
Zorg voor data

Geneesmiddelen-
monitor 
Sturen op de inzet van dure en  

add-on geneesmiddelen



Waarom de
Geneesmiddelenmonitor?

Het gebruik van dure en add-on geneesmid- 

delen: een onderwerp waar volop aandacht  

voor is. De kosten stijgen en er verschijnen 

steeds meer medicijnen op de markt. In die 

dynamische markt is het belangrijk dat u grip 

houdt op uw beleid. Inzicht in de doelmatig- 

heid van het gebruik van dure geneesmiddelen 

helpt u daarbij. 

Met de Geneesmiddelenmonitor kunt u het 

gebruik van dure en add-on geneesmiddelen  

in uw ziekenhuis analyseren en vergelijken 

met andere ziekenhuizen. Wat is bijvoorbeeld 

het effect van biosimilars op uw omzet? Voor 

welke diagnosen schrijft uw ziekenhuis een 

bepaald middel voor en hoe verhoudt zich dat 

tot het landelijke beeld?

De inzichten die u met behulp van de Genees-

middelenmonitor opdoet, kunt u op verschil- 

lende manieren toepassen, zoals:

Het maken van onderbouwde keuzes  

met betrekking tot het gebruik van dure  

geneesmiddelen.

Het onderzoeken van afwijkingen in uw  

voorschrijfgedrag.   

Verantwoording afleggen over het gevoerde 

beleid.

Het voeren van onderhandelingen met  

zorgverzekeraars.

Het opsporen van onbedoelde zorgschade  

bij patiënten die dure geneesmiddelen  

gebruiken. 

Doordat de Geneesmiddelenmonitor zowel 

financiële als zorginhoudelijke informatie  

bevat, kunnen de analyses vanuit verschillende 

invalshoeken worden ingestoken. Dit maakt  

de informatie zowel geschikt voor ziekenhuis- 

apothekers, medisch specialisten en kwaliteits- 

adviseurs als voor inkopers, financials en 

business controllers. 

Van en voor alle  
ziekenhuizen in Nederland

De Geneesmiddelenmonitor is door DHD ont- 

wikkeld in samenwerking met de NVZ, NFU  

en Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis- 

apothekers (NVZA). De informatie is gebaseerd  

op de data die de Nederlandse ziekenhuizen 

aanleveren aan de Landelijke Basisregistratie 

Ziekenhuiszorg (LBZ) en heeft daardoor een 

landelijke dekking. Alle ziekenhuizen kunnen 

eenvoudig, zonder meerkosten gebruikmaken 

van de Geneesmiddelenmonitor. 
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Wijkt uw voorschrijf- 

gedrag af van dat van 

andere ziekenhuizen?



Welke informatie vind ik in  
de Geneesmiddelenmonitor?

In de Geneesmiddelenmonitor zijn alle genees-

middelen opgenomen die los van de DBC  

declarabel zijn en een NZa-maximumtarief 

hebben, waaronder ook de weesgeneesmiddelen 

en stollingsfactoren.

Uitgebreide informatie op basis van de 

G-standaard

Sinds 2017 worden geneesmiddelen geregistreerd 

volgens de G-standaard. Daarmee wordt uitge-

breide informatie met betrekking tot genees- 

middelen vastgelegd, waaronder merknaam, 

stofnaam, indicatie en verpakking. Omdat 

ziekenhuizen deze informatie via de LBZ aan- 

leveren, kunt u alle velden van de G-standaard 

terugvinden in de Geneesmiddelenmonitor en 

gebruiken in uw analyses. Ook de clustering 

volgens de ATC-classificatie is opgenomen in de 

Geneesmiddelenmonitor.  

Heeft u een specifieke vraag of wilt u een aan- 

name toetsen? Bepaal zelf de invalshoek van 

waaruit u de informatie bekijkt:

1. Specialisme dat het geneesmiddel heeft 

voorgeschreven

2. Diagnose waarvoor het geneesmiddel is 

voorgeschreven

3. Stofnaam van het geneesmiddel

4. Patiënt aan wie het geneesmiddel is verstrekt 

Drie informatieniveaus:  

grafieken, analysetool en downloads 

De informatie wordt per invalshoek weergegeven 

in interactieve grafieken en tabellen. Doordat 

deze onderling gekoppeld zijn, kunt u gemakkelijk 

inzoomen op een bepaalde doorsnede en vanaf 

hier uw analyse voortzetten. Met behulp van de 

gebruiksvriendelijke menu’s kunt u de informatie 

filteren en uw resultaten nog verder verfijnen. 

Voor dieperliggende analyses is er de uitgebreide 

analysetool met nog meer variabelen en filter-

mogelijkheden. Hiermee geeft u uw analyses 

precies zo vorm als u zelf wilt. Ook kunt u de data 

downloaden om in te lezen in uw eigen systemen. 

Dossieronderzoek 
met de Geneesmiddelenmonitor

Zijn er patiënten die mogelijk onbedoelde zorgschade 

hebben opgelopen na toediening van dure geneesmid- 

delen? Het achterliggende databestand uit de Genees- 

middelenmonitor biedt u de kans om de patiëntveilig- 

heid in uw ziekenhuis onder de te loep nemen. 



Vergelijken met uw peergroup

De kracht van de Geneesmiddelenmonitor is dat  

u niet alleen de informatie van uw eigen zieken-

huis ziet, maar uw uitkomsten ook kunt spiegelen 

aan andere ziekenhuizen. U kunt zelf uw peer-

group selecteren: algemene, topklinische en/of 

academische ziekenhuizen. 

Biosimilars 

De Geneesmiddelenmonitor zet het gebruik  

van biosimilars in uw eigen ziekenhuis af tegen 

dat van uw peergroup. Voor geneesmiddelen 

waarvoor biosimilars op de markt zijn, ziet u  

het marktaandeel van de biosimilars over  

de tijd en per instelling. Hiermee kunt u bij- 

voorbeeld analyseren of uw ziekenhuis vaker  

of minder vaak dan andere ziekenhuizen  

biosimilars inzet, hoe snel uw ziekenhuis is  

overgeschakeld op biosimilars en of u hiermee 

kosten kunt besparen. 

Omzet van dure geneesmiddelen

U vindt in de Geneesmiddelenmonitor ook 

informatie over de omzet van dure genees- 

middelen, gebaseerd op de maximumtarieven  

die door de NZa per geneesmiddel zijn vast- 

gesteld. De NZa-maximumtarieven geven een 

goede indicatie van de werkelijke (inkoop-) 

kosten van dure geneesmiddelen. U kunt  

in de Geneesmiddelenmonitor overzichten  

genereren van de totale omzet per specia- 

lisme, diagnose en geneesmiddel. Het is ook 

mogelijk om de omzet per patiënt te bekijken. 

Doordat de tarieven voor alle ziekenhuizen 

hetzelfde zijn, kunt u zuivere vergelijkingen met 

andere ziekenhuizen maken en op basis hiervan 

bepalen of u uw beleid bijstelt. 

Als u ook op basis van de contractprijzen van  

de dure geneesmiddelen wilt vergelijken, dan 

kunt u aanvullend gebruikmaken van de Verkoop-

prijzenbenchmark in het DHD-dashboard. Hierin 

vindt u benchmarkinformatie over de prijzen die 

de ziekenhuizen met de zorgverzekeraars hebben 

afgesproken.

Zet uw ziekenhuis vaker 

dan andere ziekenhuizen 

biosimilars in?

 U kunt bijvoorbeeld onderzoeken:

• Welke patiënt welk duur geneesmiddel toegediend  

heeft gekregen; 

• Wat mogelijke bijwerkingen van de middelen zijn 

geweest, zoals infecties, hartfalen of longschade;

• Welke patiënten vroegtijdig met hun medicatie zijn 

gestopt; 

• Of een bepaald middel bij patiënten tot meer bij- 

werkingen heeft geleid dan een vergelijkbaar middel.

Door uw data te vergelijken met landelijke gemiddel-

den komt u bovendien sneller afwijkingen op het 

spoor. Op basis van uw bevindingen kunt u vervolgens 

de dossiers selecteren waarmee u dossieronderzoek 

naar onbedoelde zorgschade wilt uitvoeren. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de 

dataset voor dossieronderzoek? Neem dan contact 

met ons op.



Aan de slag met 
de Geneesmiddelenmonitor

De Geneesmiddelenmonitor is eenvoudig en zonder meerkosten toe- 

gankelijk voor ziekenhuizen die bij de NVZ of NFU zijn aangesloten.  

U hoeft alleen maar toegang te vragen aan de lokaal beheerder in uw 

ziekenhuis. Vervolgens kunt u met uw gebruikersnaam en wachtwoord 

inloggen op https://gm.dhd.nl. Weet u niet wie uw lokaal beheerder is? 

Neem dan contact met ons op.

Workshops

De Geneesmiddelenmonitor wordt regelmatig uitgebreid en verbeterd  

op basis van wensen van gebruikers. Ook organiseren wij workshops  

en andere bijeenkomsten rondom de Geneesmiddelmonitor. Houd hier- 

voor onze website in de gaten of meld u aan voor onze nieuwsbrief via 

www.dhd.nl/nieuwsbrief.

MEER INFORMATIE? NEEM DAN  

CONTACT MET ONS OP VIA  

030 799 61 65 OF INFO@DHD.NL
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