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Het is nog nooit bewezen dat we de 
toekomst kunnen voorspellen. Maar 
Horizon Scanning komt toch aar-
dig in de buurt. Kort uitgelegd: we 
kijken wat er in de toekomst op ons 
afkomt, aan de hand van databases. 
“Horizon Scanning kan je doen voor 
verschillende producten. Niet alleen 
voor geneesmiddelen, maar ook voor 
diagnostische producten of medical 
devices”, zegt Francis Arickx, Hoofd 
directie Farmaceutisch Beleid bij het 
RIZIV. Arickx volgt de evolutie van 
Horizon Scanning op de voet en werkt 
nauw samen met de andere landen die 
meewerken aan dit project. “Het gaat 
om Nederland, Luxemburg en Oos-
tenrijk. Wij vormen samen BeNeLuxA: 
een internationale groep die Horizon 
Scanning internationaal mogelijk wil 
maken op structureel vlak.”

Databanken maken

Om aan Horizon Scanning te doen, 
moet je in verschillende soorten 
databanken gaan kijken. “Eigenlijk 
kijken we naar wat er in de pijplijn 
zit van de farmaceutische bedrijven: 
waar zijn zij mee bezig? Maar we gaan 
ook uitzoeken welke soorten onder-
zoeken bezig zijn en voor welk soort 
geneesmiddel. Hier bestaan al enorm 
veel databanken voor, bv. die van het 
Europees Geneesmiddelen Agent-
schap (EMA). Die databank vertelt ons 
in welke fase het onderzoek zit.” Want 
een onderzoek is natuurlijk niet in één 
keer afgewerkt, maar gebeurt in ver-
schillende stukken. “Die verschillende 
stadia zijn vrij goed gedocumenteerd. 
Natuurlijk is het soms wat extra zoe-
ken omdat farmaceutische bedrijven 
deze informatie voor elkaar willen 

verbergen. Maar de meeste informa-
tie over onderzoeken kunnen we wel 
vinden”, vertelt Arickx. 

Filters nodig

Voor een geneesmiddel op de markt 
komt, is er al 10 à 12 jaar onderzoek 
aan vooraf gegaan. “Wij kijken naar 
onderzoeken die al 5 à 6 jaar bezig 
zijn”, legt Arickx uit. “We zoeken welke 
onderzoeken er bezig zijn, voor welke 
producten en hoe die verlopen. En 
met al die gegevens maken we een 
grote databank. Het is een flexibele 
database: de onderzoeken verande-
ren de hele tijd, sommige mislukken 
bijvoorbeeld. Maar hoe verder in het 
onderzoek, hoe verfijnder de data-
bank wordt.” Zomaar in een databank 
zitten rommelen, werkt natuurlijk niet. 
Er zijn filters nodig. “Die bepalen we 

Het is een beetje een glazen bol, Horizon Scanning. We willen namelijk te weten 
komen welke geneesmiddelen we de komende jaren mogen verwachten, nationaal en 
internationaal. En hoe doen we dat? Door na te gaan welke onderzoeken er bezig zijn, 
voor welke producten en wat die in de toekomst zullen opleveren.
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aan de hand van indicaties en extra 
informatie van klinische experten 
op het terrein. Zij kunnen bv. uit-
leggen of het om een totaal nieuwe 
manier van behandelen gaat, en of 
dat bepaalde onderzoek dus tot een 
doorbraakgeneesmiddel kan leiden. 
Maar ze kunnen ook aangeven dat 
een bepaald onderzoek helemaal niet 
nieuw is. We stellen ook vragen aan 
de farmaceutische bedrijven: hoe vlot 
gaat het onderzoek? Zullen ze blijven 
investeren in dat product? Willen 
ze een geneesmiddel voor het grote 
publiek of mikken ze op een bepaalde 
groep van patiënten? Zo komen we tot 
Horizon Scanning: we kunnen bepalen 
welke geneesmiddelen er binnen 5 
jaar op de markt zullen komen.”

Anticiperen

Op voorhand weten wat we mogen 
verwachten, dat biedt natuurlijk voor-
delen. “Als we bv. zien dat er binnen 
3 à 4 jaar geneesmiddelen zullen 
bestaan die effectief iets kunnen 
doen aan de ziekte van Alzheimer of 
dementie, dan moeten we daarop 
anticiperen”, verduidelijkt Arickx. “We 
moeten dat financieel kunnen opvan-
gen: alternatieve financiering vinden 

of budget vrijmaken, zodat we die 
geneesmiddelen kunnen terugbetalen 
als ze op de markt zijn. Met Horizon 
Scanning kan het beleid zijn budget 
beter plannen. Een voorbeeld daar-
van is de behandeling van Hepatitis 
C. Twee jaar geleden werd hiervoor 
het eerste geneesmiddel op de markt 
gebracht. Dat geneesmiddel werd toen 
slechts aan bepaalde patiënten terug-
betaald. We wisten eigenlijk al dat er 
in de loop van de jaren nog genees-
middelen zouden komen.” Horizon 
Scanning toont echter niet alleen wat 
er komt, maar ook wat er niet komt. 
Het wordt duidelijk welke medische 
noden er zijn: aandoeningen waar nu 
nog niets voor bestaat. 

Gestructureerd werken

Horizon Scanning is niet helemaal 
nieuw. Elk land doet het al een beetje, 
maar op zijn eigen manier. “Het is veel 
voordeliger als we dit interna tionaal 
op een gestructureerde manier 
organiseren”, zegt Arickx. “Willen we 
het goed doen, dan is een budget van 
enkele miljoenen euro’s nodig. Voor 
één land is dat enorm veel geld, maar 
als verschillende landen dit samen 
doen, is het wel haalbaar.” De groep 
BeNeLuxA wil dus de krachten bun-
delen. “Al jaren wordt geopperd om 
samen te werken, maar daar blijft het 
bij. Daarom hebben we de koe bij de 
horens gevat (zie kaderstuk). Intus-
sen staat er een wetenschappelijke 
analyse en methodologie voor een 
internationale Horizon Scanning op de 
website van het Federaal Kenniscen-
trum voor de Gezondheidszorg (KCE). 
Al meer dan 10 landen, ook buiten 
Europa, zijn geïnteresseerd om deel 
te nemen aan dit project. Momen-
teel bereiden we een internationale 
openbare aanbesteding voor, om een 
organisatie te vinden die databases 
kan maken en de nodige filters kan 
uitvoeren.” Maar zelfs als zou blijken 
dat er internationaal geen geschikte 

kandidaat bestaat, is niets verloren. 
“Dan richten we gewoon de organisa-
tie zelf op. Hiervoor hebben we waar-
schijnlijk 15 mensen nodig die databa-
ses uitpluizen. Dat is desktopwerk en 
kan dus gewoon thuis gebeuren. Met 
andere woorden, het doet er niet toe 
in welk land je zit.” 
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Het werk van 
BeNeLuxA in 
enkele stappen:

Juni 2017: 
• Uitgewerkte wetenschap-

pelijke analyse en metho-
dologie om databases  
op te stellen

• Lastenboek om  
specifieke technische  
noden te omschrijven

• Feedback van meer dan tien 
landen, ook buiten Europa

November 2017: 
• Bundeling van feedback  

en opstellen van technische 
documenten

• Legaal kader voorberei-
den, om een internationale 
openbare aanbesteding uit 
te sturen

Februari 2018: 
• Lancering van het project, 

op basis van het technische 
lastenboek en het legale 
kader

Juli 2018: 
• Start van Horizon Scanning 

in België en deelnemende 
landen

• Nieuwe analyse om de  
6 maanden
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