


Prijs en Terugbetaling van terugbetaalbare geneesmiddelen (1/2)



Prijs en Terugbetaling van terugbetaalbare geneesmiddelen (2/2)





Hoeveel betaalt de patiënt voor zijn geneesmiddel?



Wat is een "goedkoop geneesmiddel"? (1/2)



Wat is een "goedkoop geneesmiddel"? (2/2)



Impact? ”Goedkope geneesmiddelen” hebben een steeds groter marktaandeel (1/2)



Impact? ”Goedkope geneesmiddelen” hebben een steeds groter marktaandeel (2/2)



Hoe evolueert de prijs van een geneesmiddel?



Verplichte prijsdalingen nadat patent is vervallen (1/2)



Verplichte prijsdalingen nadat patent is vervallen (2/2)



Het proces waarbij de prijs bepaald wordt, is strikt bij wet geregeld



Hoe wordt de prijs van nieuwe geneesmiddelen bepaald?



De wetgever bepaalt wat het prijsdossier dient te omvatten



Belgisch Staatsblad



Hoe wordt de prijs gemonitord?
Bedrijven moeten prijzen van toepassing in het buitenland melden:



Wie beslist over de terugbetaling van een geneesmiddel?



Wanneer kan een terugbetalingsaanvraag ingediend worden bij de CTG?



Hoe komen de voorstellen van de CTG tot stand?



Hoe beoordeelt de CTG een geneesmiddel?



Welke voorstellen van terugbetaling kan de CTG doen?



Wat is een conventie? Wie beslist over het opstarten
van een onderhandeling om een conventie af te sluiten?





Wie onderhandelt over de inhoud van een conventie?



Welke elementen worden vastgelegd in een conventie?



De vergoedingsvoorwaarden of -modaliteiten



Welke zijn de controlemechanismes?



Het Koninklijk Besluit van 1.2.2018 definieert 6 mogelijke types compensatiemechanismen (1/3)



Het Koninklijk Besluit van 1.2.2018 definieert 6 mogelijke types compensatiemechanismen (2/3)



Het Koninklijk Besluit van 1.2.2018 definieert 6 mogelijke types compensatiemechanismen (3/3)



Waarom zijn de compensaties confidentieel?



Welke voordelen biedt een conventie?



Wie moet zijn finaal akkoord geven over een conventie?



Wie heeft er inzage in de conventies?





Voor conventies die na 16 april 2020 ondertekend zijn



Wat gebeurt er op het einde van een conventie?



Hoeveel kost het de overheid?



Overheid en farmasector zorgen samen voor een duurzaam geneesmiddelenbudget (1/2)



Overheid en farmasector zorgen samen voor een duurzaam geneesmiddelenbudget (2/2)



De voorbije 3 jaar hebben de ondernemingen volgende bedragen aan het RIZIV betaald:
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