Overzicht beleidsdocumenten specialistische geneesmiddelen (2011-2017)






























NZa Monitor Uitgaven geneesmiddelen MSZ en rapport Toegankelijkheid dure geneesmiddelen, 6 juli 2017
Beantwoording Kamervragen over dure geneesmiddelen die in de toekomst door apothekers veel goedkoper gemaakt kunnen worden, 29 juni 2017
Kamerbrief over doorgeleverde bereidingen van geneesmiddelen, 20 juni 2017
Kamerbrief over petitie over wisselen van medicatie om niet-medische redenen, 15juni 2017
Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2018 ondertekend, 8 juni 2017
Beantwoording Kamervragen over de opzet en de vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel VWS-begroting Toegankelijkheid en
betaalbaarheid van de zorg, 8 juni 2017
Kamerbrief over herinrichting van de regeling voor voorwaardelijke pakkettoelating, 21 februari 2017
Kamerbrief over verslag schriftelijk overleg (VSO) over de voortgang visie op geneesmiddelen, 1 februari 2017
Brief NZa naar aanleiding van monitor geneesmiddelen, 22 december 2016
Beleidsreactie Trendanalyse Biotechnologie 2016, 12 december 2016
Kamerbrief reactie op bericht over het verschil in interpretatie van zorgverzekeraars wat vergoed wordt uit de basisverzekering, 15 december 2016
Concept besluit over wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met regels voor de toelating van geneesmiddelen tot het basispakket, 9
december 2016
NZa Monitor Contractering en inkoop geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg, 1 december 2016
Kamerbrief over de voortgang ‘Visie op geneesmiddelen´, 7 november 2016
Kamerbrief over voortgang financiële arrangementen geneesmiddelen 2016, 14 juni 2016
Kamerbrief over vergoeding intramurale geneesmiddelen en voornemen tot sluis, 7 april 2016
Kamerbrief over evaluatie overheveling geneesmiddelen, 5 april 2016
NZa Monitor contractering en inkoop geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg, 18 maart 2016
Kamerbrief over visie op geneesmiddelen, 29 januari 2016
Rapport Evaluatie pilot financiële arrangementen, 28 januari 2016
ZIN Beoordeling Stand van de wetenschap en praktijk, 19 januari 2016
NZa Besluit regelgeving 2017 add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren, 30 oktober 2015
ZIN Pakketbeheer weesgeneesmiddelen, 26 oktober 2015
Kamerbrief over uitkomsten bestuurlijk overleg over dure geneesmiddelen, 10 juli 2015
Kamerbrief over sluis voor intramurale geneesmiddelen, 9 juli 2015
Effectieve nieuwe middelen tegen kanker, maar het financieringssysteem kraakt, 2 juli 2015
Onderzoek naar de toegankelijkheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg, 30 juni 2015
ZIN Kosteneffectiviteit in de praktijk, 26 juni 2015
Kamerbrief voortgang financiële arrangementen geneesmiddelen, 22 juni 2015























Kamerbrief over correcties overheveling specialistische geneesmiddelen 2015, 26 mei 2015
ZIN Voorwaardelijke toelating tot het basispakket 2016, 13 april 2015
Kamerbrief over diverse toezeggingen geneesmiddelen, 20 maart 2015
Onderzoek toegankelijkheid en betaalbaarheid geneesmiddelen, 11 maart 2015
Kamerbrief over de resultaten van de Monitor Fertiliteitshormonen, 10 maart 2015
Beantwoording Kamervragen over overheveling specialistische geneesmiddelen per 2015, 29 september 2015
Kamerbrief over de bekostiging geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg, 18 juli 2014
Kamerbrief over voortgang programma Goed Gebruik Geneesmiddelen van ZonMW, 14 juli 2014
Kamerbrief over financiële arrangementen voor geneesmiddelen, 11 juni 2014
Kamerbrief over voorwaardelijke toelating tot het basispakket, 10 juni 2014
Kamerbrief over overheveling specialistische geneesmiddelen 2015, 15 mei 2014
ACP Risicogericht pakketbeheer bij initiële beoordelingen en vervolgbeoordelingen van specialistische geneesmiddelen, 25 april 2014
Antwoorden Kamervragen over standpunt Pompe en Fabry, 21 maart 2014
ZIN Pakketbeheer specialistische geneesmiddelen, 3 december 2013
Kamerbrief voorwaardelijke toelating en financiële arrangementen bij (specialistische) geneesmiddelen, 27 november 2014
NZa Adviesrapport Bekostiging geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg, juli 2013
Kamerbrief over Geneesmiddelenbeleid, 5 juli 2012
Kamerbrief over dure specialistische geneesmiddelen, 24 mei 2012
Kamerbrief inzake begrippen ‘bekostiging’ en ‘aanspraak’ bij voorwaardelijke vergoeding geneesmiddelen, 10 april 2012
Kamerbrief over voorwaardelijke pakkettoelating farmacie, 28 maart 2012
Kamerbrief over voorwaardelijke pakkettoelating, 8 december 2011

