HOE BLIJFT KANKERZORG

BETAALBAAR?

KANKER
IN BELGIË

In 2011 werden in België 64.301 nieuwe diagnoses
van kanker geregistreerd. Dat zijn er 176 per dag.

AANBEVELINGEN
van de Vlaamse Liga tegen Kanker

DE STIJGENDE
KOSTEN ONTLEED

RIZIVUITGAVEN

1

PUBLIEK-PRIVATE

SAMENWERKING
Stimuleer innovatie via
publiek-private samenwerking
tussen universiteiten, kmo’s
en de industrie.

VOOR GENEES
KUNDIGE
VERZORGING

2002

14,162 MILJARD

2012

24,985 MILJARD

10,823

2

TRANSPARANTERE

FARMAPRIJZEN

Verplicht uitgebreidere
motivatie voor prijszetting.

MILJARD EURO

Van alle goederen en diensten die we in België realiseren,
gaat een steeds groter deel naar ziektekosten.
(Bron: RIZIV-jaarverslag 2012 en evolutie BNP)

3

OPENBARE

AANBESTEDINGEN
Zet openbare aanbestedingen
op om de prijs te drukken voor
gelijkwaardige therapieën.

STIJGING UITGAVEN
VOOR KANKERGENEESMIDDELEN

UITGAVEN VOOR CM-LEDEN
189,78 miljoen €

+348%
42,33 miljoen €
2001

4

HEREVALUATIE
BESTAANDE

TERUGBETALINGEN

Herbekijk geregeld terug
betalingen om ze aan te
passen of stop te zetten.

8

9

7

2011

De uitgaven voor kankergeneesmiddelen
zijn 3,5 keer hoger dan 10 jaar geleden.
(Bron: studiedienst CM)

5

INNOVATIEVE
TERUGBETALINGS-

CONTRACTEN

UITGAVEN IN
PUBLIEKE APOTHEKEN

Koppel terugbetaling aan
werkzaamheid om nieuwe
behandelingen sneller aan te
bieden met een beperkt risico
voor de betaler.

HUIDIGE
ONCOLOGISCHE
MEDICIJNEN

+20,9%
uitgaven voor
alle medicijnen

2007

+44,9%

uitgaven voor
oncologische medicijnen

2011

De RIZIV-uitgaven voor geneesmiddelen in publieke
apotheken zijn met een vijfde gestegen. De uitgaven voor
kankergeneesmiddelen zijn zowat verdubbeld.
(Bron: RIZIV-jaarverslag 2012)

RAMING EXTRA
UITGAVEN

+10%
tot 20%

NIEUWE
DOELGERICHTE
MEDICIJNEN

TOEKOMSTIG EXTRA RIZIV-BUDGET

2,5 tot 5

MILJARD
EURO

Wil het RIZIV de nieuwe generatie doelgerichte
medicijnen terugbetalen, dan verhoogt op lange
termijn het budget met 2,5 à 5 miljard per jaar.
Ervan uitgaand dat er 50.000 (10%) tot 100.000 (20%) patiënten
bijkomen per jaar, die elk 1 doelgerichte behandeling krijgen.

INTERNATIONALE
PROGNOSE

6

ERKENNING

REFERENTIECENTRA

Centraliseer complexe en
zeldzame behandelingen.

7

INVOEREN

KWALITEITSSYSTEEM
Voer een kwaliteitssysteem
in voor oncologische
behandelingen en maak
de resultaten openbaar.

8

DUIDELIJKE

VERANTWOORDELIJKHEDEN

De druk om op basis van de kost
al of niet voor een behandeling
te kiezen, mag niet wegen op de
dialoog tussen arts en patiënt.
De verantwoordelijkheid moet bij
de betrokken overheidsinstanties
en organisaties liggen.

9

EERLIJKE
PATIËNTENCOMMUNICATIE
Zorgverleners en patiënten
praten opener over slaag
kansen en risico’s van een
behandeling om tot een
gedeelde behandelingskeuze
te komen en overbehandeling
te vermijden.

KOSTEN KANKER
BEHANDELING VS

173 miljard $

150 miljard $

125 miljard $

100 miljard $

+38,4%

50 miljard $

2010

10

STIMULI

VOOR COMMUNICATIE

Evolueer naar een financierings
systeem voor artsen dat goed
communiceren stimuleert.

2020

Ook in andere landen, bv. de VS, zullen de kosten van
kankerbehandeling de komende jaren drastisch stijgen.
(Bron: National Cancer Institute)

Ontdek ook de volledige
lijst met voorstellen van de
Vlaamse Liga tegen Kanker.

