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Hoge prijzen geneesmiddelen ondermijnen
geloofwaardigheid vanhet zorgstelsel
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E
endagnaPrinsjesdag
kunnenwedebalansop-
maken.Wat staat debur-
ger in 2019 tewachtenaan
kosten enopbrengsten,
wie gaat er op voor- of ach-

teruit enwaarom?De zorgkostenprij-
kenweerprominent opdeagenda.
In totaal is er voor deouderenzorg in
2019€1,8mrdextra beschikbaar ten
opzichte van2017.Dat leidt tot een
verdere stijging vande zorgkosten.
Daarnaast voorspelt het kabinet

een stijging vande ziektekostenpre-
mie van€10permaand (een stijging
van€124per jaar). Deze stijgingwordt
veroorzaakt doordehogere lonen
en stijgendepensioenpremies inde
zorg.Daarnaastwordt de zorgook
duurder vanwegenieuwegeneesmid-
delen enbehandelingen. Ten slotte
gaat depremieomhoogdoordehoge-
re uitgavenaanwijkverpleging.Kort
engoed:wegaanmeerbetalen voor
goede en toegankelijke zorg.
Vanuit een strikt economischper-

spectief is dit problematisch: dekos-
ten vande zorg stijgenharder dande
groei vande economie en verdringen
daarmeeandere overheidsuitgaven.
Ermoetenkeuzeswordengemaakt,
inhet belang vaneen solidair zorg-
stelselwaarvaneenieder—-ongeacht
inkomenen ziektelast—de vruchten
kanplukken.Maar alswe verder kij-
kendande strikt in gelduit te druk-
kenkostenontstaat eenanderbeeld.
Gezondheid is al jaren topprioriteit

voor burgers, het is hunkostbaarste
bezit. Er is inde samenleving veel
draagvlak voorhet bieden van zorg
aanouderen enkwetsbaren.Ook is er
begrip enwaardering voor eenhoge
salariëring van verpleegkundigen
en verzorgenden, zekernude tekor-
tenopdearbeidsmarkt zichtbaar
worden.
Juist dat draagvlakmoet gekoesterd

wordenomdeonderlinge solidariteit
in stand tehouden.Daarvoor is het
nodigdat er dag in, daguitwordt ge-
werkt aaneffectieve enefficiënte zorg-
processen.Het komtnog veel te vaak
voordat patiënten in eendoolhof van
verwijzers terechtkomen.Maarde
geloofwaardigheid vanhet zorgstelsel
wordt vooral ondermijnddoordeon-
begrijpelijk hogeprijzen van sommi-
ge geneesmiddelen.
Bijnawekelijks is ernieuwsover

een veelbelovendmiddel enniet zel-
den volgt daneenexorbitant hoge
prijs.Dure geneesmiddelen zijnwel-
iswaarniet dehoogste kostenpost in

de zorgsector,maar als ernietwordt
opgetredenondermijnen zijwel het
solidariteitsbeginselwaaropde zorg
inNederland is gebaseerd.Het is niet
uit te leggenwaaromdeprijs zohoog
is.Overheid, zorgverzekeraars en
zorgverlenersmoeten in actie komen.
Dehogemedicijnprijzen zijn een

veelkoppigmonster,maar hetmon-
ster iswel tembaar. Opdrie niveaus
is erwerk aandewinkel: de ontwik-
keling vanmedicijnen, het onder-
handelen over de prijs ende langeter-
mijneffecten van geneesmiddelen.
Verrewegde grootste kostenpost bij
de ontwikkeling van geneesmiddelen
vormthet zeer grote aantalmisluk-
kingen.Gemiddeld komt slechts 1 op
de 10middelendie het dure klinisch
onderzoek ingaanuiteindelijk opde
markt. De kosten voor al diemisluk-
kingenworden verdisconteerd inde
prijs.
Juist de grote farmaceutische be-

drijven kunnendeze financiële ri-
sico’s dragen endat verstevigt hun
marktpositie endewinstmarges
die zij weten te realiseren. Er is veel
kennis beschikbaar over de oorzaak
vanhet geringe slaagpercentage.De
overheid kanhelpen. Ten eerste door
alternatieve ontwikkelmodellen voor
geneesmiddelen te financieren.Nu is

er eenbescheiden €2,8mlnbeschik-
baar gesteld voor de stichting Fair
Medicine die alternatievemodellen
aanhet beproeven is.
Ten tweede kande overheid veel

striktere eisen stellen aanhet open-
baarmaken vanonderzoeksresul-
taten. Erwordt nu veel dubbelwerk
gedaan.Daarnaast kanoverheid de
ontwikkeling van veelbelovende ge-
neesmiddelendoor de universiteiten
langer financieren.Dan staandeuni-
versiteiten veel sterker in hunonder-
handelingenmet bedrijven enkun-
nen zij vooraf prijsafsprakenmaken.
Over de prijsstelling is al veel ge-

schreven.Deuitkomst is steeds de-
zelfde: de fabrikant krijgt uiteindelijk
tochdeprijs die hij wil. DeEuropese
landenmoetendeprijs die zij onder-
handelen geheimhouden.Dat staat
in het contract. Zij wetendaardoor
niet van elkaarwat de prijzen zijn.
Maar de bedrijvenwetenprecies
welke prijzen zij in de verschillende
landenhebbenbedongen.Het enige
antwoord is investeren in gezamen-
lijk Europees optreden.
Dat is geenmakkelijke opgave: elk

landheeft een eigen vergoedingssys-
teem.Geenpoliticuswil een zieke
patiënt eennoodzakelijkmedicijn
weigeren,maar dat iswel bittere

De hoge
medicijnprijzen
zijn een veelkoppig
monster, maar het
is wel tembaar

noodzaak om tot een eerlijke prijs
te komen.Daarnaastmoeten over-
heden—ookdeNederlandse—de
middelendie zij wél tot hunbeschik-
kinghebben, zoals dwanglicenties
en ruimte voor apotheekbereiding,
actiever inzetten.
Dande langetermijneffecten van

geneesmiddelen.Nieuwe genees-
middelenworden veelal onderzocht
bij een kleine homogene groeppa-
tiënten, dan is hetmakkelijker om
conclusies te trekken. Vrouwen, kin-
deren, ouderenworden vaakuitgeslo-
ten.Maar al deze patiënten gaanhet
middelwel gebruiken.
De langetermijneffecten zijn niet

duidelijk, onderzoeknaar die effec-
ten vindt zeldenplaats.Hier is een
belangrijke rol weggelegd voor pa-
tiënten(organisaties). Zij weten als
geen anderwat het effect van een ge-
neesmiddel is.
Nederlandheeft eenuitstekend

onderzoeksklimaat, actieve burgers
diemeewillen investeren in andere
modellen, en een goede infrastruc-
tuur voor nieuwebedrijven.
LaatNederlandopdit terrein gids-

land zijn enniet alleende genees-
middelenmarkt aanpakken,maar
ookdie vandehulpmiddelen.Ook
daar is eenwereld tewinnen.
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