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Verschillende advocaten nemen juridische kwesties onder de loep
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CONSUMENT & MARKT
(ACM) HAAR JAARVERSLAG OVER 2018. ACM
investeert veel tijd en aandacht aan de zorg, zo leert
een blik op het jaarverslag
en recente publicaties.
Zij toetst bijvoorbeeld of
zorgaanbieders (zoals
ziekenhuizen) door fusies
of overnames niet zo groot
worden dat de concurrentie wordt belemmerd.
In 2018 heeft ACM dertien
zorgfusies getoetst en
goedgekeurd. Dat fusies
tussen ziekenhuizen niet
altijd goed uitpakken, is
inmiddels bekend. ACM
heeft voor fusies tussen
ziekenhuizen in 2018 verscherpt toezicht ingesteld
en voor het melden van
zorgfusies de werkwijze
aangepast. Daarnaast

heeft ACM in 2018 op verzoek van het ministerie van
VWS beleidssuggesties gedaan voor aanscherping
van het fusietoezicht.
Naast het fusietoezicht
heeft ACM in 2018 voorlichting gegeven en presentaties verzorgd over
samenwerkingsverbanden
in de zorg, is een Leidraad
gepubliceerd over samenwerking bij geboortezorg
en is een Zorgmonitor
uitgebracht waarin onderzoek is gedaan naar keuzegedrag van verzekerden.
Tot slot heeft de autoriteit
samen met de NZa een
rapport gepubliceerd over
zorgpolissen.
Ook voor prijzen van
geneesmiddelen is veel
aandacht. Een van de
speerpunten van de ACM
Agenda 2018-2019 is
immers de prijzen van ge-

neesmiddelen (zie ook mijn
artikel ‘Farmareuzen en
reuzenprijzen’ in Zorgvisie
magazine april 2018). Zo is
vorig jaar maart een Working Paper gepubliceerd,
geschreven op persoonlijke
titel door ACM’ers, getiteld:
Mededingingsrecht is ook
van toepassing op medicijnen onder patent. In mei
2018 heeft ACM het rapport Lage medicijnprijzen
hoeven innovatie niet in de
weg te staan uitgebracht.
Hieruit blijkt kort gezegd
dat verlaging van de prijzen voor dure innovatieve
geneesmiddelen juist
bevorderlijk kan zijn voor
de innovatieprikkels. Het
argument dat hoge prijzen
nodig zijn om het medicijn
te (kunnen) maken, wordt
ter discussie gesteld. In
juni 2018 maakt ACM bekend sectoronderzoek te

starten naar TNF-alfaremmers, een type geneesmiddel dat vooral wordt
gebruikt bij reuma. TNFalfaremmers behoren in
Nederland en wereldwijd
tot de geneesmiddelen
met de hoogste kosten
voor ziekenhuizen en patiënten. Momenteel doet
ACM concreet onderzoek
naar de hoge prijzen van
het middel CDCA van
Leadiant, naar aanleiding
van een handhavingsverzoek (klacht) van de Stichting Farma ter Verantwoording. Hierin speelt de vraag
of de fabrikant misbruik
maakt van een machtspositie. Ook volgt ACM de
ontwikkelingen rondom
magistrale bereiding door
het Amsterdam UMC.
De vele adviezen, rapporten en ingestelde onderzoeken hebben nog niet
geleid tot enig concreet
ingrijpen, maar we gaan
hierover ongetwijfeld in de
loop van het jaar meer
horen.
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