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FACTSHEET ONLINE MODULE FARMACO ECONOMIE  

 
 
 

Samenvatting 

 
Voor geneesmiddelen is de toepassing van FE het meest ontwikkeld ten opzichte van andere vormen 
van gezondheidseconomie. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat er voor geneesmiddelen 
vrijwel altijd zeer gedegen klinisch onderzoek is gedaan en de kosten vaak ook goed inzichtelijk zijn.  
Hierdoor is het mogelijk om de kosten en effectiviteit aan elkaar te koppelen en uit te drukken in een 
getal.  
 
Voor medical devices blijft het klinisch bewijs vaak wat achter en wordt de toepassing van 
gezondheidseconomie wat lastiger, maar in de nabije toekomst zal dit ook worden vereist. Voor 
sommige andere interventies in de gezondheidszorg is het klinisch bewijs nog minder ontwikkeld, 
denk bijvoorbeeld maar aan zeldzame specialistische operatieve ingrepen, waarvoor zowel de kosten 
als de effectiviteit nog onduidelijk zijn.  
 
In deze module gaat u kennis maken met de basisprincipes van farmaco-economie. Wat het is, hoe 
het globaal werkt en hoe het nu wordt toegepast in de Nederlandse besluitvorming voor 
geneesmiddelen. Met farmaco-economie proberen we een zo objectief mogelijke vergelijking te 
maken van de kosten en baten van geneesmiddelen ten opzichte van elkaar. In bredere zin (alle 
zorginterventies) is dat gezondheidseconomie.  
 
Doordat menigeen niet zo vertrouwd is met farmaco-economie hangt er soms een zweem van 
wantrouwen jegens dit soort onderzoek en de resultaten. In Nederland hebben we afspraken 
gemaakt hoe we dit onderzoek uitvoeren, en die afspraken zijn gevat in een set 
gezondheidseconomische richtlijnen. Op deze manier proberen we om het onderzoek zo objectief en 
betrouwbaar mogelijk te krijgen en te houden.  
 
Sinds december 2015 zijn deze richtlijnen inderdaad hernoemd van farmaco-economische richtlijnen 
naar gezondheidseconomische richtlijnen, het Zorginstituut gaf daarmee meteen de indicatie dat dit 
soort onderzoek voor de hele zorg van toepassing kan zijn.  
In deze module gaan we niet in op alle principes in de richtlijnen, maar komen wel alle 
kernelementen van farmaco-economie aan de orde.  
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Inhoud  
 

1. Over deze module  
2. Hoofdstuk 1: De kernelementen van farmaco-economie  
3. Hoofdstuk 2: FE in perspectief: de interpretatie  
4. Afsluiting module  

- Samenvatting 
- Bronnenlijst 
- Toets 

 

Doelgroep 
 
Deze e-learning is bedoeld voor medewerkers van de farmaceutische industrie voor die 
communiceren met de doelgroep over de kosten van geneesmiddelen. Kennis van farmaco-
economie helpt hen de kosten in het juiste perspectief te plaatsen  
 
Account managers  
Sales managers  
Productmanagers /brandmanagers  
Medical affairs medewerkers  

 
Leerdoelen 
 

• Inzicht in het doel van FE (begrip)  

• Bekend worden met de kernelementen FE (kennis)  

• Inzicht in de interpretatie van FE uitkomsten (begrip)  

• Inzicht in de rol van FE in beleidsbeslissingen (begrip)  
 
Na afronding van de module heeft u inzicht in deze principes van farmaco-economie en welke plek 
dit onderzoek en de gegevens heeft in de besluitvorming.  

 

Tijdsduur 
2-5 uur 

 

Competenties  
 

☒Kennis en Wetenschap          
 

☒ Samenwerking & Partnerschap      
 

☐ Strategie & Planning    
  

☐ Organisatiesensitiviteit     
 

☐ Ondernemerschap    
                 

☐ Maatschappelijk bewust handelen     
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☒ Communicatie    
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