veel voor te zeggen
om op termijn de mogelijkheden te onderzoeken om tot samenwerking en
gecoördineerde beleidsvorming te komen. Uiteraard is daar tijd mee
gemoeid. De regering acht het niet opportuun om in afwachting daarvan af
te zien van het nemen van effectieve maatregelen die op dit moment
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voorhanden zijn. Daarvoor is de financiële problematiek in Sint Maarten te
urgent. Bovendien zijn de prijzen van geneesmiddelen in de genoemde
gebieden niet lager dan het geval zal zijn indien de door de regering
beoogde maatregelen geëffectueerd worden. Om die reden is de regering
er voorstander van om het thans beoogde beleid in Sint Maarten zo
spoedig mogelijk te implementeren, en tegelijkertijd open te staan voor
een intensievere regionale samenwerking op de middellange termijn. Voor
de BES-eilanden geldt overigens dat de in het CBG-MEB register
opgenomen geneesmiddelen mogen worden ingevoerd en afgeleverd
(artikel 5 Wet op de geneesmiddelenvoorziening BES).
1.1.7 Oorzaken van de problematiek van hoge prijzen
Op basis van het voorgaande wordt geconcludeerd dat aan de hoge prijzen
van geneesmiddelen in Sint Maarten een samenstel van factoren ten
grondslag ligt. Deze factoren zijn:
1) Importeurs en groothandels behalen grote winstmarges bij de
invoer en verkoop van geneesmiddelen. Het grote aantal lokale
groothandels in relatie tot de geringe omvang van de markt beidt
weinig aanknopingspunten voor meer efficiëntie.
2) De invoer van goedkopere generieke geneesmiddelen blijft achter
bij de mogelijkheden.
3) Voor de verplichte registratie van een geneesmiddel is een verzoek
noodzakelijk van de importeur / groothandel, die op duurdere
geneesmiddelen hogere marges kan behalen dan op goedkopere
generieke geneesmiddelen.
4) Het aanbod van geregistreerde geneesmiddelen is onvoldoende
ruim om een keuze te kunnen maken voor alternatieve goedkopere
veilige geneesmiddelen.
5) De mogelijkheid om bij een tekort aan geneesmiddelen met
toestemming van de IG VSA rechtstreeks niet geregistreerde
geneesmiddelen uit het buitenland te importeren bevat evenmin
prikkels
tot
de
invoer
van
goedkopere
geregistreerde
geneesmiddelen.
6) Apotheken ontvangen een lage receptregelvergoeding en zijn voor
hun bedrijfsvoering mede afhankelijk van door leveranciers
geboden bonussen en kortingen op de geneesmiddelen waarmee
zij in de behoeften van SZV-verzekerden voorzien. Dit draagt niet
bij aan kostenverlaging.
7) Sint Maarten heeft geen wetgeving vastgesteld die de prijzen van
geneesmiddelen reguleert.
8) Het belang van het GVS voor de praktijk is thans niet groot. Het
GVS biedt, voor zover het kostenbeheersing betreft, de ruimte
voor
het
vaststellen
van
vergoedingslimieten.
De
vergoedingslimieten zijn in 2010 voor het laatst vastgesteld, en
sindsdien niet aangepast. Afgezien daarvan is het aanbod van die
geneesmiddelen voor de werking van het GVS een gegeven.
Daardoor leidt in de praktijk het GVS niet tot een lager prijsniveau.
1.2 Oplossing van het probleem
Om het hiervoor geschetste probleem op te lossen is een samenstel van
maatregelen mogelijk. Een belangrijke maatregel in dit verband zou zijn
het vergroten van het aanbod van geregistreerde geneesmiddelen.
Daardoor zullen meer en ook goedkopere geneesmiddelen beschikbaar
komen. Dat draagt bij aan kostenbeheersing en vergroot de mogelijkheden
om flexibel in de behoeften van patiënten te voorzien indien zich een
tekort voordoet. Hierdoor is het ook niet langer noodzakelijk dat de
apotheek met grote regelmaat de procedure volgt om met toestemming
van de IG VSA een alternatief niet geregistreerd geneesmiddel in te
voeren. Dit leidt tot een vermindering van administratieve lasten, tot meer
transparantie omdat het alternatieve geneesmiddel eveneens geregistreerd
is, en sluit bovendien beter aan bij het beoogde uitzonderingskarakter van
die toestemmingsprocedure. Het nemen van maatregelen die zich richten
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op het registratieproces zal echter leiden tot afwegingen met een meer
principieel karakter dan het nemen van maatregelen die quick wins
opleveren om tot kostenverlaging te komen. Om toch op de kortst mogelijk
termijn tot kostenbesparingen te komen, concentreren de onderhavige
wijzigingen zich daar in deze eerste fase op en maken de meer structurele
maatregelen geen deel uit van het nu voorliggende pakket aan
maatregelen.
Het primaire doel van de voorliggende wijzigingen is het verlagen van de
kosten
van
geneesmiddelen
ten
laste
van
de
publieke
ziektekostenverzekeringen.
Bij de prijsvorming van geneesmiddelen spelen, zoals hiervoor
uiteengezet, de marktpartijen een grote rol. Om die reden is onderzoek
gedaan naar een andere financiering van de farmaceutische zorg, voor zo
ver het de geneesmiddelenvoorziening ten behoeve van SZV-verzekerden
betreft. Voor apotheken is daar uitgekomen dat een gezonde
bedrijfsvoering mogelijk is door apotheken voor dit deel van hun
werkzaamheden een vergoeding te bieden die niet mede-afhankelijk is van
de prijs van geneesmiddelen.
Dat heeft geleid tot het advies van Improven B.V. (paragraaf 1.1.5) de
receptregelvergoeding vast te stellen op NAƒ 16,95, onder gelijktijdige
verlaging van de kosten van geneesmiddelen en het vervallen van het
handelsinkomen voor zo ver dat gerelateerd is aan de werkzaamheden ten
behoeve van SZV-verzekerden. Zoals hiervoor uiteengezet is het niet
gelukt om met een toereikend aantal van de importeurs afspraken te
maken over een onderzoek naar hun businessmodel en op basis daarvan
alternatieve opties te bezien. Dit vormt aanleiding tot het nemen van de
volgende maatregelen, die gericht zijn op het verlagen van de kosten van
geneesmiddelen en het verwijderen van prijsverhogende prikkels in de
marktwerking:
a) De keuze van het SZV voor een Nederlandse groothandel als
preferred supplier die op Sint Maarten een lokale vestiging zal
openen en de in Sint Maarten geregistreerde geneesmiddelen zal
invoeren en zal leveren aan apotheken en ziekenhuizen tegen de
daarvoor in Nederland geldende maximumprijzen met een markup. Deze prijzen zijn voor alle aangesloten partijen te raadplegen
in de zogenaamde Z-Index.
b) De verhoging van de receptregelvergoeding tot NAƒ 16,95, waarbij
differentiatie op basis van de afleverstatus van een geneesmiddel
mogelijk is.
c) Het verruimen van de mogelijkheid om ongeregistreerde
geneesmiddelen
te
vergoeden
die
als
alternatief
voor
geregistreerde geneesmiddelen met toestemming van de IG VSA
zijn ingevoerd.
Ad a
De apothekers worden in staat gesteld alle geregistreerde geneesmiddelen
af te nemen van de preferred supplier. Geneesmiddelen die met
toestemming van de IG VSA worden ingevoerd, worden betrokken van de
Nederlandse vestiging van de voorkeursleverancier. In beide gevallen
worden de in Nederland geldende maximumprijzen en in de Z-Index
opgenomen prijzen gehanteerd (en door het SZV vergoed), plus een
opslag van 12,5% voor het transport van Nederland naar Sint Maarten, de
distributie en het aanleggen van een orkaanvoorraad in Sint Maarten.
Daartoe heeft het SZV een raamcontract afgesloten met deze preferred
supplier. Met deze maatregelen worden de kosten van geneesmiddelen ten
behoeve van SZV-verzekerden per saldo met ongeveer 25% gereduceerd,
hetgeen een besparing oplevert van ruim 6 miljoen NAƒ per jaar (zie ook
paragraaf 4.2). Voor groothandels valt een aanzienlijk deel van hun
businessmodel weg, omdat apothekers geneesmiddelen zullen afnemen
van de lokale vestiging van de preferred supplier. Dat ondernemersrisico is
echter geen door de overheid te beschermen belang. Zoals in paragraaf
1.1.5 is beschreven zijn de lokale groothandels in de gelegenheid gesteld
mee te dingen naar het raamcontract en de status van preferred supplier.
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De regering verwacht niet dat de keuze voor een preferred supplier tot
extra risico’s zal leiden voor de geneesmiddelenvoorziening ingeval zich
tekorten van geneesmiddelen zouden voordoen. Het tekort aan
geneesmiddelen is een wereldwijd probleem, nog verergerd door Covid-19.
Die tekorten worden in beginsel niet veroorzaakt door de groothandels,
maar door afwegingen en keuzes die fabrikanten maken over productie,
volume en beschikbaarheid per land of regio. Veel grondstoffen en
geneesmiddelen worden in India en China geproduceerd. Het is bij
(dreigende) tekorten van belang dat Sint Maarten over alternatieve
kanalen beschikt voor de invoer van geneesmiddelen. De keuze voor een
preferred supplier beperkt die alternatieven niet, omdat er voldoende
andere groothandels zijn, zowel in als buiten Nederland. De centrale
ligging in het Caribisch gebied is daarbij een voordeel. De kosten zullen
dan mogelijk wel hoger zijn, vergeleken met import vanuit Nederland. Dit
zal echter naar verwachting maar zelden nodig zijn. Er zijn vaak ook
alternatieven voor geneesmiddelen die (al dan niet tijdelijk) niet leverbaar
zijn.
Ad b
Apothekers
krijgen
door
een
gelijktijdige
verhoging
van
de
receptregelvergoeding
een
zorghonorarium
in
plaats
van
een
handelsinkomen. Daarbij geldt de voorwaarde dat zij het overgrote deel
van de geneesmiddelen inkopen bij de voorkeursleverancier. Door dit
volume-aspect is het SZV in de positie om in het raamcontract
aantrekkelijke voorwaarden met de voorkeursleverancier overeen te
komen. Deze verhoogde receptregelvergoeding is eveneens van toepassing
indien de apotheek een geneesmiddel voor een lagere prijs dan de Z-Index
kan inkopen bij een andere dan de door de het SZV aangewezen
importeur-groothandel. In een dergelijk geval, waarin de werkelijke kosten
van het geneesmiddel lager zijn dan de Z-Index, geniet de apotheek
immers
evenmin
een
handelsinkomen
en
is
de
hogere
receptregelvergoeding gerechtvaardigd.
Voor
UR-geneesmiddelen
(Uitsluitend
Recept)
wordt
de
receptregelvergoeding vastgesteld op NAƒ 16,95. Voor UA- en VVgeneesmiddelen (Uitsluitend Apotheek en Vrije Verkoop) die voor
vergoeding in aanmerking komen geldt een receptregelvergoeding van
50% van de werkelijke kosten van inkoop van het voorgeschreven
geneesmiddel, met een maximum van NAƒ 16,95. Hiermee wordt bereikt
dat de receptregelvergoeding niet onevenredig hoog is in vergelijking met
de kosten van het geneesmiddel.
Deze verandering in het verdienmodel van apotheken biedt meer ruimte
voor een goede begeleiding van de patiënt en draagt bij aan een
verbeterde kwaliteit en veiligheid van medicatie, alsmede de continuïteit
van kwalitatief goede farmaceutische zorg. In dit kader verdient
vermelding dat het SZV in voorschriften kwalitatieve eisen opneemt
waaraan door apothekers moet worden voldaan bij de aflevering van
geneesmiddelen (zie ook paragraaf 1.1.3). Hierbij kan worden gedacht aan
medicatiebewaking op basis van een actueel medicatie overzicht en het
toepassen van de kwaliteitsindicatoren farmacie.
Opmerking verdient nog dat de maatregelen met betrekking tot de
vergoeding van de kosten van geneesmiddelen zich beperken tot
rechthebbenden
ingevolge
de
bestaande
publieke
ziektekostenverzekeringen, waartoe 80% van de bevolking van Sint
Maarten behoort. De hoogte van de kosten van geneesmiddelen en de
vergoeding daarvan worden beheerst door de voorwaarden waaronder de
private ziektekostenverzekering is afgesloten, zoals de aanspraken en de
premie.
Lokale groothandels zijn tijdig betrokken bij de modaliteiten om tot
kostenverlaging te komen, zoals is beschreven in paragraaf 1.1.5 en 1.2.
Zij zullen geregistreerde geneesmiddelen kunnen blijven leveren aan
apothekers ten behoeve van SZV-verzekerden, al zullen zij daarbij geen
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prijzen kunnen bedingen die hoger zijn dan die waarin het door het SZV
gesloten raamcontract voorziet en zullen apotheken in hun overwegingen
betrekken dat zij in dat geval de hogere receptregelvergoeding mislopen.
Daarnaast hebben de maatregelen geen betrekking op de farmaceutische
zorg aan particulier verzekerden en toeristen.
Ad c
Ongeregistreerde geneesmiddelen die met toestemming van de IG VSA
zijn ingevoerd en mogen worden afgeleverd komen ook voor vergoeding in
aanmerking, als die gelijkwaardig zijn aan wel geregistreerde (duurdere)
geneesmiddelen.
2. Juridische uitwerking van de maatregelen
Zoals in paragraaf 1.2 is beschreven is het beleid erop gericht de kosten
van geneesmiddelen ten laste van de publieke ziektekostenverzekering te
verlagen. De maatregelen leiden tot wijziging van het LbHAM VG, het
LbHAM VKG en het LbHAM MTSV.
2.1 Verlaging van de kosten en de vergoeding
Het raamcontract van het SZV met de preferred supplier leidt ertoe dat de
inkoopkosten van geneesmiddelen substantieel lager worden, en in het
kielzog daarvan ook de vergoedingen aan rechthebbenden. De vergoeding
van geneesmiddelen is geregeld in het LbHAM VKG. Bij dat landsbesluit
behoren bijlagen waarop geneesmiddelen zijn opgenomen die voor
vergoeding in aanmerking komen, al dan niet onder toepassing van een
vergoedingslimiet of nadere voorwaarden (zie paragraaf 1.1.3). Op grond
van artikel 3, vierde lid, kan wijziging van deze bijlagen geschieden bij
ministeriële regeling. De Commissie GVS, geregeld in paragraaf 5 van het
LbHAM VKG, heeft tot taak de minister te adviseren over de opneming van
geneesmiddelen in de bijlagen.
In deze systematiek komt geen wijziging. De Commissie GVS, die in de
praktijk de laatste jaren niet meer actief was, is nieuw leven ingeblazen.
Om de beoogde besparingen daadwerkelijk te realiseren is van groot
belang dat de medische beroepsbeoefenaren die tot het voorschrijven van
geneesmiddelen bevoegd zijn, de werkzame stof in het recept opnemen.
Op basis daarvan levert de apotheker een geneesmiddel af. Door de
wijziging van artikel 4 van het LbHAM VKG komen ook ongeregistreerde
geneesmiddelen die mogen worden ingevoerd en afgeleverd in aanmerking
voor vergoeding. Merkpreparaten waar een generiek alternatief voor
beschikbaar is, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij in
bijzondere omstandigheden naar het oordeel van de voorschrijvende
medicus een medische noodzaak aanwezig is voor aflevering van een
dergelijk geneesmiddel. Dit belangrijke aspect vergt geen wetgeving, maar
door het SZV te stellen voorschriften (paragraaf 1.1.3), alsmede een
goede afstemming en communicatie over de afspraken en voorwaarden
tussen SZV en voorschrijvende beroepsbeoefenaren.
2.2 Verhoging receptregelvergoeding
De verhoging van de receptregelvergoeding geschiedt door wijziging van
het LbHAM VKG en het LbHAM MTSV. Om voor de receptregelvergoeding in
aanmerking te komen dient de apotheker door het SZV te zijn aangemerkt
als medewerkende en te voldoen aan de bij schriftelijke overeenkomst
gestelde eisen.
Omdat de hoogte van de receptregelvergoeding mede afhankelijk wordt
van de afleverstatus van het geneesmiddel (UR, UA of VV), wordt ten
aanzien van de afleverstatus een regeling opgenomen. Als een
geneesmiddel dat niet voor vergoeding in aanmerking komt op recept
wordt voorgeschreven, is geen receptregelvergoeding verschuldigd (artikel
7, vierde lid, nieuw).
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2.3 Overige maatregelen
Bij de voorbereiding van de onderhavige wetgeving voor het PCCP zijn
twee knelpunten naar voren gekomen die niet in een direct verband
stonden met het project, maar die wel relatief eenvoudig konden worden
‘meegenomen’. Daarbij is de inbreng van de IG VSA betrokken.
E-prescription
In de praktijk is een toenemende behoefte ontstaan aan het digitaal
kunnen voorschrijven van geneesmiddelen om snelle en zorgvuldige
communicatie tussen de voorschrijver en de apotheker mogelijk te maken.
In de Covid19-crisis, waarin persoonlijke contacten worden belemmerd, is
die behoefte nog duidelijker naar voren gekomen.
In artikel 1, onderdeel i, van de LOG wordt een recept gedefinieerd als een
schriftelijke aanwijzing. Een schriftelijk recept geeft belangrijke
waarborgen die de medicatie-veiligheid dienen:

over de identiteit van de patiënt bestaat zekerheid;

over de identiteit van de voorschrijvende zorgverlener bestaat
zekerheid;

er bestaat zekerheid over het voorgeschreven geneesmiddel, de
hoeveelheid en de dosering;

interacties met andere geneesmiddelen, individuele (on- of over)gevoeligheid van de patiënt en eventuele contra-indicaties kunnen
makkelijker worden bewaakt;

het is reproduceerbaar en kan worden bewaard.
De
medicatieveiligheid
kan
evenzeer
worden
gediend
indien
geneesmiddelen digitaal worden voorgeschreven, waarbij bijvoorbeeld kan
worden gedacht aan beveiligde email of een beveiligde data-omgeving.
Ook digitale communicatie van schriftelijke recepten, bijvoorbeeld met de
fax, kan de medicatieveiligheid dienen. Rechtstreeks verkeer tussen de
voorschrijvende beroepsbeoefenaar en de apotheker heeft het bijkomende
voordeel dat is uitgesloten dat ‘onderweg’ in het recept veranderingen
kunnen worden aangebracht door onbevoegden.
Om die reden wordt in het LbHAM VG de mogelijkheid opgenomen van het
elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen. Van een verplichting is
geen sprake. Daarmee kan worden aangesloten bij de voortschrijdende
betekenis van ICT-toepassingen in de samenleving en de vlucht die het
elektronische - digitale verkeer heeft genomen. Deze ontwikkelingen
waren voor de wetgever uit de aard der zaak indertijd nu eenmaal niet
voorzienbaar.
Om die reden wordt tevens de mogelijkheid gecreëerd om bij ministeriële
regeling eisen te stellen over de wijze waarop e-prescriptions door middel
van een solide elektronische infrastructuur beveiligd worden om te
waarborgen dat uitsluitend een daartoe bevoegde persoon de authenticiteit
ervan kan vaststellen. Dit geeft de mogelijkheid om ook op langere termijn
aansluiting te zoeken bij de stand van de techniek op dit vlak. Bij
dergelijke eisen kan bijvoorbeeld worden gedacht aan versleuteling en het
gebruik van systemen voor data-uitwisseling. Het ligt in de bedoeling de IG
VSA om advies te vragen bij de formulering van deze eisen.
Engelstalige bijsluiters
Het is belangrijk dat een patiënt kan kennisnemen van de werking van het
voorgeschreven middel en mogelijke bijwerkingen. Omdat veel patiënten
voor een goed begrip zijn aangewezen op een Engelstalige bijsluiter, wordt
in het LbHAM VG de beschikbaarheid van een Engelstalige bijsluiter
voorgeschreven wanneer dat noodzakelijk is.
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3. Voorbereiding
3.1

Ontvangen reacties

De genomen beleidsmaatregelen zijn bij de voorbereiding voorgelegd aan
de IG VSA. Die maatregelen omvatten in een eerder stadium van de
beleidsvorming maatregelen die zich richtten op een verruiming van het
aanbod van geneesmiddelen en een aantal wijzigingen ten aanzien van de
registratieprocedure. Deze voorstellen waren naar het oordeel van de IG
onvoldoende onderbouwd en onnodig. De keuze voor een preferred
supplier levert naar het oordeel van de IG gevaar op voor de continuïteit
van de farmaceutische zorg.
De registratiecommissie is eveneens in de gelegenheid gesteld te reageren
op de beleidsvoornemens. De commissie heeft net als de IG negatief
gereageerd op de voornemens met betrekking tot de registratieprocedure,
die voorzagen in registratie van geneesmiddelen die in Nederland zijn
toegelaten.
Het SZV kan zich verenigen met de in de voorliggende landsbesluiten
opgenomen maatregelen.
Op grond van artikel 21 van het LbHAM VKG is de Commissie GVS bevoegd
zowel gevraagd als ongevraagd advies uit te brengen over wijzigingen van
dat landsbesluit. De regering ziet in de wijzigingen geen aanleiding
hierover vooraf advies te vragen aan de Commissie, nu die maatregelen
niet primair zien op de rol en verantwoordelijkheid van de Commissie.
De maatregelen strekken er toe binnen de geldende kaders tot
kostenbesparingen te komen, zonder ingrijpende wijzigingen in de regeling
van de geneesmiddelenvoorziening. Voor een adviesaanvraag ziet de
regering gelet hierop geen aanleiding. De Raad voor de Volksgezondheid
wordt echter wel in kennis gesteld van de onderhavige wijzigingen. Het
wordt aan de Raad overgelaten of hij daarin aanleiding ziet advies uit te
brengen.
De noodzaak van de beleidswijziging wordt onderschreven door de
apothekers en de Pharmacy Association Sint Maarten (PAS). De genomen
beleidsmaatregelen en de omslag naar een zorghonorarium worden door
de PAS ondersteund en worden geflankeerd door afspraken die zijn
vastgelegd in een Letter of Intent die met de PAS en alle aangesloten
apotheken is overeengekomen. Ook concepten van de concrete uitwerking
in wettelijke maatregelen zijn gedurende de voorbereiding aan de PAS
voorgelegd. Tenslotte is op structurele basis contact geweest met de PAS
over de voortgang.
3.2 Verwerking van de reacties
De ontvangen reacties van de IG VSA en de registratiecommissie hebben
geleid tot de fasering die hiervoor is beschreven. De regering is, anders
dan de IG VSA, van oordeel dat de keuze voor een preferred supplier geen
gevaar vormt voor de continuïteit van de farmaceutische zorg. De
preferred supplier heeft een lokale vestiging in Sint Maarten voor opslag en
distributie die eraan bijdraagt dat last minute import van geneesmiddelen
vanuit Nederland, waarvan op dit moment regelmatig sprake is, wordt
verminderd en hiermee bijdraagt aan de continuïteit en leveringszekerheid.
Voorts
heeft
de
met
de
preferred
supplier
gesloten
samenwerkingsovereenkomst een looptijd van drie jaar, en zal een nieuwe
aanbesteding volgen voor de periode daarna. Voorts volgt het SZV de
uitvoering van de overeenkomst op basis van informatie van de PAS, en is
er evenmin sprake van volledige afhankelijkheid van de preferred supplier.
De meer principiële maatregelen zijn uit een eerder concept van het
voorstel verwijderd. Deze keuze is noodzakelijk, gelet op het jarenlange
gebrek aan vooruitgang dat bij het realiseren van kostenverlaging is
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gemaakt, de financieel zeer zorgelijke situatie waarin Sint Maarten
verkeert en de met de Wereldbank en Nederland/COHO in het kader van
de ondersteuning gemaakte afspraken. De regering is daarom van oordeel
dat de onderhavige aanpassingen van de wetgeving thans onvermijdelijk
en noodzakelijk zijn en een spoedige inwerkingtreding vergen.
3.3 Overige aspecten van voorbereiding
Het raamcontract dat het SZV voor drie jaar heeft afgesloten met een
groothandel in Nederland (Orange Pharma), voorziet in vaste prijzen, een
opslag van 12,5%, leveringszekerheid, een meerjarige looptijd, korte
leveringstermijnen, lokale opslag, het aanleggen van een orkaanvoorraad,
snelle aanvoerlijnen en afspraken over tijdige verlenging die de continuïteit
van de aflevering van geneesmiddelen garanderen. Het contract voorziet
erin dat alle door het SZV als medewerkende aangewezen apothekers
bevoegd en gerechtigd zijn op basis van de overeenkomst over en weer de
geregelde prestaties te genieten met betrekking tot de bestelling, invoer,
aflevering
en
betaling
van
geneesmiddelen.
Deze
afspraken
bewerkstelligen dat op Sint Maarten geneesmiddelen duurzaam
beschikbaar zijn, en dat de importeur niet over een monopolie beschikt.
4. Financiële gevolgen
De besparing op medicijnen wordt ingeschat op ruim NAƒ 15 miljoen per
jaar.
Een
deel
van
de
besparing
wordt
gebruikt
om
de
receptregelvergoeding aan de apothekers te verhogen. Deze verhoging
gaat gepaard met een verbetering van de kwaliteit van de aflevering van
geneesmiddelen (inclusief medicatiebewaking, eerste en tweede uitgifte
gesprek, deelname aan Farmacotherapie Overleg, opstellen van een
Nationaal Formularium, enz.). Daarnaast zal een orkaanvoorraad worden
aangelegd, zodat toegang tot geneesmiddelen ook is geborgd in geval van
een categorie 5 orkaan. Tezamen met het doorvoeren van een aantal
aanvullende maatregelen blijft per saldo een kostenbesparing van ruim
NAƒ 6,5 miljoen per jaar over, met een sterk verbeterde kwaliteit van de
farmaceutische zorg op het eiland.
4.1 Achtergrond
Binnen het PCCP wordt een groot deel van de kostenbesparingen
gerealiseerd door reductie van de huidige groothandelsmarges,
besparing op distributiekosten en de levering van goedkopere
(generieke) medicijnen. In het met de preferred supplier afgesloten
raamcontract zijn afspraken gemaakt over de in paragraaf 3 genoemde
aspecten. Bij de keuzes omtrent omvang en samenstelling van de voorraad
zullen diverse belanghebbende partijen betrokken zijn, zoals het Ministerie
van VSA, het SZV, apothekers en de IG VSA.
4.2 Besparingen
De SZV vergoedingskosten van de top 250 geneesmiddelen zijn
vergeleken met de Z-index prijzen, rekening houdend met het hiervoor
genoemde opslag percentage van 12,5 en een actuele EURO/NAƒ
wisselkoers. Uit deze calculatie blijkt dat de inkoopbesparingen (op de
Top 250) uit te komen op een kleine 25%. In onderstaande calculatie
is deze inkoopbesparing geëxtrapoleerd naar de totale kosten (zoals
vergoed door het SZV) in 2020.
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Program for Improving Primary Care
Overzicht kosten beparingen
Medicijnkosten 2018
Inkoopkosten besparing
Correctie inkoopkostenbesparing (5%)
Inkoopkosten besparingen netto
Nieuwe medicijnkosten 2018

29.000.000
16.501.000
825.050
15.675.950
13.324.050

# receptregels
Overzicht besparingen
Inkoopkosten besparingen netto
Kosten agv verhoogde "recept regel vergoeding"
Totaal besparingen

528.232

15.675.950
-5.282.319
10.393.631

Program for Improving Primary Care
Overzicht kosten beparingen
Prognose medicijnkosten 2020
Gerealiseerde besparingen 2017-2020
Verwachte kosten medicijnen 2020
Medicijnkosten 2020
Inkoopkosten besparing openbare apotheek
Inkoopkosten besparing ziekenhuis/SMMC
Besparingen Inkoop medicijnen

29.000.000 **)
4.000.000 *)
25.000.000

Nieuwe medicijnkosten 2020
# receptregels

25.161.421

100,0%

5.900.063

23,4%

19.261.358

76,6%

5.150.063
750.000

510.825

Overige besparingen
Inkoopkosten besparingen inkoop medicijnen
Kosten verhoging recept regel vergoeding
Update preference list SZV
Prevent misuse SZV funds
Rationalisatie vergoede medicatie/middelen

Total kosten reductie (per jaar)
Total of cost reductions (month)

5.900.063
(1.266.648)
500.000
750.000

23,4%
-5,0%
3,0%
3,6%

911.362
6.794.777

27,0%

566.231

Important note
*) Effect PCCP: cost of medication has decreased since 2017 resulting in cost reduction of approx Naf 4 milj.
**) Without mentioned effect the total cost of pharmceuticals would have been approx Naf 29 milj.
Linking prices with the Zindex will result in continious decrease of costs medication.
PS: Cost of medications increases every year (in normal circumstances) due to:
(a) Increase population and (b) Availability of more expensive medication (e.g oncologie)

De begrootte inkoopbesparingen van NAƒ 5,9 miljoen worden
gecorrigeerd met de kosten van een hogere receptregelvergoeding.
Deze vergoeding stijgt – op voorwaarde dat apothekers voldoen aan
door het uitvoeringsorgaan gestelde eisen - met NAƒ 10 per
receptregel. Tevens worden een aantal aanvullende maatregelen
geïmplementeerd
waardoor
aanvullende
bezuinigingen
wordt
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gerealiseerd. Conform bovenstaande calculatie wordt per jaar ruim NAƒ
6,5 miljoen bespaard.
Voor het opnemen in het register van de in het CBG-MEB register
opgenomen geneesmiddelen en de vereiste technische oplossingen
zullen financiële middelen beschikbaar worden gesteld. De omvang
daarvan is nog onbekend, maar naar verwachting niet substantieel.
5. Inwerkingtreding en overgangsrecht
De genomen maatregelen treden in werking zonder inachtneming van een
overgangstermijn, zodat de besparingen vanaf de inwerkingtreding
onmiddellijk behaald kunnen worden. Er is niet voorzien in een
overgangsregeling die de groothandels de gelegenheid biedt hun voorraad
in Sint Maarten te verkopen op de voorwaarden die zij hanteerden
voorafgaand aan de inwerkingtreding van het nieuwe beleid. Dat behoort
tot het normale bedrijfsrisico, waarbij zij aangetekend dat de
beleidsrichting al geruime tijd bij de marktpartijen bekend is en dat zij de
mogelijkheid hebben gekregen een prijsopgave te doen (paragraaf 1.1.5).
De samenwerkingsovereenkomst met de preferred supplier wordt van
kracht op hetzelfde tijdstip waarop de onderhavige wijzigingen van de
landsbesluiten in werking treden.
Artikelsgewijs
Artikel I - Landsbesluit verpakte geneesmiddelen
Onderdelen A, B en C
De wijzigingen in deze onderdelen zijn technisch van aard en verbeteren
achterhaalde verwijzingen.
Onderdeel D, F en H
Deze wijzigingen strekken ertoe te waarborgen dat aan de patiënt in elk
geval bij de eerste uitgifte van een geneesmiddel over dat middel een
bijsluiter in het Nederlands of het Engels wordt verstrekt, afhankelijk van
diens wens.
Onderdeel E
Artikel 9a, eerste lid, geeft de apotheker de bevoegdheid geneesmiddelen
af te leveren op basis van een elektronisch voorschrift. De reden daarvoor
is toegelicht in paragraaf 2.2.4 van het algemeen deel van deze nota van
toelichting. De LOG biedt een adequate grondslag voor deze wijziging. De
memorie van toelichting bij de LOG levert evenmin een belemmering op
voor deze aanpassing van het landsbesluit.
In artikel 1, onderdeel i, van de LOG wordt een recept gedefinieerd als een
schriftelijke aanwijzing. Artikel 6 LOG bepaalt dat bij landsbesluit,
houdende algemene maatregelen, regels kunnen worden vastgesteld
betreffende (onder meer) de aflevering van verpakte geneesmiddelen.
Artikel 16 LOG, dat is geplaatst in paragraaf 3 over de aflevering van
geneesmiddelen, bepaalt dat de apotheker geneesmiddelen aflevert op
recept of op enig ander verzoek, met inachtneming van artikel 4, tweede
lid. Volgens deze laatste bepaling mag het geneesmiddel slechts worden
afgeleverd, indien duidelijk is aangegeven wat wordt verlangd.
De aldus gegeven delegatiegrondslag wordt thans benut om in artikel 9a
van het LbHAM VG te bepalen dat geneesmiddelen digitaal kunnen worden
voorgeschreven. Aan een digitaal recept worden dezelfde eisen gesteld als
aan een schriftelijk recept. De paragrafen 3 en 4 LOG zijn daarop eveneens
van
toepassing.
Het
elektronisch
berichtenverkeer
tussen
de
voorschrijvende beroepsbeoefenaar en de apotheker dient uiteraard te
voldoen aan de eisen die de wetgeving stelt aan de bescherming van de
persoonsgegevens van de patiënt. Die eisen gelden onverminderd. Indien
daaraan niet voldaan wordt, is elektronisch - digitaal voorschrijven niet
toegestaan.
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In het tweede lid is bepaald dat bij ministeriële regeling eisen kunnen
worden gesteld aan de beveiliging van een niet schriftelijk verzoek als
bedoeld in het eerste lid. Dit maakt het mogelijk om – zonder wijziging van
het landsbesluit – op hoofdlijnen rekening te houden met de actuele stand
van de techniek rond beveiliging (bijvoorbeeld versleuteling en
ontsleuteling).
Onderdeel G
In dit onderdeel wordt een grondslag geschapen voor het indelen van
geneesmiddelen in de drie afleverstatussen die in Sint Maarten worden
gehanteerd: UR (Uitsluitend Recept), UA (Uitsluitend Apotheek) en VV
(Vrije Verkoop). Op dit moment ontbreekt een expliciete regeling van de
wijze waarop de afleverstatus van geneesmiddelen wordt vastgesteld.
Door in deze lacune te voorzien wordt het tevens mogelijk om een relatie
te leggen tussen de hoogte van de receptregelvergoeding en de
afleverstatus (artikelen II en III).
Het eerste lid, onderdeel a, van artikel 11 houdt er bij de definitie van een
UR-geneesmiddel rekening mee dat een geneesmiddel op grond van artikel
9a zonder schriftelijk recept ook elektronisch kan worden voorgeschreven.
Ook bij elektronisch voorschrijven is sprake van een UR-geneesmiddel.
Het tweede lid regelt dat geneesmiddelen die uit Nederland worden
ingevoerd in Sint Maarten zoveel mogelijk dezelfde afleverstatus krijgen.
Omdat in Sint Maarten geen drogisten aanwezig zijn en de afleverstatus
UAD niet bestaat, worden de Nederlandse afleverstatussen UA en UAD
omgezet in UA.
Artikel II - Landsbesluit vergoeding kosten geneesmiddelen
Onderdeel A
De wijziging van artikel 1, onderdeel c, betreft een technische aanpassing
van een verwijzing.
Het nieuw ingevoegde onderdeel pp geeft een definitie van opslag. Dat is
het bedrag dat de apotheek bovenop de prijs van het geneesmiddel betaalt
indien de geneesmiddelen voor de werkelijke kosten worden ingekocht bij
een door een uitvoeringsorgaan aangewezen voorkeursleverancier. Die
voorkeursleverancier is, wanneer het in Sint Maarten geregistreerde
geneesmiddelen betreft, de in Sint Maarten gevestigde importeur en
groothandel met welke het uitvoeringsorgaan een raamcontract heeft
afgesloten. Wanneer de apotheek met toestemming van de IG niet in Sint
Maarten
geregistreerde
geneesmiddelen
invoert,
is
de
voorkeursleverancier de Nederlandse vestiging van de groothandelaar met
welke het uitvoeringsorgaan het raamcontract heeft gesloten. Krachtens
het raamcontract koopt de apotheek de geneesmiddelen bij de
voorkeursleverancier in voor de in de Z-Index vermelde prijzen in.
Het bedrag van de opslag wordt uitgedrukt in een percentage van de
kosten van inkoop. Het percentage wordt door de minister vastgesteld,
zodat bij wijziging ervan het landsbesluit geen aanpassing behoeft. De
opslag is bestemd om te voorzien in de kosten van transport van de
geneesmiddelen naar Sint Maarten, verzekering, de afhandeling en
distributie in het Land, alsmede het aanleggen van een orkaanvoorraad die
door de vestiging van de preferred supplier in Sint Maarten zal worden
aangelegd. Op niet in Nederland geregistreerde geneesmiddelen die door
lokale groothandels worden aangeboden, zijn de in het raamcontract van
het SZV en de preferred supplier overeengekomen maximumprijzen niet
van toepassing en is de prijsvorming vrij, waarbij de groothandel de
kosten van inkoop, transport en opslag in de verkoopprijs zal betrekken. In
die gevallen bestaat geen aanleiding voor toepassing van een
opslagpercentage.
Onderdeel B
In dit onderdeel vervalt in artikel 4 onderdeel f. Op grond van artikel 3,
eerste lid, komen voor vergoeding in aanmerking geregistreerde
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geneesmiddelen, alsmede ongeregistreerde geneesmiddelen die mogen
worden afgeleverd. Artikel 4, onderdeel f leidt ertoe dat een goedkoper
ongeregistreerd geneesmiddel, dat legaal wordt ingevoerd en afgeleverd,
niet voor vergoeding in aanmerking komt indien dat middel gelijkwaardig
is aan een wel geregistreerd geneesmiddel, ook niet als het
ongeregistreerde gelijkwaardige middel goedkoper is dan het wel
geregistreerde geneesmiddel. Dit is ongewenst. Om die reden vervalt in
artikel 4 onderdeel f.
Onderdeel C
In het eerste lid van artikel 7 is, naast hetgeen daarin al geregeld was,
bepaald dat de rechthebbende in aanmerking komt voor vergoeding van de
opslag. Ten behoeve van de leesbaarheid is de eerste volzin van het eerste
lid verdeeld in een onderdeel a en b. In de tweede zin van het eerste lid is
eveneens de opslag toegevoegd. Hiermee wordt voorkomen dat de opslag
voor rekening van de apotheker of de rechthebbende zou komen. Door de
zinsnede “indien die van toepassing is” wordt rekening gehouden met de
omstandigheid dat de opslag niet altijd verschuldigd is, doch slechts indien
het van de voorkeursleverancier betrokken geneesmiddelen betreft.
Het tweede lid is zodanig gewijzigd dat indien de werkelijke kosten van een
geneesmiddel meer bedragen dan de vergoedingslimiet, de bijdrage
berekend wordt volgens de formule A -/- B, waar bij A staat voor
(werkelijke kosten + opslag 12,5%) en B voor (vergoedingslimiet + opslag
12,5% van werkelijke kosten). De opslag komt zodoende voor rekening
van het uitvoeringsorgaan.
In het nieuwe vierde lid is bepaald dat indien het uitvoeringsorgaan met
toepassing van artikel 5, eerste lid, onder b, een geneesmiddel heeft
aangewezen dat niet voor vergoeding in aanmerking komt, geen
receptregelvergoeding verschuldigd is.
Onderdeel D
In artikel 34 wordt de verhoogde receptregelvergoeding vastgesteld. De
wijze waarop de hoogte van de vergoeding is vastgesteld is toegelicht in
paragraaf 1.2. Voor UR-geneesmiddelen wordt de vergoeding, indien wordt
voldaan aan de gestelde eisen, vastgesteld op NAƒ 16,95. Voor UA- en VVgeneesmiddelen die voor vergoeding in aanmerking komen geldt een
vergoeding van 50% van de kosten van inkoop, tot ten hoogste een
bedrag van NAƒ 16,95. Hiervoor is gekozen om te voorkomen dat de
kosten van de receptregelvergoeding (veel) hoger zijn dan de kosten van
het geneesmiddel. Voor UA- en VV-geneesmiddelen die niet in aanmerking
komen voor vergoeding ten laste van het SZV wordt geen
receptregelvergoeding betaald (zie ook het nieuwe artikel 7, vierde lid). Dit
voorkomt dat voor geneesmiddelen die, nu of in de toekomst, niet (meer)
ten laste van de publieke ziektekostenverzekering komen toch een
receptregelvergoeding verschuldigd zou zijn bij aflevering.
Tot de receptregelvergoeding zijn gerechtigd de apothekers die als
medewerkende zijn ingeschreven door het SZV (LbHAM Regeling
medewerking aan de sociale verzekeringen). Op hen zijn van toepassing
de voorschriften die de directeur van het uitvoeringsorgaan kan stellen.
Het gaat hier om regels en voorschriften die betrekking hebben op de
kwaliteit en de kosten van de farmaceutische zorg (uitgiftegesprekken,
dossiervorming, verantwoording, inkoop bij preferred supplier).
De verhoogde receptregelvergoeding geldt eveneens indien de apotheek
bij een andere dan de door het SZV aangewezen importeur of groothandel
geneesmiddelen heeft ingekocht en de werkelijke kosten lager zijn dan de
Z-Indexprijs. Hieraan is ook aandacht besteed in paragraaf 1.2 onder b
van deze nota van toelichting.
Onderdeel E
De bijlagen bij dit landsbesluit vormen een onderdeel van het landsbesluit
en dienen in verband met de kenbaarheid ervan op dezelfde wijze in het
Afkondigingsblad bekend te worden gemaakt als het landsbesluit zelve. In
verband daarmee is de in artikel 35 opgenomen uitzondering, inhoudende
dat die bijlagen ter inzage worden gelegd, geschrapt. Omdat met het
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actualiseren van de bijlagen wat meer tijd kan zijn gemoeid, treedt dit
artikel op een nader bij landsbesluit te bepalen tijdstip in werking.
Artikel III - Landsbesluit medisch tarief sociale verzekeringen
Voor de wijziging van artikel 12 wordt verwezen naar de toelichting bij
artikel II, onderdeel D.
Artikel IV (inwerkingtreding)
In dit landsbesluit is de inwerkingtredingstermijn vastgesteld op de
gebruikelijke zeven weken. Artikel II, onderdeel E treedt in werking op een
bij landsbesluit te bepalen tijdstip, zoals bij dat artikel is toegelicht.
De Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid
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