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De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat gezien de snelle ontwikkeling van innovatieve 
geneesmiddelen de behoefte groeit om de effectiviteit en (bij)werking van 
(nieuwe) geneesmiddelen in de praktijk goed te blijven volgen; 

constaterende dat vanuit het zorgveld de beweging is gemaakt om via 
patiënt- en aandoeningsregistraties de effectiviteit, de kosteneffectiviteit 
en (bij)werkingen in de praktijk goed te blijven volgen; 

constaterende dat het Zorginstituut in 2019 is gestart met het project 
Regie op Registers, dat moet leiden tot een helder kader voor het 
registreren en rapporteren van gegevens over het gebruik van dure 
geneesmiddelen in de praktijk, inclusief de klinische en relevante 
uitkomsten van de behandeling voor de patiënt; 

constaterende dat de NZa de Minister in mei 2020 geadviseerd heeft dit 
traject te bespoedigen, gezien de jaarlijkse stijging in uitgaven aan nieuwe 
geneesmiddelen en de toenemende roep om rechtvaardiging van de 
vraagprijzen van fabrikanten; 

constaterende dat het actieplan Samenwerken aan passende zorg stelt dat 
er nog maar weinig uitkomstinformatie beschikbaar is om te gebruiken 
voor samen beslissen, voor leren en verbeteren, en voor het organiseren 
en inkopen van zorg en dat er versnelling nodig is; 

verzoekt de regering, om op korte termijn te analyseren wat er nodig is 
om het project Regie op Registers te versnellen zodat het registerland-
schap kan gaan bijdragen aan gepast gebruik van geneesmiddelen, en de 
Kamer hierover begin 2021 te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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