Apotheken 2007: 780miljoen bonussen& kortingen
Persberichtdd. 03-11-2008
stijging inkoopvoordelen apotheken 30 procent in 3 jaar tijd
Apothekenen apotheekhoudende
huisartsenontvingenvorig jaar zo'n780 miljoeneuro aan
bonussenen kortingenvan de farmaceutische
industrie.
Dit blijktuit recentonderzoekvan de
Nederlandse
(NZa)naarinkoopvoordelen
Zorgautoriteit
en praktijkkosten
van apotheken.De
bonussenen kortingenzijn in driejaar tijd met 30% gestegen.ln 2007hieldeen gemiddelde
standaardapotheek
€ 186.000aan bonussenen kortingenovernaastzijnvasteinkomen.
Apothekenbedingenal jarenforsebonussenen kortingenbij de farmaceutische
groothandel
voor het afnemenvan medicijnen.De totaleomzetvan een apotheekbestaathoofdzakelijk
uit het tariefdat hij per receptbUde zorgverzekeraar
declareerten de inkoopvoordelen
die
daar bovenopkomen.Deze inkomstenmoetende kostenvan de praktijkdekkenen
daarnaastzorgenvoor het salarisvan de apotheekeigen
aar1.Omdatde totaleinkomsten
van de apotheekveel hogerzijndan de som van de kostenen zijn norminkomen,
wordteen
deelvan de bonussenen kortingenteruggehaald
via de zogehetenclawbackregeling.
Wat
overblijftna verrekeningvan de clawback,is overu,uinst.
Dezebedroegin2007 € 186.000per
apotheek.
Overwinst
Uit het onderzoekdat de NZa de afgelopenmaandendeed in opdrachtvan de ministervan
VWS, blijktdat een apotheekin 2007gemiddeld€417.000
(in20042 311.000)aan
inkoopvoordelen
ontvingen gemiddeldeen overwinstbehaaldevan € 186.000(in 2004
103.000)bovenopzijnnorminkomen.
ln 2004werd€ 311.000aan inkoopvoordelen
ontvangenen bedroegde gemiddeldeovenrvinst
€103.000.De verstrekteinkoopvoordelen
bedroegenin 2004 zdn 575 miljoeneuro.De stijgingvan de inkoopvoordelen
in de
afgelopenjaren wordtveroorzaaktdoordathet aantalvoorgeschreven
receptenmet een
vijfdeis toegenomen.Daarnaastis het kortingspercentage
dat door de groothandelaan
apothekenis verstrektgestegenvan 16,50/0
naar 19,9o/o.
Uit berekeningenvan de NZa over
2008en een aantalaannamesoverde gevolgenvan het individueel
preferentiebeleid,
komt
per apothekerin 2008 naarvenryachting
naarvorendat de inkoopvoordelen
met bijnaeen
vierdezullendalennaar€ 304.000en de ovenruinst
gemiddeldper apotheekongeveer€
128.000bedraagt.
PraktijkkosÍen
Uit het onderzoekkomt daarnaastnaarvorendat ook de praktijkkosten
in de afgelopenjaren
zijn gestegen.ln 2004 bedroegende praktijkkosten
per apotheekvoor medicijnverstrekking
gemiddeld€ 429.000.ln 2007zijn die gestegennaar€ 459.000euro.De autonomestijging
van personeelskosten
is hiervoorde belangrijkste
oozaak De venruachting
is dat de
inkoopvoordelen
in 2008als gevolgvan het preferentiebeleid
zullendalennaar570 miljoen
euroen in 2009 naar500 miljoeneuro.
proberenzorgverzekeraars
Met het individueelpreferentiebeleid
inkoopvoordelen
bij
apothekers
weg te halen. Dezevoordelenkunnendan ten goedekomenaan de consument
doorondermeerde behaaldebesparingop de kostenvoor medicijnen
te verrekenenin de
premie.De prijzenvan sommigemedicijnen
zijnonderinvloedvan het individueel
preferentiebeleid
met B0%gedaald.Hierdoorneemtde ruimtevoor inkoopvoordelen
aan
apothekersaf. Zij zagenhierdoorhun inkomstenuit bonussenen kortingenin de tweede
helftvan 2008 fors teruglopen.

Schorsrng clawback
Uit de doorrekening
voor2008 komthet beeldnaarvorendat de tijdelijkeschorsingper 1 juli
2008 van de clawback-korting
2008 door de voozieningenrechter
niet nodigwas. Zeffsmet
behoudvan de clawbackin de
tweedehelftvan 2008 kon de gemiddeldeapotheekeen ovenrrinstbovenhet norminkomen
behalenvan ongeveer
€ 83.000.
Tarief 2009
De NZa gebruiktde gegevensuit dit onderzoekvoorde onderbouwing
van haartarieven.Op
dit momentontwerptde NZa voor 2009 drie tariefsvarianten,
waarbijàen gemiddeldbedrag
bepaaldwordt per receptregeldat in verhoudingstaattot de bonussenenlortingen die
wordenontvangen.Er wordtin de variantenrekeninggehoudenmet de onzekerheden
rond
het preferentiebeleid.
De tariefsvarianten
wordeneinOnovemberaan de Adviescommissie
Vrije Beroepsbeoefenaren
van de NZa voorgelegdwaarnade RvB een besluitneemt.De
NZa maakthaartariefsbeslissing
voor2009op 1 december2008 bekend.
Bijlagen:
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Biilage: inkoopvoordelen apotheekhoudenden in Nederland in 2007
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Zie verder:
Nieuwsbericht: bezwaar tegen apothekerstariefvan €0,10ongegrond
Voetnoten
Het norminkomen voor 2007 bedraagt€ 1OJ.OO|.
ln 2004 heeft een van de rechtsvoorgangers van de NZa, CTG, ook een dergetijk
onderzoek gedaan.

