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Doel van het project

• OpImaliseren	van	de	zorg	voor	paIënten	met	chronisch	obstrucIeve	
longaandoeningen	(COLA)	

	
•  Adequate	diagnosIek	
•  Voldoende	aandacht	voor	leefsIjladviezen	
•  Maximale	capaciteit	en	deskundigheid	dicht	bij	huis	
•  DoelmaIge	farmacotherapie	

•  voorkeursformularium	



Blauwe Zorg in Maastricht-Heuvelland
• Waarom	zou	dit	drieste	experiment	in	deze	regio	moeten	kunnen	slagen?	
	
•  Lange	tradiIe	van	transmurale	samenwerking:	

•  Gestart	in	de	tweede	helY	van	de	jaren	70	
•  Business	unit	transmurale	zorg	in	het	azM	
•  Spirometrie	voor	de	eerste	lijn	(begin	jaren	90)	
•  Carrousel	(de	specialist	in	de	huisartsprakIjk)	
•  Disease	management	COLA		

•  gezamenlijk	protocol	en	deskundigheidsbevordering	
•  horizontale	en	verIcale	subsItuIe	
•  spreekuren	door	gespecialiseerde	verpleegkundigen	in	de	huisartsprakIjk,	later	door	POH’s	
•  eenmalige	consulten	astma	en	COPD	(de	specialist	in	dienst	van	de	huisarts)	
•  transmuraal	voorkeursformularium	

•  Stadspoli	voor	anderhalve	lijnszorg	



Op1male behandeling van COLA: makkelijk? 
Niet zo makkelijk!

• DiagnosIek	schiet	vaak	te	kort	
•  Onvoldoende	aandacht	voor	wat	de	paIënt	nou	precies	mankeert	
•  Te	vaak	dure	pu`es	op	proef	

•  EducaIe,	zelfmanagement	en	opvolging	kunnen	beter	
• Keuzes	tussen	klassen	medicamenten	vaak	niet	raIoneel	
•  Te	veel	SABA,	te	weinig	ICS	bij	astma	
•  Te	snel	ICS/LABA	combi’s	bij	astma	in	plaats	van	eerst	en	alleen	ontstekingsremmer	
•  Te	veel	ICS	bij	COPD	
•  Te	veel	switchen	binnen	klassen	(als	de	ene	LAMA	niet	helpt	dan	helpt	wellicht	een	
andere	wel)	



Zeker niet makkelijk!

•  LasIg	om	de	juiste	inhalator	voor	de	individuele	paIënt	te	kiezen	
• Voorschrijvers	en	(POH’s)	zien	door	de	bomen	het	bos	niet	meer	
• De	paIënt	krijgt	steeds	vaker	iets	anders	dan	wat	er	op	het	recept	
stond	
• Prijsverschillen	lijken	niet	gerechtvaardigd:	duurder	is	lang	niet	alIjd	
beter	

• Vooral	in	de	eerste	lijn	bestaat	nu	behoeYe	aan	sturing	



Uitgangspunten voor voorkeursformularium

•  Alleen	voor	nieuwe	prescripIe,	geen	gedwongen	switchen	
•  Als	duurder	niet	beter	is	dan	moet	het	goedkoper	

•  Hoeveel	duurder	mag	iets	beter	zijn?	

•  Inhoudelijk:	
•  Per	klasse	(SABA,	SAMA,	LABA,	LAMA,	combi)	bij	voorkeur	2	opIes	
•  Kleine	deeltjes	kunnen	soms	voordeel	hebben	
•  In	geval	van	MDI	liefst	breath-actuated	of	met	voorzetkamer	
•  In	geval	van	poeder	liever	mulI-dose	dan	capsule	
•  Graag	een	teller	
•  Zoveel	mogelijk	één	en	hetzelfde	device	
•  In	geval	van	langwerkend	zo	mogelijk	graag	ook	snelwerkend	
•  Voorkeurs-R/	niet	ten	laste	van	het	eigen	risico	
•  Indien	beschikbaar	eenmaal	daags	en	tweemaal	daags-opIes	(op	voorkeur	van	de	paIënt)	



uitvoering

• Partnership	van	zorgverleners,	apothekers,	paIënten	en	zorgverzekeraar	VGZ	
• Afspraken	gelden	in	beginsel	voor	de	eigen	regio	en	voor	één	jaar	
•  Shortlist	van	medicamenten	die	potenIeel	in	aanmerking	komen	
•  Indien	duurder	niet	aantoonbaar	beter	bij	voorkeur	goedkoper	(sic!!)	
	
•  Inkoopprocedure	door	VGZ	en	apothekers,	niet	door	de	voorschrijver	
• Matching	tussen	offertes	en	shortlist	



procedure
• Ruggenspraak	met	“de	paIënt”	
•  Formulariumcommissie	en	inkoopcommissie	gescheiden	
•  Formulariumcommissie	maakt	shortlist	
•  Huisarts	en	specialist	samen	

•  Farma	wordt	uitgenodigd	per	kavel	een	offerte	te	doen	
•  Inkoop	door	apotheker	en	VGZ	

• Matching	van	shortlist	en	offertes	(eventueel	in	tweede	ronde)	
• Vaststellen	en	communiceren	voorkeursformularium	
•  GeplasIficeerde	kaart	voor	alle	zorgverleners	

•  DiagnosIek	op	de	voorkant	
•  Farmacotherapie	op	de	achterkant	

• Verdelen	van	de	ingeboekte	kostenbesparing	



klassen
dosisaërosol	

•  SABA 	 	ventolin	
•  SAMA 	 	ipratropium	(geen	leverancier	geselecteerd)	
•  SABA/SAMA 	fenoterol/ipratropium	(berodual)	
•  ICS	mono 	 	beclomethason	of	budesonide(ALLGEN,	kleine	deeltjes)	
•  LABA	mono	 	formoterol	2	dd	(geen	leverancier	geselecteerd)	
•  LAMA	mono 	alleen	Iotropium	respimat	1	dd	2	beschikbaar	(niet	geselecteerd)	
•  ICS/LABA 	 	fluIcason	met	formoterol	of	salmeterol	2dd	(FluIform	of	Focus)	
•  LABA/LAMA 	bestaat	alleen	als	poeder	of	respimat	(1	dd)	
•  (triple) 	 	is	er	(gelukkig)	nog	niet	(of	wel??)	

Op	dit	moment	meer	dan	130	opIes	en	counIng!	



klassen
	Poeders	

•  SABA 	 	salbutamol	novolizer	
•  SAMA 	 	ipratropium,	geen	leverancier	geselecteerd	
•  SABA/SAMA	 	niet	als	poeder	beschikbaar	
•  ICS	mono 	 	budesonide,	easyhaler	of	novolizer	
•  LABA 	 	formoterol	novolizer	2dd	
•  LAMA 	 	umeclidinium	1dd	(incruse	ellipta)	of	aclidinium	2dd	(eklira	
genuair)	
•  ICS/LABA 	 	budesonide/formoterol	(easyhaler)	of	relvar	ellipta	
•  LABA/LAMA 	duaklir	genuair	2dd	of	anoro	ellipta	1dd	
•  Triple	therapie 	bestaat	(gelukkig)	nog	niet	



Hoe nu verder?

•  EvaluaIe	na	1	jaar	
•  Gelukt?	
•  Ongewenste	effecten?	
•  Nieuwe	inzichten	of	opIes?	

• Veel	belangstelling	
•  Collega’s	in	eerste	en	tweede	lijn	
•  Longfonds	en	LAN	
•  De	industrie	
•  Pers	en	poliIek	
•  Andere	zorgverzekeraars	

		



valkuilen

• Niet	alle	opIes	zijn	geregistreerd	voor	astma	en	COPD	(en	COLA	bestaat	niet)	
• Hoe	voelt	het	als	marktleiders	buiten	de	boot	vallen?	
•  Voorschrijvers	zijn	soms	decennia	lang	gemarineerd	in	de	blijde	boodschap	van	de	
farmaffia	

• Ongewenste	prikkels,	switchen	om	niet-medische	redenen	
• De	paIënt	denkt	dat	alle	opIes	open	houden	een	voordeel	is	



Lessons learned

• Maken	van	goed	gefundeerde	keuzes	bijna	ondoenlijk	
•  Veel	geneesmiddelen	studies	zijn	voor	dit	soort	keuzes	feitelijk	waardeloos!	

•  Alleen	maar	bij	perfecte	paIënten	
•  Ondeugdelijke	staIsIek	
•  Geen	fatsoenlijke	head-to-head	vergelijkingen	
•  Beter	is	meer	gebaseerd	op	markeIng	en	gut-feeling	dan	op	hard	bewijs	
•  Nieuwe	opIes	alleen	tegen	placebo	vergeleken	(anno	2016	bijna	onethisch!)	

•  Zonder	het	VGZ	had	het	leaner	and	meaner	gekund	
•  Inkoopprocedure	maakte	het	veel	ingewikkelder	
•  Niet	ten	laste	van	het	eigen	risico	betekent	mogelijk	een	ongewenste	switchprikkel	

• Met	het	VGZ	was	het	wel	veel	leuker!	
•  Ons	voorschrijfgedrag	vertoont	een	aantal	pijnlijke	inconsistenIes!	



conclusies

•  Farmacotherapie	van	COLA	kan	en	moet	beter	en	doelmaIger	
•  DiagnosIek	
•  Recept	
•  InstrucIes	
•  AfgiYe	
•  Feitelijk	gebruik	

•  Het	grote	aantal	opIes	is	niet	in	het	belang	van	de	paIënt	
•  Kennis	en	ervaring	wordt	verdund	
•  Nieuw	en/of	duurder	is	meestal	niet	per	se	beter	

•  Voor	iedere	paIënt	een	fatsoenlijk	medicament	
•  Goedkoper	en	beter	sluiten	elkaar	niet	uit	
•  Dit	was	een	leuk	een	leerzaam	traject,	hopelijk	levert	het	wat	op!	


