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De vraag naar meer en betere zorg neemt snel toe, 
gedreven door een vergrijzende samenleving en een 
toename van het aantal chronisch zieken. Tegelijkertijd is 
er gelukkig een enorme wetenschappelijke vooruitgang 
om betere zorg te leveren. Daarbij gaat het wereldwijd 
om meer dan 7000 nieuwe geneesmiddelen die nog 
verder moeten worden getest, vervolgens toegelaten en 
dan hun weg moeten vinden naar patiënten. 

De miljarden investeringen in geneesmiddelenonder-
zoek leveren een geweldige hoeveelheid innovaties op. 
Bijvoorbeeld, immuno- en celtherapieën  en vaccins 
die mogelijk nieuwe oplossingen bieden voor kanker, 
dementie en opkomende infectieziektes. Deze en andere 
innovaties bieden hoop voor veel patiënten. 

Voor u ligt een bijzonder document: de eerste publica-
tie ‘Mens, Medicijn & Maatschappij’. Een sectorbrede 
publicatie die uniek is voor Nederland.

Geneesmiddelenontwikkelaars zijn private bedrijven 
die in de publieke markt opereren. Dat brengt grote 
verantwoordelijkheid met zich mee; onder andere de 
verantwoordelijkheid om helder te maken wat we doen. 
We werken in een sector met grote maatschappelijke 
relevantie en veel fantastische uitvindingen. Hoe wij die 
maatschappelijke verantwoordelijkheid invullen leest u 
in deze uitgave. We laten zien wat we doen, hoe we het 
doen en waarom we bepaalde keuzes maken. 

Deze publicatie schetst aan de hand van facts and figures 
wat de uitdagingen zijn en hoe je investeringen en op-
brengsten in perspectief moet zien. Maar wat we vooral 
doen is mensen aan het woord laten, zowel patiënten als 
producenten. Want het gaat over mensen. Hun verhalen 
maken duidelijk wat de bijdrage van geneesmiddelen 
is aan de gezondheid van Nederland en het welzijn 

van patiënten, wat geneesmiddelenbedrijven 
doen om medicijnen ook in de toekomst voor 
iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden 
en met welke dilemma’s dat gepaard gaat. We 
laten de lichtpunten zien, de ontwikkelingen 
rondom nieuwe geneesmiddelen, het enthou-
siasme van de mensen in de sector en de eigen-
tijdse samenwerkingsvormen rondom maat-
schappelijk relevante issues. Een voorbeeld 
van dat laatste is de samenwerking tussen de 
Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en 
de mantelzorgorganisatie Mezzo. Een aanpak 
waarbij we niet alleen onze eigen organisaties 
mantelzorgvriendelijk inrichten, maar ook nog 
een voorbeeldfunctie voor andere sectoren 
vervullen. Het zou mooi zijn als andere bedrij-
ven ons enthousiasme gaan overnemen.

Dat er een maatschappelijke publicatie moest 
komen, stond voor mij als een paal boven 
water, maar om van idee naar uitvoering te 
komen was een spannende exercitie. Ik ben 
trots op het eindresultaat. Of liever gezegd, het 
vertrekpunt. Want deze publicatie is niet meer 
dan een eerste stap op weg naar meer transpa-
rantie - het realiseren daarvan is een doorgaand 
proces. Door steeds opnieuw duidelijk te maken 
wat we doen en te streven naar verbetering 
slaan we een brug tussen publiek en privaat en 
bouwen we aan het vertrouwen dat nodig is. 
Wij staan als sector voor brede samenwerking 
die zal leiden tot betere zorg voor patiënten. 

Gerard Schouw
Directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

VOORWOORD
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MEDICIJNEN 
ZIJN VOOR 
MIJ ECHT 

VAN LEVENS-
BELANG

“Als baby van drie weken lag ik al op 
de operatietafel. Door een aangeboren 

hartafwijking kon het bloed niet 
goed door mijn hart pompen. Dat was 
levensbedreigend. Het defect werd zo 

goed als mogelijk gecorrigeerd. Verder 
was het afwachten tot ik oud genoeg 

werd voor een structurelere operatie.” 

“Als kind wil je meedoen met de anderen, dus 
ik deed alles wat gezonde kinderen ook doen. 
Rennen, tikkertje spelen, balletje trappen. Het 
hart is een spier, dus die kan je best trainen, 
maar het moest wel 3 keer zo hard werken 
als bij anderen, dus mijn hart sleet in hoog 
tempo. Dat leidde ertoe dat ik op mijn 18e 
opnieuw onder het mes moest vanwege het 
risico dat mijn aorta zou knappen. Tijdens een 
7 uur durende operatie kreeg ik een nieuwe 
kunststof hartklep en een kunststof aortaboog. 
Sindsdien gebruik ik bloedverdunners omdat 

de kunststoforganen risico op trombose geven. 
In het begin had ik last van bloedpropjes die 
mijn zicht belemmerden waardoor ik steeds 
vlekken zag en zelfs een paar keer tijdelijk écht 
blind ben geweest. Dat was best wel schrik-
ken.Vanwege de bloedverdunners kan ik geen 
dingen doen die risico’s op bloedingen met 
zich meebrengen. Dus geen contactsporten, 
diepzeeduiken of bungyjumpen. Dat gaat me 
aan het hart, want ik hou ervan om fysiek bezig 
te zijn en grenzen op te zoeken. Maar het is nu 
eenmaal nodig, zoals ik een paar jaar geleden 
tijdens wintersport duidelijk heb ervaren. Een 
val leidde tot een schaafwond, die snel ont-
aardde in een heel dik, zwart been. 
De dikte van mijn bloed luistert nauw, vandaar 
dat ik geleerd heb om mezelf te controleren. Ik 
prik geregeld bloed met een eenvoudig appa-
raatje, een soort gameboy, en afhankelijk van 
de score pas ik zelf mijn medicatie aan. Ik ben 
dus niet méér afhankelijk van anderen, en dat is 
erg prettig. De wetenschap dat ik de regie heb 
over mijn eigen leven geeft me een gevoel van 
vrijheid en rust. 
Al met al ben ik de medische sector zeer dank-
baar. Het is wel eens frustrerend dat ik moet 
oppassen met wat ik doe omdat ik me geen 
bloedingen kan permitteren, maar ik mag niet 
klagen en dat doe ik dus ook niet. Ik leef nog, 
en daar ben ik heel blij mee!”

Wiebe Muskens (25)
“Medicijnen zijn voor mij  
echt van levensbelang. 
Dankzij de bloedverdunners 
kan ik gewoon een normaal 
leven leiden en bijna alles 
doen wat ik wil.”

WIEBE MUSKENS 
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GOEDE ZORG 
LEVERT WINST  
OP VOOR  
PATIËNT EN 
MAATSCHAPPIJ 

Nederland heeft een van de beste gezondheidsstelsels 
ter wereld. En het kan geen geheim zijn: goede zorg 
kost geld. De totale jaarlijkse collectieve zorguitgaven 
bedragen inmiddels ruim 70 miljard euro. De zorgkosten 
stijgen al jarenlang, maar laten we eens inzoomen op 

de andere kant van het verhaal. Want tegen-
over die kosten staan flinke baten. Wie zaait 
kan daar als het goed is ook de vruchten van 
plukken. Het plaatje is dus pas compleet als we 
niet alleen kijken naar de uitgaven, maar ook >

De gezondheidszorg wordt steeds beter. En duurder, dat ook. Dus 
rijst de vraag: wat mag de zorg kosten? Een begrijpelijke vraag, maar 
laten we daarbij ook kijken naar de baten; naar de directe winst voor 
de individuele patiënt en naar de indirecte economische winst voor 
de maatschappij.

DE MAATSCHAPPIJ EN DE ZORG:

26% 
van de bevolking in 2040 
is ouder dan 65, waarvan 
1/3e ouder is dan 80 jaar.

40%
van de bevolking in 2030 
heeft een chronische ziekte, 
nu is dat nog 32%.

>€ 115 Mln
per jaar bespaard door  
nieuwe diabetesmiddelen.

21%
minder sterfte door kanker 
sinds 1991 door nieuwe  
geneesmiddelen.

145
nieuwe diabetespatiënten 
per dag.
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naar de opbrengsten van de gezondheidszorg. Naar de 
maatschappelijke opbrengsten in brede zin. Vormen de 
zorgkosten inderdaad een dreiging voor onze schatkist of 
verdienen de investeringen zichzelf volledig of groten-
deels terug? 

Maatschappelijke winst
Het meest voor de hand liggende antwoord op de vraag 
naar de opbrengsten van de zorg is natuurlijk: gezond-
heidswinst. Genezing van een ziekte, een gezonder  
en langer leven, een ziekte die niet langer dodelijk, 
maar voortaan chronisch is, minder pijn, meer kwali-
teit van leven. Het zijn allemaal directe baten van de 
zorg. Maar pogingen om gezondheidswinst in euro’s te 
vangen – om een geldbedrag te hangen aan gewonnen 

levensjaren in gezondheid (QALY’s) – lokken 
felle debatten uit. Desondanks is iedereen 
het erover eens dat de directe baten van de 
gezondheidszorg – genezing, preventie, vita-
liteitsbevordering, langer leven en een hogere 
kwaliteit van leven – een belangrijke maat-
schappelijke opbrengst vormen. 
Iedere euro die in de gezondheidszorg gesto- 
ken wordt – of het nu om huisartsenzorg, 
ziekenhuiszorg of geneesmiddelenontwikkeling 
gaat – levert op economisch macroniveau winst 
op in euro’s. En dus ook op maatschappelijk 
vlak. Denk aan een verhoogde arbeidsproducti-
viteit, minder verzuim, minder uitkeringen, min-
der ligduur en behandelingen in ziekenhuizen,  

Zieke werknemers kunnen niet of minder 
werken. Ziekteverzuim kost werkgevers – en 
dus onze economie – geld. Zo zijn werkgevers 
verplicht om bij langdurige ziekte het loon van 
de zieke medewerker twee jaar door te betalen 
en gelden er allerlei re-integratieregels die tijd 
en geld kosten. Misschien moet er ook nog een 
vervanger geregeld worden voor de uitgevallen 
werknemer. 
Investeren in de gezondheidszorg zal het ziekte- 
verzuim terugdringen. Bovendien geldt dat 
gezonde, fitte mensen energieker zijn, effec-
tiever werken en meer uren kunnen draaien. 
De arbeidsproductiviteit is hoger naarmate de 
gezondheid van werknemers toeneemt. 

minder opnames in verpleeg- en verzorghuizen en een 
toename van de werkgelegenheid.

Minder arbeidsongeschiktheid en verzuim, meer 
productiviteit 
Nog niet eens zo heel lang geleden telde ons land een 
miljoen arbeidsongeschikten; een miljoen mensen die een 
uitkering ontvingen omdat ze niet meer of minder konden 
werken vanwege een ziekte of aandoening. Dat aantal is 
de afgelopen jaren sterk gedaald, onder meer door een 
toenemende kwaliteit van de zorg. Een mooi voorbeeld is 
reuma: vroeger lagen de ziekenhuizen vol met reumapa-
tiënten. Tegenwoordig kunnen velen van hen gewoon 
meedoen in de samenleving en heel vaak ook werken.  
Al is het maar deels: het scheelt enorm in de kosten.

100 42 715115 115 11536 30
37

125

10 12 5

Bron: Marc Pomp, Arbeidsbaten en uitgespaarde zorgkosten door innovatieve geneesmiddelen, 2015

UITGESPAARDE ZORGKOSTEN DOOR INNOVATIEVE 
GENEESMIDDELEN LEVEREN VEEL GELD OP

BEROERTE DIABETESMIGRAINE DIABETESMULTIPLE SCLEROSE REUMABORSTKANKER

0,6 - 1,6
MILJARD EURO 

AAN BATEN

Uitgespaarde 
zorgkosten 

in miljoenen €:

Hoge variant

Lage variant

€

€

Beroertegerelateerde zorgkosten zijn 
gedaald dankzij bloeddrukverlagers.

Uitgespaarde zorgkosten door 
minder complicaties dankzij  
moderne diabetesmiddelen.

Minder ziekteverzuim 
dankzij triptanen.

Extra arbeidsparticipatie en 
minder verzuim door moderne 

diabetesmiddelen.

Lagere zorgkosten, minder informele 
zorg en minder arbeidsverzuim door

minder schubs.

Minder ziekteverzuim
Door biologicals.

Extra arbeidsaanbod door toegeno-
men overleving bij borstkanker  
dankzij betere behandelopties.

>
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95%

94%

37%

21%

Van de 15 miljoen Hepatitis C  
patiënten in Europa kan 95% worden 
genezen door een 8-12 weekse  
behandeling.

Sinds 1991 is het sterftecijfer voor 
patiënten die leven met HIV in  
Frankrijk met 94% afgenomen (sterfte-
cijfer: leeftijd gestandaardiseerd).

Tussen 2000 en 2012 is het sterftecijfer 
voor cardio vasculaire aandoeningen 
afgenomen met 37% in EU5.

Sinds 1991 is het sterftecijfer voor alle 
kankersoorten met 21% afgenomen.

Bron: Health Advances analysis

MEDICIJNEN BEHOREN TOT DE MEEST KRACHTIGE VORM VAN 
ZORG IN DE BEHANDELING EN GENEZING VAN ZIEKTEN

WERKNEMERS IN DE 
GENEESMIDDELENSECTOR 
HEBBEN 80% MEER TOE-
GEVOEGDE WAARDE IN 
VERGELIJKING TOT ANDERE 
BEDRIJFSTAKKEN
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81 66 62 57 55 51 50 48 45 36 32 30

Bruto toegevoegde 
waarde per werknemer 
in duizenden euro's, in 

Europa in 2012

Minder ziekenhuiszorg, minder opnames
Betere geneesmiddelen en therapieën verminderen het 
gebruik van ziekenhuiszorg: minder opnames en een 
kortere ligduur. Zo zijn er ontwikkelingen op het gebied 
van MS, migraine, diabetes en nog vele andere ziekten 
en aandoeningen. Hiervoor zijn de vooruitzichten enorm 
verbeterd dankzij de voortschrijdende medische en 
farmaceutische kennis. Denk bijvoorbeeld ook aan de 
steeds meer gepersonaliseerde geneesmiddelen voor 
kanker.
Wat voor ziekenhuizen opgaat, is ook van toepassing 
op verpleeg- en verzorghuizen: hoe fitter en gezonder 
mensen zijn en hoe langer ze kunnen participeren in hun 
eigen omgeving, hoe minder gebruik gemaakt hoeft te 
worden van deze dure vorm van zorg. Niet voor niets 

zetten opeenvolgende kabinetten al tijden in 
op ‘zo lang mogelijk thuis wonen’. 

Meer werkgelegenheid en exportinkomsten
Een indirectere vorm van maatschappelijke 
winst is de werkgelegenheid die investeringen 
in de medische en geneesmiddelensector met 
zich meebrengen – werkgelegenheid voor 
artsen, onderzoekers en verpleegkundigen en 
voor alle ondersteunende diensten die nodig 
zijn voor een goed lopende gezondheidszorg.
Verder heeft de overheid een aantal weten-
schapsgebieden, waaronder Life Sciences & 
Health, tot topsector bestempeld als motor 
van onze nationale kenniseconomie. Daar 

wordt heel wat geld ingestoken en dat levert heel wat 
op. Het Nederlandse onderzoek op medisch en farma-
ceutisch vlak staat internationaal goed bekend. Wordt 
die kennis geëxporteerd, dan brengt dat geld in het laatje 
van Nederland. 

Honderden miljoenen euro’s voordeel
Dat bovenstaande voorbeelden tot de maatschappe-
lijke opbrengsten van de gezondheidszorg worden 
gerekend, zal weinig discussie opleveren. Lastiger is de 
vraag: hoe groot is de maatschappelijke winst precies? 
VNO-NCW en de Vereniging Innovatieve Genees-
middelen hebben de handen ineengeslagen om tot een 
antwoord te komen. Gezondheidseconoom Marc Pomp 
heeft namens de Vereniging zes ziektebeelden onder de 

loep genomen: reuma, diabetes, beroerte, MS, 
borstkanker en migraine. Zijn voornaamste 
conclusies: grofweg verdienen we iedere euro 
die we uitgeven aan innovatieve geneesmidde-
len ruimschoots terug. Elke geïnvesteerde euro 
brengt namelijk 1 euro en 30 cent op. De totale 
jaarlijkse baten – opgeteld voor de zes case- 
studies – bedragen tussen de 600 miljoen en 
1,6 miljard euro, grotendeels via extra arbeids-
participatie en minder verzuim. 
Eerste onderzoeken naar de maatschappelijke 
winst die gezondheidzorg oplevert zijn veel-
belovend. Ze bevestigen het idee dat medische 
zorg niet slechts een kostenpost is, maar zeker 
ook een investering.

150

90

30

120

60

0

Bron: Health Advances analysis;  
Eurostat Database, 2016
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Paul Boeren: “Een arts kan je veel informatie over je 
aandoening geven en een patiëntenorganisatie ook, 
maar rechtstreeks contact met medepatiënten kan daar 
een hele waardevolle aanvulling op zijn. Ik heb het zelf 
gemerkt toen ik een dwarslaesie kreeg. Voor vragen 
als ‘Hoe regel je iets bij de gemeente?’ tot ‘Ben ik nog 
aantrekkelijk voor vrouwen?’ is contact met mede- 
patiënten heel belangrijk. Zo is ons idee ontstaan voor 
een internetplatform waar dwarslaesiepatiënten met 
elkaar in contact kunnen komen over allerlei onderwer-
pen. Via het programma ‘Heel Pfizer zorgt’ werden we 
als Pfizer-collega’s ingedeeld in multidisciplinaire teams 
die een plan mochten bedenken om de zorg voor een 
bepaalde patiëntengroep te verbeteren. Voor de drie 
ideeën die onze collega’s het beste vonden werd geld 
beschikbaar gesteld. Liesbeth en ik kwamen in hetzelfde 
team terecht.”

Paul is country brand leader bij Pfizer 
Nederland. Hij werkt sinds 2001 bij 
Pfizer; daarvoor bij farmaceutisch  
bedrijf Lilly. In 2009 werd hij getrof-
fen door een dwarslaesie. 

“Door aan de andere kant te hebben 
gestaan, zie ik de meerwaarde van 
ons werk nu scherper. Ik heb bijvoor-
beeld medepatiënten gezien die veel 
baat hadden bij een middel van ons 
tegen neuropathische pijn.”

Liesbeth kwam na diverse marketing-
functies terecht bij een beginnende 
patiëntenorganisatie. Sinds 2011 is 
ze manager alliance development 
and patient advocacy bij Pfizer 
Nederland. 
 
“Het heeft me positief verrast 
hoezeer de patiënt centraal staat op 
al onze afdelingen. Het geeft veel 
voldoening om daadwerkelijk bij te 
dragen aan hun kwaliteit van leven.”

PAUL BOEREN (49)

LIESBETH DE BOER (61)

Liesbeth de Boer: “Vanuit mijn functie bij Pfizer 
heb ik veel contact met patiëntenorganisaties. 
Bovendien heb ik daar zelf in het verleden jaren 
gewerkt. Ik weet dus hoe waardevol het voor 
patiënten is om contact met medepatiënten te 
hebben. In ons team ontstond het idee om een 
internetplatform in te richten voor die uitwisse-
ling. In eerste instantie voor dwarslaesiepatiën-
ten, maar ons doel is dat andere patiëntenorga-
nisaties het idee overnemen.”

Paul: “Het gaat om een internetmodule die 
andere patiëntenverenigingen ook makkelijk 
in hun website kunnen opnemen. We heb-
ben gekozen voor drie niveaus van contact: 
algemene vragen – bijvoorbeeld over hulp-
middelen – waarop anderen kunnen reageren; 
één-op-één-contacten tussen patiënten die op 
een wat dieper niveau ervaringen uitwisselen; 
én verzoeken om mee te gaan naar een zorg-
verlener om te helpen daar de goede vragen te 
stellen. Zo kun je verschillende gradaties van 
hulp organiseren. Al voor we ons idee indien-
den, legden we contact met de Dwarslaesie 
Organisatie Nederland, die er erg voor open 
stond en al bezig was met de vernieuwing van 
de website. We hebben elkaar omarmd.”

Liesbeth: “Natuurlijk hebben we bij de interne 
presentatie van ons idee een beetje misbruik 
gemaakt van Paul als dwarslaesiepatiënt.”

Paul: “Voor mij zit er een emotioneel aspect 
aan het realiseren van dit idee. Het feit dat ik 
direct betrokkene ben, heeft er denk ik ook 
mede voor gezorgd dat ons plan won.”

Liesbeth: “Voor ons als collega’s is Paul nog altijd Paul, 
een van onze topmanagers. We zien zijn stok soms, maar 
dat valt nauwelijks op. Door het Heel Pfizer Zorgt-project 
word je je weer meer bewust van wat het betekent om 
met zo’n aandoening te leven. Als we overleg hebben 
met de mensen van Dwarslaesie Organisatie Nederland, 
en ze komen met z’n allen binnenrollen, moet je ineens 
bedenken: hoe doen we dat met parkeren, waar zijn de 
invalidentoiletten? Dan realiseer je je dat deze mensen 
zich die vragen iedere dag moeten stellen en dat wij ont-
zettende bofkonten zijn dat we dat níet hoeven.”

Paul: “Dwarslaesiepatiënten vormen een relatief kleine 
groep, maar ik ben blij dat we als farmaceut op deze 
manier iets voor ze kunnen betekenen.”

Liesbeth: “Andere patiëntenorganisaties van wie we horen 
dat ze belangstelling voor het idee hebben, verwijzen we 
nu door naar Dwarslaesie Organisatie Nederland. Het 
idee wordt gedeeld, dat is de afspraak. En daar hoeft dan 
geen farmaceut meer tussen te zitten.”

EEN MEDE-
PATIËNT 
VERTELT  
JE ANDERE  
DINGEN 
DAN EEN 
ARTS

Dwarsleasiepatiënten moeten zich 
die vragen iedere dag stellen.
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Bas van de Goor (44)
"Ik voel me helemaal geen 
patiënt, en dat geldt voor 
een heleboel mensen  
met diabetes."

JE KUNT 
PRIMA 

LEVEN MET 
DIABETES

“Simpel gezegd: zonder insuline ga ik dood. 
Daarom draag ik 24 uur per dag een apparaatje 
dat mij voorziet van insuline. Hoeveel? Dat 
moet ik zelf uitrekenen. Er zijn veel factoren van 
invloed op de bloedsuikerspiegel. Als je sport 
gaat je bloedsuiker naar beneden. Met eten, 
stress of koorts gaat het omhoog. Afhankelijk 
van wat je doet, moet je een bepaalde hoe- 
veelheid insuline toedienen. Je ervaart proef- 
ondervindelijk uit hoe die rekensom precies 
uitvalt. En je moet het voortdurend in de gaten 
houden. Met name de factor stress is lastig te 
voorzien en laat zich moeilijk temmen. Ik word 
er af en toe nog steeds door verrast, dus het 
blijft een punt van aandacht. 
Met diabetes ben je volgens deskundigen chro-
nisch ziek en dus patiënt, maar dat voelt alsof ik 
in een hoek wordt gedrukt. Ik voel me helemaal 
geen patiënt, en dat geldt voor een heleboel 
mensen met diabetes. Sommige mensen 
hebben slechte ogen en dragen een bril. Die 
noem je toch ook geen patiënt? Ik ben gewoon 

gezond, maar ik heb diabetes. Wanneer je 
een ziekte hebt, ligt de focus vaak op wat je 
allemaal niet meer kunt. Ik focus liever op wat 
allemaal nog wel mogelijk is. Daarom hebben 
we een stichting opgericht, de Bas van de Goor 
Foundation, die de kwaliteit van mensen met 
diabetes verbetert door middel van sport en 
bewegen. Sport is een perfect middel om met 
diabetes om te gaan. Ik heb zelf 16 jaar pro-
fessioneel gevolleybald, waarvan de laatste 2 
jaar met diabetes. Ik heb nog niets in mijn leven 
niet kunnen doen vanwege diabetes. Dat wil 
ik graag uitdragen. Je kunt er prima mee leven. 
Er is maar één voorwaarde, en dat is insuline. 
Zolang ik dat heb, gaat het goed.”

“Twaalf jaar geleden kreeg ik te horen 
dat ik diabetes had, type 1. Dat houdt 

in dat mijn lichaam geen insuline 
aanmaakt. Dat is het hormoon dat de 

bloedsuikerspiegel regelt. Insuline 
is nodig om energie naar je cellen te 

brengen. Het is als het ware de sleutel 
die energie de cel binnenlaat. Zonder 

sleutel, gaat de deur niet open. Dat 
leidt tot steeds meer vermoeidheid.” 

BAS VAN DE GOOR Bas is directeur 
van de Bas van de 

Goor foundation en 
ambassadeur van het 

Diabetes Fonds
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GENEES- 
MIDDELEN- 
MAKERS  
ZETTEN ZICH 
IN VOOR 
TRANSPA- 
RANTIE EN 
TOEGANKELIJK- 
HEID 

De geneesmiddelensector is vaak in het nieuws. De ene keer 
positief, bij de vondst van een veelbelovend medicijn, de andere 
keer kritisch, bijvoorbeeld bij een dreigend tekort aan medicijnen. 
Geneesmiddelenbedrijven zijn zich ervan bewust dat alle  
ontwikkelingen in de sector onder een vergrootglas liggen en 
dat transparantie belangrijk is. 

16.000 
ziekenhuisopnamen van ouderen 
is te voorkomen door goed 
gebruik van geneesmiddelen.

Als Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen laten wij graag 
zien wat onze leden ondernemen om kenbaar te maken 
met wie zij samenwerken en op welke manier zij dat doen. 
Ook hun initiatieven om vervalste medicijnen en genees-

middelentekorten tegen te gaan verdienen de 
aandacht, net als hun inspanningen voor het goed 
gebruik van geneesmiddelen en de toegankelijk-
heid van medicijnen in ontwikkelingslanden. >

GOED GEBRUIK GENEESMIDDELEN IS NOODZAKELIJK:

50% 
van de online geneesmiddelen 
is nog steeds vervalst.

1 Mln 
65-plussers gebruiken dagelijks 
5 of meer medicijnen.
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Code voor goed gedrag
Onze geneesmiddelenontwikkelaars vinden het be-
langrijk om transparant te zijn over hoe zij werken en 
met welke partijen. Om de schijn van beïnvloeding te 
voorkomen, hebben brancheorganisaties in de gezond-
heidszorg en de geneesmiddelensector, waaronder de 
artsenkoepel, in de jaren negentig een eigen gedrags-
code in het leven geroepen: de Code Geneesmiddelen 
Reclame (CGR).
De organisaties die zijn betrokkenen bij de CGR hebben 
afspraken gemaakt om te komen tot een verantwoorde sa-
menwerking. De gedragscode geeft een nadere invulling 
van de wet op het gebied van geneesmiddelenreclame. Zo 
mogen er bijvoorbeeld geen cadeaus aan artsen worden 
aangeboden of door hen worden aangenomen. Uiteraard 
is het wel belangrijk om artsen en apothekers goed voor 
te lichten over onder meer nieuwe geneesmiddelen die op 
de markt komen. In nauwe samenwerking met de Inspec-
tie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ziet de CGR erop toe 
dat de bedrijven de gedragscode naleven. 

Inzicht in samenwerking
Meer transparantie maakt voor iedereen zicht-
baar en controleerbaar met wie geneesmidde-
lenbedrijven samenwerken en welke bedragen 
daarmee gemoeid zijn. Vanuit de CGR is daar-
om het Transparantieregister Zorg opgezet. 
Daarin zijn alle financiële banden opgenomen 
die geneesmiddelenbedrijven onderhouden 
met zorginstellingen en zorgverleners op het 
gebied van:
- dienstverlening, zoals een presentatie door  
 een zorgverlener die daarvoor een vergoe- 
 ding krijgt van een bedrijf;
- sponsoring, zoals een bedrijf dat een onder- 
 zoek financieel ondersteunt;
- individuele gastvrijheid, zoals een reisver- 
 goeding voor deelname aan een bijeenkomst  
 die is georganiseerd door een bedrijf.
Zo kan een patiënt in het Transparantieregister 
zien welke relaties zijn behandeld arts heeft. 
Uniek aan dit Nederlandse Transparantieregister 
is dat de artsenkoepel hierbij is aangesloten. Ook 
is Nederland het land geweest waar het register 
vanuit zelfregulering is opgezet. Het register 
wordt stapsgewijs uitgebreid. Denk aan inzage 
in de financiële banden tussen dierenartsen 
en makers van diergeneesmiddelen en tussen 
zorgverleners, zorginstellingen en de makers van 
medische hulpmiddelen. 
In 2015 zijn 14.000 relaties in het register 
vastgelegd van artsen, apothekers, verpleeg-
kundigen, ziekenhuizen en wetenschappelijke 
verenigingen die samenwerken met leveranciers 
van geneesmiddelen. De opgetelde waarde van 
die financiële relaties bedroeg 51 miljoen euro.

Vervalsingen tegengaan 
Steeds meer mensen kopen medicijnen via internet. Met 
alle risico’s van dien: volgens de internationale organisatie 
van geneesmiddelenontwikkelaars (IFPMA) is maar liefst 
50 procent van de geneesmiddelen die online te koop zijn, 
vervalst. En langzaam maar zeker spreidt het probleem 
zich uit naar het reguliere circuit. 
Vervalste medicijnen zijn zeer gevaarlijk. De middelen 
bevatten vaak niet de juiste stoffen en hebben vaak niet 
de juiste dosering. Soms is de inhoud zelfs giftig. Mensen 
kunnen last krijgen van nare bijwerkingen of zelfs overlij-
den aan het gebruik van valse middelen. Om het tij te ke-
ren heeft de Europese Unie een keurmerk voor internet- 
apotheken ingesteld. De apotheken zijn verplicht dit keur-
merk op hun website te zetten. De Nederlandse overheid 
is daarnaast een informatiecampagne gestart om het 
publiek op de gevaren te wijzen van internetmedicijnen. 

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen 
werkt hard aan een geavanceerd systeem om 
echte en vervalste medicijnen van elkaar te 
onderscheiden. Geneesmiddelenbedrijven, 
-distributeurs en apothekers hebben daartoe de 
Stichting Nederlandse Medicijnen Verificatie 
Organisatie opgericht. Samen zorgen we er-
voor dat elk doosje geneesmiddelen een unieke 
blokjescode krijgt. Deze code wordt vastge-
legd in een databank die weer is gekoppeld aan 
de Europese apotheeksystemen. Zo kan elke 
apotheker, waar ook in de EU, controleren of 
een medicijn echt of nep is. In 2019 zal het 
Nederlandse Medicijnen Verificatie Systeem 
volop in werking zijn. >

14.000 
financiële relaties 
gemeld in het 
transparantieregister.
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Tekorten beperken 
Onze leden hebben veel aandacht voor het tegengaan 
van geneesmiddelentekorten. Niet alleen zijn tekorten 
vervelend voor de patiënt, omdat die een ander, hem niet 
bekend middel krijgt, ook de apotheker is er niet bij ge-
baat. Hij moet immers op zoek naar een alternatief. Voor 
de ontwikkelaars van de medicijnen zijn tekorten nade-
lig, omdat zij er de relatie met patiënten door verliezen. 
In 2014 waren 527 medicijnen niet beschikbaar. In 
2015 waren dat er 625. Afgezet tegen de 11.000 recept- 
plichtige geneesmiddelen die in Nederland worden ver-
strekt, zijn die aantallen beperkt. Dat neemt echter niet 
weg dat ieder tekort er één te veel is.
De oorzaken voor tekorten zijn divers. Een belangrijke, 
maar zeker niet de enige oorzaak, is het lage prijsniveau 
als gevolg van het preferentiebeleid (bij middelen met 
dezelfde werkzame stof mag de zorgverzekeraar be-
palen welke variant hij vergoedt, met uitzondering van 
medische noodzaak). Voor producenten is het daardoor 
niet altijd rendabel om grote voorraden medicijnen aan 
te houden. 

Andere mogelijke oorzaken van tekorten zijn 
een storing in het productieproces in de fa-
briek, uitval van een productiefaciliteit of een 
tekort aan goede grondstoffen. Soms worden 
voorraden teruggehaald omdat middelen 
bij nader inzien niet voldoen aan de strenge 
kwaliteitseisen. 
Omdat het voor patiënten heel vervelend is dat 
hun medicijn niet beschikbaar is of dreigt te 
zijn, heeft de Vereniging Innovatieve Genees-
middelen een actieplan op touw gezet om 
incidenten effectief aan te pakken. Hiermee 
wordt de communicatie over (dreigende) te-
korten geoptimaliseerd zodat patiënten zo min 
mogelijk hinder ondervinden. Ook komt er een 
centraal meldpunt voor alle tekorten.  
Geneesmiddelenbedrijven moeten nu al de 
betrokken autoriteiten twee maanden van te 
voren inlichten als de handel in een bepaald 
geneesmiddel tijdelijk of blijvend stopt. Dat 
geeft artsen en patiënten de tijd om naar een 

alternatief te zoeken, bijvoorbeeld door producten uit 
het buitenland te halen of de nog beschikbare genees-
middelen te verdelen. Daarnaast werken onze genees-
middelenbedrijven aan actief voorraadbeheer, hebben 
zij intensief contact met groothandels en richten zij zich 
meer op internationale samenwerking om tekorten 
tegen te gaan.

Goed gebruik geneesmiddelen
Gepast gebruik van medicatie is noodzakelijk om te 
komen tot een goede kwaliteit van zorg. De Vereniging 
Innovatieve Geneesmiddelen wil dan ook bevorderen dat 
de juiste patiënt op het juiste moment het juiste genees-
middel gebruikt. Dit om onder- of overbehandeling te 
voorkomen.
De Vereniging pakt deze uitdaging onder meer op in het 
meerjarige programma Goed Gebruik Geneesmiddelen, 
samen met partners als ZonMw en het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ook werken 
we met andere zorgpartijen samen aan één landelijke 
real life-databank met patiëntgegevens om meer inzicht 
te krijgen in ziektebeelden, behandelingen, geneesmid-
delengebruik en de kosten hiervan. Zo kan preciezer 
worden bepaald welke behandeling geschikt is voor 
welke patiënten. Dat is prettiger voor de patiënt, leidt tot 
minder verspilling en levert een besparing op de kosten.

Medicijnen voor iedereen
Wereldwijd hebben zo’n 2 miljard patiënten geen of 
nauwelijks toegang tot medicijnen. Dat heeft meestal 
te maken met een gebrekkig zorgsysteem of met de 
distributiemogelijkheden in een land. Ook werken 
overheden niet altijd even goed mee en speelt het wel-
vaartsniveau een rol.
Geneesmiddelenbedrijven hebben de afgelopen jaren 
verschillende projecten opgezet waarbij zij goedkoop 
of zelfs gratis medicijnen verstrekken in ontwikkelings-
landen. Daarnaast pakken zij samen met hulporganisa-
ties projecten op om de bevolking meer te leren over 
bijvoorbeeld het nut van handenwassen of om vroed-

vrouwen te leren hoe zij kindsterfte kunnen 
terugdringen. 
Dat geneesmiddelenbedrijven zich actief 
inspannen om de toegang tot medicatie te 
verbeteren blijkt ook uit de Acces to Medicine 
Index. De Nederlandse non-profitorganisatie 
die deze ranglijst in het leven heeft geroepen, 
wil de toegang tot geneesmiddelen in ontwik-
kelingslanden verbeteren door de maatschap-
pelijke rol van de fabrikanten te benadrukken 
en aan te zwengelen. Elk jaar brengt ze een 
ranglijst uit van bedrijven die goed scoren op 
het gebied van medicijntoegang: de Acces to 
Medicine Index. 
Uit de jongste index blijkt dat de geneesmid-
delensector op meer fronten inmiddels meer 
doet. Zo worden prijzen steeds vaker aange-
past en zitten er meer producten in de pijplijn 
speciaal voor ontwikkelingslanden. Ruimte 
voor verbetering is er ook, bijvoorbeeld in 
het melden van de geldigheid en afloop van 
octrooien. 
Eind 2015 is het initiatief genomen om ook een 
Access to Vaccines Index te maken. De eerste 
verschijnt in 2017. Deze index registreert 
en meet in hoeverre bedrijven een bijdrage 
leveren aan de beschikbaarheid van relevante 
vaccins in betrokken landen. Ook daaraan wer-
ken bedrijven graag mee. Ze zien dit als hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid.

30-40% 
van de medicijn- 
gebruikers is niet  
trouw aan de therapie.
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Onderzoek naar medicijnen gaat met ups en downs. 
Soms maak je stappen, soms word je teruggeworpen. 
In de jaren ’90 hadden we de eerste doorbraak met het 
ontwikkelen van een kandidaat-vaccin. Dat is daarna 
verder onderzocht, onder meer met een van de groot-
ste Afrikaanse trials ooit. In 2015 volgde de tweede 
doorbraak: een positieve beoordeling van de Europese 
geneesmiddelenautoriteit EMA, de eerste stap om 
registratie van dit middel mogelijk te maken.

Aandoeningen in minder ontwikkelde landen staan al 
heel lang hoog op de agenda bij GSK. Voor de vierde 
keer op rij staan we bovenaan in de Access to Medicine  
Index, de wereldwijde index die aangeeft wat de genees-
middelen sector doet om medicijnen en vaccins beschik-
baar te maken voor minder ontwikkelde landen.
Je kunt gerust zeggen dat we bij dit vaccin onze investe-
ringen in Research & Development niet terugverdienen. 
Daar kiezen we bewust voor met ons uitgangspunt dat 

“Malaria is een ziekte die moeilijk te voor-
komen en te behandelen is en met name in 
ontwikkelingslanden voor veel doden zorgt. 
Als het gaat om de ziektelast en de mortaliteit 
van aandoeningen, staat malaria erg hoog in 
de lijsten: liefst 3,2 miljard mensen lopen het 
risico om malaria te krijgen. Jaarlijks worden 
200 miljoen besmettingen geconstateerd en 
overlijden meer dan 550.000 mensen aan 
malaria, vooral kinderen onder de vijf jaar in de 
Sub-Sahara-regio. Malaria is een van de oudste 
killers in de wereld. In de loop der jaren is er 
een enorme resistentie ontstaan tegen bestaan-
de middelen omdat de parasiet zich aanpast en 
daarmee ontsnapt aan de immuniteitsreacties 
van het lichaam.
Het ontwikkelen van een vaccin tegen malaria  
sluit goed aan bij onze missie: zorgen dat 
mensen zich beter voelen en langer leven, met 
behulp van medicijnen die in de hele wereld 
toegankelijk zijn. Dus óók voor de allerarm-
sten. Een van onze uitgangspunten is dat de 
prijs van een medicijn geen barrière mag zijn 
voor de toegankelijkheid. Vandaar dat wij het 
vaccin zonder winstoogmerk op de markt gaan 
brengen. Dat betekent dat we de kostprijs re-
kenen plus 5 procent. Die 5 procent investeren 
we in nieuw onderzoek naar malaria en andere 
tropische ziekten. 
De ontwikkeling van het vaccin heeft dertig 
jaar geduurd. Al die tijd hebben we met samen-
werkingspartners als Save the Children en 
Amref Flying Doctors gewerkt aan het terug-
dringen van malaria met preventieve middelen 
als geïmpregneerde muskietennetten.

DE PRIJS 
VAN EEN 
MALARIA-
VACCIN 
MAG GEEN 
BARRIÈRE 
ZIJN

Ik ben enorm trots dat we eraan 
bijdragen deze ziekte de wereld 
uit te krijgen.

prijs nooit een onnodige barrière voor de toegankelijk-
heid moet zijn. We hebben een breed portfolio; ons 
verdienmodel is niet afhankelijk van dit vaccin.
Het beste doen voor de maatschappij en tegelijk aandeel-
houderswaarde creëren – daarin zit voor mij het fascine- 
rende van mijn werk en van ons bedrijf. We zoeken 
voortdurend naar de juiste balans tussen stakeholder- 
value en shareholdervalue. De shareholdervalue kun 
je dagelijks aflezen uit de aandelenkoersen, de stake-
holdervalue zien we onder meer terug in de Acces to 
Medicine Index. Het zoeken naar de juiste balans tussen 
die twee maakt dat we ons niet alleen focussen op het 
ontwikkelen van middelen, maar ook samenwerking 
zoeken met publieke partijen, bijvoorbeeld om de  
toegang tot die middelen mogelijk te maken.”

Cornelis Boersma is directeur corpo-
rate affaires bij GSK en in die functie 
onder meer verantwoordelijk voor 
zorginnovatie, contact met verze-
keraars en de toegankelijkheid van 
nieuwe geneesmiddelen. Hij werd 
opgeleid als farmaceut en promo-
veerde op een onderzoek op het 
gebied van epidemiologie, gezond-
heidseconomie en gezondheidszorg-
beleid. Al voor zijn promotie begon 
hij een bedrijf op het gebied van 
health economics consultancy en 
technology assessments.

CORNELIS BOERSMA (37) 
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PAPA HEEFT 
MIGRAINE

 
"Medicijnen zijn voor mij van levensbelang. Ik 
heb al ruim 50 jaar last van migraine. Voor de 
jaren negentig van de vorige eeuw bestond er 
wel medicatie, maar dat was echt een paarden-
middel. Het werkte uitstekend, maar het deed 
ook allerlei andere dingen die je liever niet 
wil, zoals het vernauwen van je bloedvaten. 
Toen ik eenmaal wist dat dit een bijwerking 
was, probeerde ik het gebruik zoveel mogelijk 
te beperken. Dat leidde geregeld tot verzuim. 
Niet alleen op het werk, maar ook in privésfeer. 
Migraine beïnvloedt je sociale leven behoorlijk. 
Het was voor mij dan ook een uitkomst toen er 
in 1991 iets nieuws op de markt kwam dat erg 
goed werkte: triptanen. Zodra ik een aanval op 
voel komen neem ik een pil of een injectie. Bij 
96 van de 100 aanvallen werkt het. Ik mag dus 
absoluut niet klagen. Mijn leven is er compleet 

door veranderd. Voor die tijd was het lijden en 
afzien. Tegenwoordig kan ik normaal functio-
neren en verzuim ik zelden wegens ernstige 
hoofdpijn. Dat is des te belangrijker, omdat de 
aandoening bij mij een progressief karakter 
heeft. Vroeger had ik 2 à 3 keer per maand 
een aanval. Tegenwoordig is dat 2 à 3 keer per 
week. Dat is behoorlijk frequent, dus het is van 
het grootste belang dat er geneesmiddelen. 
Zonder heb ik geen leven! Dat merkte ik toen 
er ineens leveringsproblemen waren met mijn 
medicatie. Het ging om generieke medicijnen, 
dus zonder merknaam. Dat was een serieus 
probleem. Gelukkig heb ik een goede relatie 
met mijn huisarts. Zij heeft een recept uitge-
schreven voor een merkmiddel, want ik kan 
absoluut niet zonder. 
Hoe blij ik ook ben met mijn medicatie, echt 
ideaal is het niet. Als ik het middel veel gebruik, 
krijg ik hoofdpijn en kom ik in een vicieuze 
cirkel terecht. Zo’n bijwerking kan je missen als 
kiespijn. Daarnaast werkt het medicijn helaas 
voor een derde van de mensen met migraine 
niet. Er is dus nog volop werk aan de winkel 
voor de fabrikanten.”

“Mijn vrouw heeft in het tijdschrift 
van de Nederlandse Vereniging 

van Hoofdpijnpatiënten wel eens 
geschreven: ‘Hij heeft het, maar ik 
lijd eraan’. Dat verwoordt precies 

hoe het is. Migraine heeft een 
enorme impact op je omgeving. 

Feestjes die je moet afzeggen. 
Kinderen die altijd stil moeten zijn, 

want ‘papa heeft migraine.”

LEO VAN OS

Leo van Os (76)
“Hoe blij ik ook ben met mijn 
medicatie, echt ideaal is het 
niet. Als ik het middel veel 
gebruik, krijg ik hoofdpijn en 
kom ik in een vicieuze  
cirkel terecht.” 
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HOE HOUDEN  
WE GENEES- 
MIDDELEN 
BETAALBAAR? 

De komst van een generatie nieuwe geneesmiddelen, personalised 
medicines ofwel maatwerkmedicijnen, geeft ook het maatschap-
pelijk debat over de kosten van geneesmiddelen een impuls. Hoe 
zorgen we dat nieuwe medicijnen ook in de toekomst beschikbaar 
zijn? Meer openheid, innovatieve financieringsmodellen en herijking 
van het huidige systeem zijn de sleutels naar succes. 

Geneesmiddelen kunnen kostbaar zijn. Omdat ze 
voor een belangrijk deel uit onze zorgpremies worden 
gefinancierd, is serieuze aandacht voor medicijnprijzen 
gerechtvaardigd. Daarbij moeten we ons realiseren dat 
geneesmiddelenbedrijven wereldwijd opererende, com-
merciële organisaties zijn die, veelal uit concurrentie-
overwegingen, terughoudend zijn in het verschaffen van 

informatie over prijsvorming. Om op langere 
termijn financieel gezond te blijven en te kun-
nen blijven werken aan nieuwe oplossingen 
voor ingewikkelde ziekten en aandoeningen, 
moeten bedrijven winst maken. Maar wat is 
aanvaardbaar en wat is duur als het gaat om 
geneesmiddelenprijzen?

<1% 
van de totale geneesmid-
delenkosten worden direct 
door patiënten betaald.

€ 266
per persoon per jaar  
gemiddelde uitgaven aan 
geneesmiddelen.

>

1 
geneesmiddel kost  
gemiddeld per stuk minder 
dan 1 euro.

<10% 
van de zorgkosten wordt 
besteed aan geneesmid-
delen.

DUURZAAM BETAALBARE GENEESMIDDELEN:
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Complexe prijsbepaling
Meer inzicht in de nettoprijs en prijsopbouw is een 
veelgehoorde en begrijpelijke wens, maar niet één die 
zomaar te vervullen is. Wat veel mensen niet weten, is 
dat de brutoprijs van een geneesmiddel openbaar is. De 
overheid legt per geneesmiddel een maximale product-
prijs vast. In Nederland is deze maximale prijs gebaseerd 
op de gemiddelden van geneesmiddelenprijzen in vier 
ons omringende landen: Duitsland, Frankrijk, België en 
Engeland. Jaarlijks in april en oktober stelt de overheid 
de maximumprijzen opnieuw vast. Dalende prijzen in 
de referentielanden leiden automatisch ook tot lagere 
prijzen in ons land.

Nettoprijzen – dus wat het ziekenhuis of de 
zorgverzekeraar uiteindelijk betaalt – zijn niet 
openbaar, omdat er na het vaststellen van de 
brutoprijs ingewikkelde onderhandelingen 
plaatsvinden tussen diverse partijen. En elke 
onderhandeling is weer anders omdat de  
inkopende partij andere voorwaarden stelt.  
We hebben het over maatwerk. 
De prijs van een geneesmiddel is niet alleen 
een optelsom van de directe maak- en ontwik-
kelkosten, ook de indirecte kosten van onder-
zoek en ontwikkeling zijn bepalend voor de 
prijs. Denk daarbij aan investeringen in medi-
cijnen die de markt niet halen en de winstuit-
keringen aan aandeelhouders om hen terug te 
betalen voor hun risicovolle investeringen.

Kostbare maatwerkmedicijnen 
De nieuwe generatie geneesmiddelen is van een heel 
andere orde dan de middelen die de afgelopen decennia 
op de markt kwamen. Veel vaker dan voorheen gaat het 
om zeer complexe medicijnen met een ingewikkeld en 
kwetsbaar productieproces. En om middelen voor kleine 
groepen patiënten, zoals de op de patiënt toegespitste 
personalised medicines. Omdat de ontwikkeling van 
deze maatwerkmedicijnen veel tijd en geld kost, en ze 
voor relatief weinig patiënten gemaakt worden, zijn deze 
geneesmiddelen kostbaar. Steeds vaker onderhandelt 
de overheid op landelijk niveau over prijsverlaging van 
dergelijke middelen.
Als Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen maken wij 
ons er samen met zorgpartners sterk voor dat nieuwe 
medicijnen hun weg naar de patiënt blijven vinden. We 

zetten ons onder andere in voor meer inzicht 
in nieuwe ontwikkelingen en patiëntgegevens, 
ontschotting en nieuwe financieringsmodellen.

Overzicht van geneesmiddelen en  
patiëntengegevens
De Vereniging heeft in kaart gebracht welke ge-
neesmiddelen eraan komen en wat die gaan kos-
ten. Wij werken met andere zorgpartijen, onder 
leiding van het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS), aan een nieuw over-
zicht daarvan, een zogenaamde Horizonscan+. 
Met dit overzicht kunnen ziekenhuizen en zorg- 
verzekeraars rekening houden met de aanstaande 
geneesmiddelen, zodat patiënten deze kunnen 
gebruiken zodra ze beschikbaar zijn. 
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Daarnaast werken wij aan goede registries en zetten we 
in op één landelijk systeem. Registries zijn databanken 
met allerlei patiëntgegevens. Deze zijn belangrijk voor 
het inzicht in het gebruik van bepaalde geneesmidde-
len en wat die patiënten opleveren. Wie slikt wat? Bij 
wie werken medicijnen wel en bij wie niet? En is dat te 
voorspellen op basis van iemands DNA-profiel? Goed 
gebruik van deze registries voorkomt onder- en over-
behandeling, wat onnodige zorgkosten uitspaart. 

Ontschotting van zorgverlening en financiering
De zorg is nog steeds voornamelijk georganiseerd vanuit 
het oogpunt van zorgaanbieders in plaats van vanuit 
patiëntenperspectief. De zorg is hierdoor door vele 
schotten verdeeld, wat de samenwerking belemmert. 
Daarbij worden die verschillende delen op verschillende 
manieren gefinancierd. Als Vereniging zien wij dan ook 
een mogelijkheid tot optimalisering in ontschotting: één 
budget in plaats van aparte budgetten voor onder meer 
ziekenhuiszorg en huisartsenzorg schept ruimte voor 
kostbare nieuwe geneesmiddelen. Ontschotting biedt 
zorgaanbieders bovendien meer gelegenheid om nieuwe 
initiatieven op te starten en de zorg te innoveren.

Behalve bovengenoemde schotten tussen 
verschillende zorgverleners staan er ook 
schotten tussen investeringen en opbrengsten. 
Opbrengsten van zorg zijn immers vaak terug 
te vinden in andere delen van de samenleving 
dan waar de kosten worden gemaakt. Tegen-
over de zorgkosten voor een patiënt die dankzij 
medicatie weer aan het werk kan bijvoorbeeld, 
staan maatschappelijke opbrengsten als meer 
arbeidsproductiviteit en minder ziekteverzuim.
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen 
werkt samen met de American Chamber of 
Commerce in the Netherlands (AmCham) aan 
een rapport om inzichtelijk te maken wat de 
financiële voordelen zijn van het wegnemen 
van schotten en op welke onderdelen de zorg 
efficiënter georganiseerd kan worden. 

Stimuleren van innovatieve financierings- 
modellen
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen 
maakt zich hard voor het gebruik van nieuwe  
financieringsmodellen. Samen met stakeholders 
zoeken wij naar innovatieve manieren om de 
zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Wij 
stellen dat niet één model altijd toepasbaar is. 
Naast het model waarbij een vaste prijs per 
eenheid wordt gehanteerd – tot op heden het 
meest gebruikt – zijn er andere financierings-
modellen mogelijk die de prijs van innovatieve 
geneesmiddelen kunnen drukken en die ertoe 
bijdragen dat zoveel mogelijk mensen toegang 
krijgen tot de medicijnen die ze nodig hebben. 
Geneesmiddelenontwikkelaars werken al 
samen met zorgverzekeraars, ziekenhuizen, 
specialisten en de overheid aan én met deze 
nieuwe modellen.

Zo is er het model van de prijs-volumearrangementen. 
Daarbij wordt een schatting gemaakt van het aantal 
patiënten dat een middel gaat gebruiken, de verwachte 
dosering en de behandelduur. Op basis daarvan wordt 
een budget afgesproken. Wordt het budget overschreden, 
dan betaalt het betreffende geneesmiddelenbedrijf het 
teveel terug of wordt er een lagere prijs afgesproken. 
Het ministerie van VWS gebruikt dit model vaak in on-
derhandelingen met geneesmiddelenbedrijven, bijvoor-
beeld bij afspraken over nieuwe antistollingsmiddelen. 
Een variant op bovenstaand model is afspraken over de 
maximale behandelduur, dosering of kosten. Wanneer 
de patiënt een vooraf vastgestelde behandelduur, dose-
ring of kostenplafond overschrijdt, zijn de medicijnen 
gratis of goedkoper. Dit model wordt onder meer toege-
past op een geneesmiddel tegen prostaatkanker.

Daarnaast is er het model pay for benefit.  
Simpel gezegd: een middel wordt vergoed als 
het aanslaat bij één patiënt of bij een hele  
patiëntengroep. Werkt het niet, dan zijn de 
kosten voor de ontwikkelaar. Dit model wordt 
onder andere ingezet bij een geneesmiddel 
tegen borstkanker. 
Weer een ander model waarmee kan worden 
gewerkt, is een tegemoetkoming in opstart-
kosten. Een bedrijf levert de eerste periode van 
de behandeling gratis medicijnen of tegen een 
stevig verlaagde prijs. Daarna bepalen arts en 
patiënt of de behandeling werkt, niet voor ver-
velende bijwerkingen zorgt en of ze de behan-
deling willen voortzetten of niet. 

Pre-klinisch 
onderzoek

Klinisch 
onderzoek
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Registratie 
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OCTROOI DOORLOOP  
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Bron: Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen 
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Meer dan de helft daarvan maakt inmiddels 
gebruik van de Patient Academy.”

Helma Dollevoet: “We nodigen vertegen-
woordigers van zorggroepen, media, politiek 
of verzekeraars uit om naar de Patient Academy  
te komen. Zo komen patiëntenorganisaties 
makkelijker met hen in contact. Als het bij-
voorbeeld gaat om de vraag ‘Hoe kom je bij 
een zorgverzekeraar aan tafel?’ krijgen ze  
rechtstreeks van een zorgverzekeraar tips. Daar 
zijn ook daadwerkelijke contacten tussen ver-
zekeraars en patiëntenorganisaties uit voort-
gekomen. De vragen die we krijgen zijn erg 
verschillend. Ze variëren van vragen over het 
schrijven van een businesscase, de impact van 
nieuwe wetgeving, de inzet van social media, 
de opkomst van e-health, tot de vraag over 
nieuwe aanwas van vrijwilligers voor hun orga-
nisatie en mogelijkheden voor financiering.”

Patricia van Rossum: “Sinds de invoering van de  
Zorgverzekeringwet in 2006 is een patiëntenorgani- 
satie een gelijkwaardige partij in de zorgdriehoek met 
zorgverleners en verzekeraars. Dat vraagt nogal wat, 
voornamelijk van de middelgrote en kleine patiënten- 
organisaties, waar vrijwilligers vaak een grote rol spelen. 
Zij wíllen wel in die driehoek meepraten, maar hebben 
vaak gebrek aan kennis en ervaring om dat echt goed 
te doen. Ze hebben ons gevraagd hen daarbij te onder-
steunen. Dat is de aanleiding geweest om in 2008 de 
Novartis Patient Academy op te zetten. Met experts  
uit het veld – vanuit juridische hoek, zorgverzekeraars 
en professionele ondersteuning van patiëntenorgani-
saties – stellen we ieder jaar een programma vast van 
zes bijeenkomsten. Vragen vanuit patiëntenorganisa-
ties zijn leidend voor de onderwerpen die aan de orde 
komen. De bijeenkomsten staan open voor alle ruim 
driehonderd patiëntenorganisaties in Nederland.  

Patricia: “De Patient Academy heeft inmiddels 
een aantal heel concrete resultaten opgeleverd. 
Naast waardevolle contacten die zijn ontstaan, 
is er in 2013 een manifest aangeboden aan de 
Tweede Kamer met de titel ‘Een (mee)denken-
de patiënt is een goedkopere patiënt’. Meer 
dan vijftig patiëntenorganisaties gaven daarin 
aan dat hun rol, die door de nieuwe Zorgver-
zekeringwet groter had moeten worden, juist 
steeds kleiner wordt en dat dat gevolgen heeft 
voor de kwaliteit en de kosten van de zorg.”

Helma: “Hoe het precies komt dat die rol 
kleiner lijkt te worden, is lastig te zeggen. Maar 
patiëntenorganisaties gaven met het manifest 
aan dat ze wél als volwaardige partner gezien 
willen worden. Patiënten kunnen uit eigen er-
varing heel wat quick wins aangeven. Bijvoor-
beeld: stuur een dossier door naar een nieuwe 
zorgverlener, in plaats van het opnieuw aan te 
leggen. Ook bij vergoedingsbesluiten willen ze 
in een vroeg stadium worden betrokken.”

Patricia: “Het oprichten van de Patient Academy past 
bij onze maatschappelijke betrokkenheid: wij doen ons 
werk niet alleen voor onszelf. Daarnaast is het ook in 
ons belang dat kennisexperts en patiëntenorganisaties 
onderling een goed contact hebben.”

Helma: “Uit de evaluaties die we regelmatig houden, blijkt 
dat patiëntenorganisaties veel baat hebben bij de Patient 
Academy. Ze geven aan dat ze hun rol op een actievere 
manier kunnen vormgeven en niet weten hoe ze op een 
andere manier aan de informatie hadden kunnen komen.”

Patricia: “Onze ultieme droom is dat de Patient Academy 
op den duur overbodig is, omdat alle patiëntvertegen-
woordigers volwaardig functioneren in de driehoek met 
zorgverleners en verzekeraars.”

EEN  
VOLWAAR-
DIGE PLEK 
AAN TAFEL 
VOOR  
PATIËNTEN

Patricia is verantwoordelijk voor communicatie 
en patient relations bij Novartis. 

“Toen mijn vader tien jaar geleden getroffen 
werd door Alzheimer, zag ik vanuit persoonlijk 
perspectief dat er nog een wereld van verbete-
ring mogelijk is als de stem van de patiënt écht 
centraal staat in de zorg. Het geeft voldoening 
patiëntenorganisaties daarin te ondersteunen.”

is communicatie en patient relations ma-
nager coördinator voor de businessunit 
Oncologie van Novartis. 
 
“Ik heb de leukste job bij Novartis. Ons 
werk brengt ons dichtbij de groep waar 
we het voor doen. Er zijn maar weinig 
mensen met een kantoorbaan die te 
horen krijgen: ‘Dankzij jullie leef ik nog’.”

PATRICIA VAN ROSSUM (51) HELMA DOLLEVOET (49) 

Onze ultieme droom is dat 
de Patient Academy op den 
duur overbodig is.
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Marijn de Vries (31)
"Als ik zie dat de situatie  
bij mij vrij stabiel is, durf ik 
te zeggen dat het met mij 
best goed gaat."

IK BEN 
HEEL BLIJ 

DAT IK NOG 
NIET IN EEN 
ROLSTOEL 

ZIT

“Je kent alleen ’spookverhalen’ van mensen die 
in een rolstoel belanden, maar de neuroloog 
stelde me gerust: MS heeft bij iedereen een 
verschillend verloop en er bestaan medicijnen 
om de ziekte te onderdrukken. Ik kreeg direct 
ontstekingsremmers en ging daarna over op een 
medicijn dat ik mezelf kan toedienen via een 
wekelijkse injectie, zodat het mijn leven zo min 
mogelijk beïnvloedt. 

De medicatie zorgt dat de ontstekingen die 
ontstaan zoveel mogelijk indammen en de 
ziekte afremt. Het is mijn geluk dat ik zo snel aan 
de medicijnen ben gegaan. Want hoewel MS 
progressief is, zijn mijn klachten in 10 jaar tijd 
nauwelijks verergerd. Dankzij medicijnen kan ik 
nu nog alles doen wat ik wil, mits in aangepaste 
vorm. Ik probeer zo goed mogelijk met mijn 
ziekte te leven, maar wil er zo min mogelijk last 
van hebben. Daarom zorg ik dat helder is wat 
ik kan en wat niet. Vaak en ver met mensen af-
spreken kan niet. Uitjes plan ik ruim van tevoren 
zodat ik precies weet wat me te wachten staat 
en ik daarop in kan spelen. Tijdens treinreizen, 
kijk ik altijd goed waar ik moet overstappen en 
hoever ik moet lopen. 
MS heeft veel verschillende gezichten. Wan-
neer ik mezelf vergelijk met lotgenoten zie ik 
soms dat het een stuk beter kan. Maar het kan 
ook veel slechter! De een gaat harder achteruit 
dan de ander, en als ik zie dat de situatie bij mij 
vrij stabiel is, durf ik te zeggen dat het met mij 
best goed gaat. Ik ben heel blij dat ik zo snel 
behandeld ben en nog niet in een rolstoel zit.”

“Ik voelde me opeens vermoeid na 
inspanning en kreeg last van een 

slepend been. Lange stukken lopen 
lukte niet meer. Het bleek dat ik 

multiple sclerose (MS) had, een ziekte 
van het centrale zenuwstelsel waarbij 
ontstekingen een rol spelen. Op dat 

moment wist ik nog niet goed wat het 
voor mij zou betekenen."

MARIJN DE VRIES
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een consultant aan de slag kon met aanbevelingen voor 
een optimaal en vernieuwend zorgproces voor oudere 
patiënten met kanker. Vervolgens hebben we de samen-
werking voortgezet.
Onderzoek naar nieuwe medische behandelingen wordt 
vaak gedaan bij patiënten van 18 tot 65 jaar volgens be-
paalde criteria. Juist omdat zij vaak geen bijkomende pro-
blematiek hebben, krijg je een zo zuiver mogelijk onder-
zoeksresultaat. Vervolgens moet de vertaalslag worden 
gemaakt naar behandeling van oudere patiënten. Alleen 
al met het oog op de vergrijzing is onderzoek onder 
oudere kankerpatiënten zélf heel belangrijk. Ook voor 
ons als geneesmiddelenbedrijf: het kan gebeuren dat 
een middel geen goede naam krijgt, als oudere patiënten 
het middel niet verdragen, terwijl bijkomende proble-
matiek daarvan in feite de oorzaak is. De invloed van die 
bijkomende problematiek moet je dus in beeld proberen 
te krijgen om innovatieve behandelingen ook bij ouderen 
te kunnen inzetten. Dergelijk onderzoek zorgt ook bij 
specialisten voor vertrouwen in onze middelen.
Een deel van de kankerpatiënten van zeventig jaar en ouder 
wordt nu gescreend in het HagaZiekenhuis. Als blijkt 
dat er sprake is van geriatrische problematiek, volgt een 
uitgebreider assessment. Zo niet, dan krijgt de patiënt de 
reguliere behandeling. Bij geriatrische problematiek wordt 
in het multidisciplinaire overleg een behandelplan op maat 
vastgelegd, uiteraard in overleg met de patiënt.
Het gaat in eerste instantie om een pilot voor patiënten 
met darmkanker en longkanker. Er wordt getoetst of de 
screening en de assessments valide uitkomsten opleveren. 

“Zeventigplussers die kanker krijgen, hebben 
vaak bijkomende geriatrische problematiek, 
die niet altijd zichtbaar is. Het kan gaan om een 
verborgen depressie, verminderde krachten, 
of beginnende dementie. In dat geval is het 
belangrijk dat de patiënt niet alleen voor kanker 
wordt behandeld, maar met een holistische blik 
wordt bekeken. 
Het HagaZiekenhuis in Den Haag was al be-
gonnen met een poli voor ouderen met kanker, 
toen wij hierbij betrokken raakten. Ik ben vier 
jaar geleden bij Roche aangesteld om dit soort 
partnerships op te zetten voor de ziektegebie-
den waarin wij gespecialiseerd zijn.
Zorgverleners zijn enorm betrokken bij hun 
patiënten. Hun probleem is vaak: hoe krijg je 
het organisatorisch en financieel voor elkaar 
wat je voor ogen staat? Onze rol is om te 
verbinden en te versnellen. Door bestaande 
contacten is de samenwerking met het Haga-
Ziekenhuis ontstaan. Roche heeft onder meer 
met een projectsubsidie mogelijk gemaakt dat 

KANKER BIJ 
OUDEREN 

VRAAGT 
OM EEN 

INTEGRALE 
BEHANDELING

In dat geval kunnen ze onderdeel worden van het reguliere 
zorgproces voor deze patiëntengroep. Andere ziekenhui- 
zen tonen veel belangstelling voor dit traject, en de afspraak 
is ook dat de ervaringen worden gedeeld.

Het HagaZiekenhuis laat zich positief uit over onze sa-
menwerking en daar ben ik erg blij om. Wij willen meer 
zijn dan een bedrijf dat geneesmiddelen verkoopt – het 
negatieve imago van onze sector ervaar ik, persoonlijk, 
echt als misplaatst. Dit is een stap in de goede richting. Ik 
hoop dat de goede dingen die de geneesmiddelensector 
doet, steeds meer worden gezien en bijdragen aan de 
verbetering en innovatie van de zorg.”

Jacqueline Sosef is strategic partner- 
ship manager bij Roche. Ze werkt al 
meer dan 25 jaar bij Roche; daarnaast 
werkte ze bij Rhône-Poulenc Rorer, 
Aventis en Sanofi. Het opzetten 
van het partnership met het 
HagaZiekenhuis maakte dat ze meer 
vragen stelde toen haar vader ziek 
werd. 

“Ik zag de hiaten scherper en 
tegelijk ben ik me goed bewust 
van de enorme betrokkenheid van 
zorgverleners. Op mijn verzoek 
heeft de geriater een grote rol 
gekregen, waardoor het aantal 
ziekenhuisbezoeken beperkt bleef. 
Met dat voorbeeld op het netvlies 
vind ik het heel fijn dat ik in mijn 
werk een steentje mag bijdragen 
aan de verbetering van de zorg voor 
deze patiëntengroep.”

JACQUELINE SOSEF (57) 

Ik hoop dat de goede dingen 
steeds meer worden gezien
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NEDERLAND IS 
WERELDSPELER 
EN MOET DAT 
BLIJVEN 

Van oudsher heeft Nederland een uitstekende naam op het gebied 
van Life Science & Health, waartoe ook geneesmiddelenonderzoek 
behoort. Het is een sterke sector, maar concurrentie uit andere landen 
is groot. We moeten het Nederlandse onderzoeksklimaat dan ook  
blijven versterken. 

Krachtig innovatieklimaat
In de Nederlandse Life Sciences & Health 
sector houden zo’n 24.000 medewerkers van 
ruim 450 bedrijven zich bezig met research & 
development van geneesmiddelen, diagnosti-
ca en medical devices. Op diverse plaatsen in  

AANTAL KLINISCHE ONDERZOEKEN 
DOOR DE INDUSTRIE ONDERSTEUND
WERELDWIJD SELECTIEF VERDEELD OVER EEN AANTAL 
LANDEN IN 2015

Bron: Health Advances analysis; Clinicaltrials.gov, 2016

500+ 300 - 399 100 - 199

400 - 499 200 - 299 0 - 99

Representatief voor alle klinische onderzoeken van 
pre-klinisch onderzoek t/m fase 4 geregistreerd bij 
Clinicaltrials.gov in 2015

In Nederland zijn honderden grote en kleine genees-
middelenbedrijven gevestigd. Zij doen regelmatig mooie 
ontdekkingen in hun zoektocht naar nieuwe medicijnen, 
wat niet onopgemerkt blijft. Nederland krijg steeds meer 
concurrentie van andere landen die deze hoogwaardige 
kennisbedrijven graag naar hun land halen. >

STERK ONDERZOEKSKLIMAAT: 

450+
bedrijven in Nederland 
actief in de Life Sciences & 
Health sector.

24.000
arbeidsplaatsen geneesmiddelen- 
ontwikkeling, diagnostica en  
medical devices in Nederland.

70% 
van de Nederlandse bedrijven 
werkt samen met buitenlandse  
bedrijven en universiteiten.

>80% 
van de geneesmiddelen ont-
wikkeld en ontdekt door de 
geneesmiddelensector.

>€ 110 Mld 
jaarlijks wereldwijd geïnves-
teerd in onderzoek en ont-
wikkeling door bedrijven.
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WAAR VINDT ONDERZOEK EN ONTWIKKELING (R&D) 
INNOVATIEVE MEDICATIE PLAATS?
Bron: Europe Medicines Agency, 2014

R&D innovatieve medicatie 
door academische institiuten,
publiek en publiek-private 
samenwerkingsverbanden

R&D innovatieve 
medicatie door MKB

R&D innovatieve 
medicatie door  
grote bedrijven

17%

56%
27%

Nederland hebben bedrijven elkaar letterlijk opgezocht 
om op één locatie hun samenwerking en de ontwikke-
ling van innovatieve geneesmiddelen te bevorderen.  
Zo is het Leiden Bio Science Park het grootste Life 
Sciences-cluster van Nederland; het behoort zelfs tot de 
top vijf van meest succesvolle science parks in Europa. 
Op het park zijn 173 organisaties en bedrijven gehuis-
vest uit de hele keten van geneesmiddelenontwikkeling. 
Het Pivot Park in Oss is ook zo’n mooi voorbeeld. In dit 
netwerk van succesvolle biotechbedrijven en kennis- 
instellingen komen veelbetekenende ontwikkelingen 
in innovatief Life Sciences-onderzoek tot bloei dankzij 
een optimale infrastructuur, hightech faciliteiten en de 
clustering van zoveel kennis en kunde. 
De hoge kwaliteit van het Nederlandse geneesmiddelen- 
onderzoek heeft onder meer geleid tot een enorme 
toename van kennis over het immuunsysteem, nieuwe 

behandelmethoden en het benutten van de 
ongekende mogelijkheden van big data om 
ziekten beter te voorspellen en genezen. De 
Nederlandse Life Sciences & Health sector 
bloeit als nooit tevoren.

Kansrijke samenwerking 
Nederland is een wereldspeler op het gebied 
van Life Sciences. Ons onderzoeksklimaat is 
zeer gunstig dankzij korte lijnen, makkelijk te 
overbruggen afstanden en de hoge mate van 
samenwerking tussen universitaire centra en 
bedrijven – een aantrekkelijke mix van startups, 
kleine en grote bedrijven, kennisinstellingen en 
ziekenhuizen. De komende jaren gaan wij ons als 
Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen inzetten 
om deze aantrekkingskracht verder te versterken. 

 
Zo is het van groot belang dat de overheid en de 
bedrijven elkaar nog beter weten te vinden. Als Ver-
eniging zetten wij ons in om zoveel mogelijk onnodige 
bureaucratische regels weg te nemen en procedures 
te versnellen om geneesmiddelen sneller beschikbaar 
te maken. Dat is gunstig voor de patiënt en voor de 
geneesmiddelenontwikkelaars, die dan hun investerin-
gen sneller terugverdienen en hiermee weer kunnen 
investeren in nieuw onderzoek. Zowel de economische 
als de maatschappelijke winst van minder regeldruk is 
zeer groot. 
Ook een goede samenwerking tussen grote en kleine 
bedrijven biedt kansen en moet worden gestimuleerd: 
kleine bedrijven hebben vaak innovatieve ideeën, maar 
niet altijd voldoende middelen voor kostbaar onderzoek. 
Als zij samenwerken met grote bedrijven, bereiken meer 
nieuwe geneesmiddelen de patiënt.

MEESTE ONDERZOEKSINVESTERINGEN NAAR KLINISCHE TESTFASE
Bron: EFPIA, 2016

21,2% 8,9% 10,7% 28,7% 5,1% 13,7% 8,9%

Pre-klinisch 
onderzoek

registratie 
& vergoeding

GebruikKlinisch onderzoek
FASE 1 FASE 2 FASE 3

In het 
 laboratorium de 
uitwerking van 

nieuwe, mogelijk 
werkzame stoffen 

nagaan

Nagaan hoe het 
nieuwe middel 

door het lichaam 
wordt verdragen
met een beperkt 
aantal gezonde 

vrijwilligers

Dosis, veiligheid 
en effectiviteit 
vaststellen met 

patiënten die de 
betreffende aan-
doening hebben

Dieper inzicht 
verkrijgen in effe-
citviteit, voorde-
len en eventuele 

bijwerkingen  
met honderden 
tot duizenden 
proefpersonen 

die de betreffen-
de aandoening 

hebben

Middel tot de 
markt toe laten 

op basis van 
ingediende 
onderzoeks-

dossiers

Monitoren bijwer-
kingen en effecten 

op de langere 
termijn met ge-

bruikers

Overige

Spreiding van investeringen over de verschillende fasen van geneesmiddelenonderzoek

Meer klinisch onderzoek
Per jaar worden in Nederland tussen de vijf- en 
zeshonderd aanvragen voor nieuw klinisch 
onderzoek ingediend. De artsen en weten-
schappers die bij dat onderzoek betrokken zijn, 
hebben een enorme kennis en kunde. Niet voor  
niets staan zij in de Europese top vijf van we- 
tenschappers met publicaties in medische tijd-
schriften. Dankzij een fijnmazig netwerk van 
onderzoeksinstituten en artsen is de patiënten-
registratie in Nederland goed geregeld. 
Ter versterking van het Nederlandse onder-
zoeksklimaat zet de Vereniging Innovatieve 
Geneesmiddelen zich ook in voor uitbreiding 
van het klinisch onderzoek in Nederland. >
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Klinisch onderzoek Registratie Post-registratie

Afstemming met Zorginstituut 
en departement 2 - 6 weken

4 maanden

2 weken

6 maanden

€ 400.000 - € 800.000

€ 70.000 - € 200.000

Onnodig opstellen register

Onnodig opstellen 
beoordelingsdossier

Inhoudelijke beoordeling 
zorgverzekeraars

Toelating tot GVS

Aanvraag voorwaardelijke 
toelating

Het sneller toelaten van geneesmiddelen tot het 
vergoedingsstelsel betekent een besparing die kan 
oplopen tot 1.000.000 euro per geneesmiddel.

Ontwikkeling Intramuraal Extramuraal Effect

€

€

De totale doorlooptijd 
van een registratie en 
klinisch onderzoek kan 
12-13 maanden sneller. 
Dit heeft een substan-
tieel effect op het ver-
lagen van de ontwikke-
lingskosten en daarmee 
op de prijs van nieuwe 
geneesmiddelen.

MINDER REGELS: LAGERE KOSTEN EN SNELLER TOEGANG 
TOT NIEUWE GENEESMIDDELEN
Bronnen: Actual/KPMG, "onderzoek regeldruk geneesmiddelen" & "vervolgonderzoek regeldruk toelating vergoedingenstelsel" 2015

Klinisch onderzoek draagt bij aan de werkgelegenheid 
en brengt ontwikkelingen in de gezondheidszorg in een 
stroomversnelling, waardoor Nederlandse patiënten 
steeds eerder toegang krijgen tot veelbelovende nieuwe 
medicijnen. Klinisch onderzoek is ook belangrijk voor 
de ziekenhuizen, omdat het de kennis en het medisch 
inzicht van artsen vergroot. 

Sneller beschikbaar
Namens onze leden hebben wij als Vereniging Innovatieve 
Geneesmiddelen met de Associatie van Contract Research  
Organisaties in Nederland (ACRON), Nederlands 
Kankerinstituut - Antoni van Leeuwenhoek (NKI-AVL), 
Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 
(NFU) en Samenwerkende Topklinische opleidings-
Ziekenhuizen (STZ) een modelovereenkomst klinisch 
onderzoek gesloten. Dit uniforme contract verkleint 

de procedurele papierwinkel en verhoogt de 
snelheid waarmee onderzoek in Nederland van 
start kan gaan. In de overeenkomst staan de 
rechten en plichten beschreven van alle partijen 
die betrokken zijn bij gesponsord genees-
middelenonderzoek in ziekenhuizen – ook de 
positie van patiënten die aan deze onderzoeken 
meedoen is daarmee versterkt. Dit maakt 
bedrijven duidelijk waar zij aan toe zijn als ze 
in Nederland onderzoek starten, waardoor zij 
eerder voor ons land zullen kiezen. Uiteindelijk 
zorgt dit ervoor dat zowel onderzoekers als 
patiënten sneller profiteren van de nieuwste 
behandelmethoden en geneesmiddelen.
Met ingang van oktober 2018 zal de EU Ver-
ordening betreffende klinische proeven met 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik van 

kracht worden. Deze verordening heeft als doel het ver-
eenvoudigen en versnellen van klinisch geneesmiddelen-
onderzoek binnen de Europese Unie. Zodra de nieuwe 
regels in werking treden, komt er één centraal beoorde-
lingsloket dat bepaalt welk land een onderzoeksvoorstel 
gaat beoordelen, waarna dat oordeel bindend is voor de 
rest van de landen. Nu nog moeten geneesmiddelen- 
bedrijven die onderzoek doen in verschillende landen in 
elk land apart om toestemming vragen. 
Een andere manier om nieuwe geneesmiddelen sneller 
beschikbaar te maken voor patiënten zijn ‘adaptive path- 
ways’. Deze maken een eerdere toelating van genees-
middelen mogelijk wanneer klinische studies nog niet 
helemaal zijn afgerond. Bijvoorbeeld binnen de oncologie, 
als een middel nog niet getest is voor een specifieke 
soort kanker. De werkzaamheid van geneesmiddelen 
wordt bij ‘adaptive pathways’ verder onderbouwd door 

Bron: Efpia, Patient W.A.I.T. Indicator, 2015

NEDERLAND IN EUROPA

Griekenland

Noorwegen

België

Denemarken

Italië 

Nederland

Frankrijk

Duitsland

Portugal

Finland

Slovenië

Zwitserland

Spanje

Oostenrijk

Zweden

Vereningd Koninkrijk

653

651

477

446

432

420

408

340

285

224

183

175

119

103

99

98

DE GEMIDDELDE TIJD IN DAGEN DIE VERSTRIJKT TUSSEN HET VERKRIJGEN VAN DE HANDELSVERGUNNING 
EN HET MOMENT WAAROP EEN GENEESMIDDEL VOOR DE PATIËNT BESCHIKBAAR KOMT.

toepassing en monitoring in de praktijk. Als 
blijkt dat het effectief is kan het breder worden 
toegelaten. Mocht de effectiviteit tegenvallen, 
of als blijkt dat er ongunstige bijwerkingen zijn, 
kan de indicatie weer worden beperkt.

We verwachten dat ‘adaptive pathways’ steeds 
meer toegepast gaan worden omdat nieuwe be-
handelingen steeds vaker voor kleinere patiënt-
populaties worden ontwikkeld. Het gaat om 
maatwerk. Om de veiligheid van en de toegang 
tot nieuwe behandelingen voor de patiënt te 
waarborgen vinden we het belangrijk om dui-
delijke kaders vast te leggen voor de toepassing 
van deze ‘adaptive pathways’ in Nederland. 
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“Ongeveer 1 op de 3 werkenden heeft een 
chronische aandoening. Dat kan variëren van 
chronische huid- of longklachten tot reuma of 
diabetes. Sommigen kunnen daarmee zo goed 
functioneren dat hun collega’s het misschien 
niet eens weten, bij anderen kan het een belem-
mering vormen voor hun dagelijks werk. 
Mensen die chronisch ziek blijken te zijn, willen 
zo snel mogelijk hun vertrouwde leven weer op-
pakken: hun gezinsleven, maar ook hun werk. 
Dat werk blijkt niet altijd even makkelijk te zijn, 
hoorden wij van patiënten. Hoe hou je het vol 
of hoe pak je zaken weer op met een chronische 
aandoening?

Hanneke Verhelst is Government 
Affairs and Strategic Health 
Initiatives Manager bij AbbVie. 
Ze werkte eerder onder meer op 
de Nederlandse ambassade in 
Beijing en bij communicatiebureau 
FleishmanHillard. Door Fit for Work 
is ze anders naar werkenden gaan 
kijken. “Ik ken bijvoorbeeld een 
HR-manager van een groot bedrijf 
die om half zes moet opstaan om 
haar lichaam de tijd te geven op te 
starten. Het raakt me enorm om te 
horen waarom mensen mee willen 
doen op de arbeidsmarkt en hoeveel 
ze daarvoor over hebben. Dat geeft 
een enorme drive om me in te zetten 
voor Fit for Work.”

HANNEKE VERHELST (33) 

Fit for Work
AbbVie maakt onder andere geneesmiddelen 
voor mensen met een chronische aandoening. 
Daarbij is het onze missie om ‘mensen fit te la-
ten zijn voor werk en privéleven’. Die missie in 
combinatie met wat we van patiënten hoorden, 
maakte dat we iets wilden doen op het gebied 
van chronische ziekte en werk. Dat resulteer-
de in het platform Fit for Work, een netwerk 
waarin onder meer zorgverleners, weten-
schappers en ervaringsdeskundigen samen-
werken onder leiding van het Centrum Werk 
Gezondheid. Fit for Work organiseert activitei-
ten als symposia, brengt het onderwerp onder 
de aandacht bij onder meer ministeries en de 
politiek en brengt partijen bij elkaar om nieuwe 
oplossingen te bedenken. Wij vinden het be-
langrijk dat over zorg niet alleen in termen van 
kosten, maar ook in termen van opbrengsten 
wordt gesproken: sommige mensen kunnen 
dankzij goede zorg weer productief en actief 
worden. Door Fit for Work nemen wij actief 
deel aan de maatschappelijke discussie over de 
betaalbaarheid van de zorg. 

Openheid
Leidinggevenden hebben niet altijd oog voor de chro-
nische aandoening van een werknemer, terwijl dokters 
arbeidsparticipatie van de patiënt vaak niet als hun eerste 
prioriteit zien. De verbinding tussen die twee werelden 
probeert Fit for Work te leggen. Met een conferentie die 
we dit voorjaar organiseerden in samenwerking met de 
Sociaal-Economische Raad, met werkgevers- en werk-
nemersorganisaties onder de vlag van het Nederlandse 
EU voorzitterschap, zijn we erin geslaagd zorg in een 
sociaaleconomische context te plaatsen. 

De mogelijkheid om te werken zit voor mensen met een 
chronische aandoening vaak in kleine dingen: flexibiliteit 
in werktijden, een andere stoel, een aanpassing in het 
gebouw. Openheid om daarover zowel met de dokter 
als met de leidinggevende te spreken, is het begin. Via 
een pilot in samenwerking met de Nederlandse Vereni-
ging voor Reumatologie heeft Fit for Work een digitale 
bijscholing voor reumatologen ontwikkeld, die nu door 
zes reumacentra wordt geïmplementeerd. De principes 
uit die opleiding proberen we te vertalen naar andere 
beroepsgroepen, opdat steeds meer artsen weten hoe 
ze het onderwerp ‘werk’ ter sprake kunnen brengen en 
naar wie ze eventueel kunnen doorverwijzen.
Inmiddels kijken we bij AbbVie ook naar onszelf als 
werkgever. Hoe doen wij het eigenlijk? Is ons HR-beleid 
erop gericht mensen met een chronische aandoening 
in dienst te houden en optimaal te laten functioneren? 
Onze stip op de horizon is dat we de Fit for Work Award 
binnenhalen, de onderscheiding voor bedrijven die een 
voorbeeldfunctie hebben in het omgaan met chronisch 
zieke werknemers.”

NIEMAND 
WIL AAN 

DE ZIJLIJN 
VAN DE 

WERKVLOER 
STAAN

Het is onze missie om mensen 
te helpen fit te zijn voor werk en 
privéleven.
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GENEESMIDDELEN 
STEEDS 
PERSOONLIJKER

Hoe ziet de zorg er over pakweg vijftien jaar uit? Zijn  
dan veel soorten kanker te genezen? Zijn dan meer 
oorzaken gevonden van duizenden ongeneeslijke en 
zeldzame ziekten? Natuurlijk, veel is onvoorspelbaar, 
maar tal van innovaties op het gebied van geneesmid- 
delen zijn veelbelovend. Zo wordt op dit moment onder-
zoek gedaan naar ruim 7.000 nieuwe geneesmiddelen, 
waarvan 1.813 gericht op kanker. Veel van deze nieuwe 
medicijnen zijn personalised medicines: maatwerk- 
medicijnen voor kleine groepen patiënten.

Biologische revolutie 
Veel nieuwe medicijnen zijn biologisch.  
Ze zijn gebaseerd op stoffen die van nature 
in het menselijk lichaam voorkomen en wor-
den gemaakt in levende cellen van dieren, 
planten, schimmels of bacteriën. Biologische 
geneesmiddelen werken specifieker dan 
chemische, doordat ze zich verbinden met 
een natuurlijk proces in een specifiek deel 
van het lichaam. 

We bevinden ons in een medische revolutie. Door de komst van 
maatwerkmedicijnen, nieuwe medische technologieën en meer 
kennis over het DNA zijn ziekten beter te behandelen of chronisch 
te maken. 

>

28% 
van het klinisch onderzoek 
is gericht op kanker.

>1.800 
hiervan op het gebied van 
kanker.

40% 
van de nieuw te ontwikkelen  
geneesmiddelen zijn biologisch.

7.000 
nieuwe geneesmiddelen  
in ontwikkeling.

MEDICIJNEN VOOR MORGEN:



50 51

MENS, MEDICIJN & MAATSCHAPPIJMENS, MEDICIJN & MAATSCHAPPIJ

De biologische middelen hebben voor een ware revo-
lutie gezorgd in de behandeling van kanker en aandoe-
ningen zoals de ziekte van Crohn en psoriasis. Patiënten 
leven hierdoor langer en ervaren een betere kwaliteit 
van leven. 

Geavanceerde therapieën
Een heel bijzondere vorm van biologische genees- 
middelen zijn de advanced therapy medicinal products 
(ATMP’s). Dat zijn middelen voor geavanceerde thera-
pieën, waaronder gentherapie, stamceltherapie en weef-
selmanipulatie. Gentherapie helpt bij ziekten die zijn 
veroorzaakt door beschadiging van het DNA. Patiënten 
missen dan bijvoorbeeld een bepaald eiwit. Bij genthera-
pie wordt gezond genetisch materiaal ingebracht in een 
ongevaarlijk gemaakt virus dat de patiënt vervolgens 

geïnjecteerd krijgt. Het virus zoekt een weg 
naar lichaamscellen en ’kruipt’ in het DNA van 
die cellen. Gezond DNA neemt daar de rol van 
het beschadigde DNA over, waardoor de patiënt 
weer over het ontbrekende eiwit beschikt.
Bij stamceltherapie krijgen patiënten extra stam- 
cellen ingebracht – afkomstig van de patiënt 
zelf of van een andere persoon – om de functies 
van ontbrekende of niet-functionerende cellen 
over te nemen, waardoor ziektesymptomen 
niet langer optreden. Recent is een stamcel-
therapie beschikbaar gekomen die blindheid, 
veroorzaakt door brandwonden in het oog, 
weet op te heffen. Stamceltherapie kan ook 
hardnekkige slijtage zoals bij artritis en botont-
kalking afremmen en patiënten hier zelfs van 

ziekten zij mogelijk in de toekomst krijgen en 
welke risico’s familieleden lopen. En met de 
nieuwe antistollingsmiddelen is het niet meer 
nodig dat patiënten elke week de Trombose-
dienst bezoeken. 
Die voortschrijdende technologie maakt het 
voor onderzoekers nog relevanter om zich 
te richten op mogelijkheden van preventieve 
medicijnen; op geneesmiddelen waarmee in 
de toekomst hart- en vaatziekten, maar ook 
de ziekte van Alzheimer zijn af te remmen 
en misschien wel te voorkomen. Kortom, de 
ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen 
creëert heel veel kansen en luidt een nieuw 
tijdperk in: een toekomst van op maat ge-
maakte medicijnen voor elke patiënt.

genezen. Wetenschappers verwachten in de toekomst 
ook vormen van kanker en de ziekte van Parkinson met 
stamceltherapie te kunnen behandelen. 
Weefselmanipulatieproducten tot slot, doen precies 
wat hun naam zegt: deze producten uit aangepaste 
menselijke cellen of weefsels worden gebruikt om ziek 
menselijk weefsel te herstellen, te vervangen of te 
regenereren. 

Maatwerk voor iedereen
De ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen gaat 
hard en ook de medische technologie staat niet stil. 
Chirurgen hebben de beschikking over geavanceer-
dere operatieapparatuur waarmee ze heel nauwkeurig 
kunnen opereren. Huisartsen kunnen patiënten straks 
aan de hand van een paar druppels bloed vertellen welke 

1.026

352 369
102 16

biologische 
genees-

middelen

niet-
biologische 

genees-
middelen

Pre-klinisch 
onderzoek

Pre-registratie & 
registratie

Klinisch onderzoek
FASE 1 FASE 2 FASE 3

RUIM 1.800 ONCOLOGISCHE PRODUCTEN IN ONTWIKKELING
Bron: IMS Institute for Healthcare Informatics, 2014

NIEUWE MIDDELEN IN DE PIJPLIJN PER INDICATIEGEBIED
IN ONTWIKKELING IN FASE 1 T/M 3

Kanker

Vaccins

HIV, hepatitis B/C

Zenuwstelsel  
(exclusief dementie)

Ademhalingsstelsel

Bloedziektes

Stofwisselings stoornissen

Diabetes

Bacteriële infecties

Overige

Urogenitaal stelsel en  
geslachtshormonen

Bewegingsapparaat

Huidaandoeningen

Oogheelkunde

Dementie

Hart en vaatstelsel

Immunotherapie

Reumatoïde artritis

12%

8%5%
4%

3%

2%

5%

28%

Bron: OHE from IMS LifeCycle R&D Focus database, 2015
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Door onzorgvuldig en overmatig gebruik van antibiotica wor-
den steeds meer bacteriesoorten ongevoelig voor de werking 
ervan. Dat is een serieuze bedreiging voor de gezondheids-
zorg. Ziekten als longontsteking of blaasontsteking die nu nog 
te genezen zijn, kunnen weer levensbedreigend worden.
“Zonder antibiotica zijn andere behandelingen, bijvoorbeeld 
bij kanker of hartfalen, niet eens mogelijk”, voegt Rienk 
Pypstra toe, Chief Medical Officer en hoofd Global Medical 
Affairs bij AstraZeneca Antibiotics. Inmiddels overlijden in 
Europa elk jaar ongeveer 25.000 mensen door antibiotica- 
resistentie. Het vinden van nieuwe antibiotica is van levens- 
belang. Innovatie is noodzaak.

Redmiddel
“Tot de jaren tachtig waren we succesvol in het ontwikkelen van  
nieuwe antibiotica. Daarna zijn verbeterstapjes gemaakt, maar 
geen nieuwe ontdekkingen gedaan, hoewel er miljarden in on- 
derzoek zijn geïnvesteerd. Doordat onderzoeksresultaten tegen- 
vielen, haakten grote en kleine bedrijven af”, vertelt Pypstra.
Want dat is de moeilijkheid: een gemiddeld onderzoek naar 
een nieuw antibioticum duurt tien jaar en kost 50 tot 60 miljoen 
euro. Daar komt bij dat de return on investment laag is. Gebruik 
van het medicijn maakt bacteriën na verloop van tijd resistent. 
Een nieuw antibioticum wordt daarom alleen aan patiënten 
voorgeschreven als andere middelen niet meer werken. Met 
andere woorden: het blijft vaak op de plank liggen als redmiddel 

voor als een multiresistente bacterie opduikt. Bedrijven ver-
wachten dus dat ze hun investering niet zullen terugverdienen.

Onderzoek versnellen
Om te zorgen dat er in de toekomst effectieve antibiotica 
beschikbaar blijven, moeten er nieuwe soorten ontwikkeld 
worden. Pypstra: “Bij AstraZeneca hebben we alle krachten 
gebundeld om vooruit te komen. Juist omdat antibiotica  
belangrijk zijn voor de hele geneeskunde.” 
AstraZeneca heeft een aparte businessunit opgericht.  
“Ook zijn we bezig om nieuwe businessmodellen op te zet-
ten waarbij het onderzoek gedeeltelijk uit privaat en publiek 
geld wordt betaald. Want het lukt alleen als de overheid 
hierin mee investeert. Zo hebben we een aantal middelen die 
alleen worden gebruikt wanneer multiresistente bacteriën 
optreden. Het is zoals met brandblussers: je zet ze overal 
neer, maar hoopt dat je ze niet nodig hebt.”

Kanker

HIV/Aids

Diabetes Psychische   
stoornissen

Cardio vasculaire  
aandoeningen Infectieziekten

Immunologische 
aandoeningen

Neurologische  
aandoeningen

1.813 159 1.120 1.256 511 1.329475599

Bron: Health Advances analysis; Adis R&D Insight Database, maart 2015 (PhRMA)

MEER DAN 7.000 GENEESMIDDELEN  
IN ONTWIKKELING

ONTWIKKELEN VAN 
NIEUWE ANTIBIOTICA VAN 
LEVENSBELANG

De ontdekking van het eerste antibioticum (penicilline) door de 
Schotse wetenschapper Alexander Fleming dateert van 88 jaar 
geleden. Wat is er nieuw of innovatief aan dit geneesmiddel?

Behalve voor een nieuw financieringsmodel pleit het bedrijf 
voor aanpassing van de regelgeving om nieuwe antibiotica 
sneller op de markt te kunnen brengen. “Als het wettelijk 
registratietraject een paar jaar wordt ingekort, wordt het 
onderzoek goedkoper en aantrekkelijk voor meer partijen, 
waardoor de kans op innovaties toeneemt.”
Pypstra denkt dat bacteriën, waartegen antibiotica werkzaam 
zijn, minder tot de verbeelding spreken dan virussen. “Bij de 
uitbraak van bijvoorbeeld het zikavirus komt iedereen in actie. 
Bij de ontdekking van een nieuwe bacterie niet. Toch kent 
iedereen wel iemand die een ziekenhuisbacterie opliep waarna 
zijn leven aan een zijden draadje hing. Vaak was het een 
antibioticum dat die persoon gered heeft.” Het is duidelijk:  
het gevaar van resistente bacteriën en het belang van het ont-
wikkelen van nieuwe antibiotica is enorm. 

DAT BACTERIËN IN 
TOENEMENDE MATE 
ONGEVOELIG ZIJN VOOR 
ANTIBIOTICA, IS EEN SERIEUZE 
BEDREIGING VOOR DE 
GEZONDHEIDSZORG 

Geneesmiddelenmakers werken samen met VWS, de  
European Medicines Agency (EMA) en de Wereldgezond-
heidsorganisatie (WHO) en andere partijen om tot oplossingen 
te komen.

Oplossingen bestaan onder meer uit het ontwikkelen van 
nieuwe antibiotica. Er zijn meer dan honderd nieuwe midde-
len in ontwikkeling. Om ontwikkeling van nieuwe middelen 
te versnellen moeten publieke en private partijen de handen 
ineen slaan. De Europese Unie en de geneesmiddelenindustrie 
investeren samen ongeveer 700 miljoen euro in het publiek- 
private Innovative Medicines Initiative (IMI) om antibiotica- 
resistentie tegen te gaan. 

Daarnaast is het belangrijk dat artsen, patiënten en veehou-
ders kennis hebben van goed antibioticagebruik bij mens en 
dier en over het voorkomen van infecties. Nederland loopt 
voorop in de wereld met terughoudendheid in antibiotica- 
gebruik bij mensen en kan wat dat betreft als voorbeeld  
dienen voor andere landen. Veel winst is nog te behalen bij 
het gebruik van antibiotica in de veeteelt.

<11
dagelijkse doseringen 
antibiotica per 1000 
inwoners in Nederland. 
Dit is het laagste  
in Europa.
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AbbVie B.V. • • • • • • • • •
Allergan B.V. •
Almirall B.V. • • • •
Amgen B.V. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Astellas Pharma BV • • • • • • •
AstraZeneca BV • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bayer B.V. • • • • • • • • • • • • • • • • •
Biogen Netherlands BV • • • • • •

Boehringer Ingelheim BV • • • • • • • • • • • • •
Bristol-Myers Squibb BV • • • • • • • • • • • • • • •

Celgene BV • • • • • • • • • • •
Chiesi Pharmaceuticals B.V. • • • • • • • •

CSL Behring • • •
Daiichi Sankyo Nederland B.V. • • • • •

Dr. Falk Pharma Benelux B.V. • •
Eisai B.V. • • • • • •

Ferring B.V. • • • • • •
Gedeon Richter Benelux • •

Gilead Sciences Netherlands BV • • •
GlaxoSmithKline BV (GSK) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Grünenthal BV •
Ipsen Farmaceutica BV • • • •

Janssen • • • • • • • • • • • • • • •
Lilly Nederland B.V. • • • • • • • • • • • • • • • •

Lundbeck B.V. • • • • •
Menarini Farma Nederland • • • •

Merck BV • • • • • • • • •
MSD BV • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Mundipharma Pharmaceuticals BV • • • • • •
Norgine B.V. • • • • •

Novartis Pharma BV • • • • • • • • • • • • • • • •
Pfizer bv • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Roche Nederland B.V. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Sanofi • • • • • • • • • • •

Servier Nederland Farma B.V. • • • • • • • • • •
Shire International Licensing B.V. • • • • • • • • •

Takeda Nederland bv • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Tramedico BV • • • • • •

UCB Pharma B.V. • • • • • •
Vifor Pharma • • • • • • •

Will-Pharma B.V. • • • • • • •
Zambon Nederland B.V. • • • • • • •

LEDEN

Dit is een overzicht 
van de belangrijkste 
velden waar de bedrij-
ven actief op zijn en is 
altijd aan verandering 
onderhevig, omdat 
bedrijven met nieuwe 
producten komen 
dan wel portfolio's 
afstoten.
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Amerikaanse overheid, zijn er 30.000 behandelingen 
gratis ter beschikking gesteld voor meer dan honderd 
landen ter wereld, voor een periode van vier jaar. We 
kunnen er in rijkere landen weliswaar een hogere prijs 
voor rekenen, maar omdat tuberculose daar nauwelijks 
voorkomt, kunnen we het medicijn per saldo niet voor 
een marktconforme prijs verkopen. Dat is een bewuste 
keuze: we willen dat dit medicijn toegankelijk is voor de 
mensen die het nodig hebben.”

Koen Andries: “Ons bedrijfscredo is dat de patiënt op de 
eerste plaats komt. Ik vind de ontwikkeling van dit middel 
en de manier waarop we het op de markt brengen, het 
beste voorbeeld waarmee we laten zien dat dit geen holle 
woorden zijn. Voor mij persoonlijk is met het ontwikke-

Myriam Theeuwes: “Tuberculose treft in 
West-Europa en de Verenigde Staten maar 
weinig mensen, maar is in Oost- en Centraal- 
Europa, Azië en Afrika de infectieziekte die 
de meeste doden veroorzaakt. Het onder-
zoek dat wij jarenlang hebben gedaan naar 
een medicijn tegen geneesmiddelresistente 
tuberculose, zien wij als onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. De nood is het hoogst in 
landen waar tuberculose het meest voorkomt 
en in landen die zelf niet of nauwelijks geld 
hebben om te investeren in de bestrijding van 
tuberculose. Dat het medicijn er nu is, is een 
gigantische doorbraak. Onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid gaat overigens verder 
dan het ontwikkelen van het medicijn. In een 
partnership met USAID, een orgaan van de 

HET VERHAAL 
VAN ONS 
TBC-MEDICIJN 
GAAT NOG 
VEEL MOOIER 
WORDEN

len van dit medicijn een ultieme droom uitgekomen. Als 
je als jonge gast begint in de geneesmiddelensector, kun 
je je niet voorstellen dat je uiteindelijk een medicijn zult 
ontdekken voor de belangrijkste infectieziekte aller tijden. 
Nog steeds sterven dagelijks vierduizend mensen aan 
tuberculose. Het is een verwaarloosde ziekte.”

Myriam: “Dit anti-tuberculosemiddel betekent veel voor 
patiënten. De behandeling wordt in de toekomst veel 
patiëntvriendelijker en korter: zo’n negen maanden in 
plaats van twee jaar. Ernstige bijwerkingen zoals blij-
vende doofheid zouden verleden tijd kunnen worden. 
Bovendien zijn de genezingsresultaten veel beter.”

Koen: “Ik heb in de loop der jaren minder patiënten 
gezien dan ik had gewild. De impact van het ontmoeten 
van patiënten is enorm. Ik heb een jonge Zuid-Afrikaanse 
arts ontmoet die met ons tbc-geneesmiddel is genezen 
van geneesmiddelresistente tuberculose. Veel beter nog 
dan andere patiënten kan zij bevatten wat het betekent 
dat dit middel er nu is. Zij was al gestart met een ande-
re behandeling en was bezig haar gehoor te verliezen. 
Dankzij ons middel is dat proces gestopt en is ze hele-
maal genezen. Haar foto hangt, samen met de foto’s van 
nog een aantal genezen patiënten, in mijn werkkamer. 
Voor deze mensen, vaak jonge patiënten die de dood in 
de ogen zien, doe je uiteindelijk je werk – niet voor de 
wetenschappelijke eer.”

Is microbioloog en research fellow bij Janssen 
Pharmaceutica. Na een opleiding als dierenarts 
deed hij eerst zeven jaar onderzoek naar virale 
ziektes bij varkens. De rest van zijn loopbaan 
besteedde hij aan onderzoek naar hiv en met 
name tuberculose. Voor de ontwikkeling van 
bedaquiline kregen hij en zijn team in 2015 de 
prestigieuze Galenusprijs in België en Nederland.

werd opgeleid in de tandheelkunde en onder-
ging een ‘cultuurshock’ door de ontmoeting 
van hiv-patiënten in de Verenigde Staten in de 
tijd dat er nog geen anti-retrovirale middelen 
beschikbaar waren. In 1988 maakte ze de 
overstap naar de geneesmiddelen sector. Ze 
werkt sinds 2002 bij Janssen, de laatste zes 
jaren als compound development team leader.

KOEN ANDRIES (65) MYRIAM THEEUWES (53) 

Myriam: “Van artsen die tuberculosepatiënten 
behandelen, horen we dat hun werk zoveel 
mooier is geworden sinds de komst van dit ge-
neesmiddel. Ze vonden het vreselijk dat ze hun 
patiënten niet konden helpen, maar de ‘doden-
huizen’ zijn klinieken van hoop geworden.”
Koen: “Ik ben 65 en ga binnenkort wat minder 
werken, maar helemaal loslaten kan ik het niet. 
Het is een geweldig verhaal, maar het gaat nog 
veel mooier worden naarmate er meer onder-
zoek komt naar de veiligheid en de effectiviteit. 
De sneeuwbal ligt nog boven op de berg en 
gaat een lawine worden.”

Ons bedrijfscredo is dat de 
patiënt op de eerste plaats komt.
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Jessica van den Heuvel (29) 
"De ongemakken zullen 
voorlopig nog wel blijven, 
maar de pijn is over en 
dat is het belangrijkste. 
Dat zorgt voor rust en 
ontspanning."

“Een adequate behandeling liet lang op zich 
wachten. Dat was behoorlijk slopend. Doordat 
Valentijn constant pijn had sliep, hij amper en 
raakte hij oververmoeid - en wij ook. Ik sliep 
nachten met hem rechtop, zodat het maagzuur 
minder makkelijk naar boven kwam, maar niets 
hielp. We hadden dag in dag uit een zeer verdrie-
tige baby. Niet bepaald een ‘blauwe wolk’. Wij 
voelden ons als trotse ouders van een pasgeboren 
zoon verdrietig, machteloos en onbegrepen. 
 

Na een bezoek aan de eerste hulp kwam de 
diagnose: gecompliceerde verborgen reflux. 
Het advies – Johannes broodpitmeel – maakte 
de klachten alleen maar erger. De situatie 
verslechterde zo snel dat we in het weekend 
besloten naar de Huisartsenpost te gaan. De 
dienstdoende huisarts wilde ons aanvankelijk 
afschepen, maar we hebben duidelijk gemaakt 
niet te vertrekken zonder maagzuurremmers. 
Vanaf dat moment zette de verbetering voor-
zichtig in. De kinderarts, bij wie we een paar 
dagen later terechtkonden, zag direct de ernst 
van de situatie in. Valentijn kreeg een koemelk-
vrij dieet en maagzuurremmers die 24 uur lang 
werken, de aanmaak van zuur in de maag ver-
minderen en de maag en slokdarm beschermen 
tegen zweren. Na twee weken werd Valentijn 
rustiger en nam het huilen af. 

Inmiddels gaat het prima. Valentijn is weliswaar 
‘s nachts nog veel wakker en heeft ook veel last 
van longontstekingen en luchtweginfecties, 
maar alles is onder controle en er valt goed 
mee te leven. De ongemakken zullen voor-
lopig nog wel blijven, maar de pijn is over en 
dat is het belangrijkste. Dat zorgt voor rust en 
ontspanning. We hoeven niet meer elke dag 
naar het ziekenhuis en kunnen eindelijk slapen. 
Hij ontwikkelt zich nu tot een normale baby. 
Zonder medicijnen was dit zeker niet gelukt. 
We zijn heel blij met de maagzuurremmers, 
want hij kan nog niet zonder. Ja, ze hebben bij-
werkingen, maar die zijn lang niet zo erg als de 
aandoening! Valentijn is nu een ondernemende 
vrolijke baby die goed eet, speelt en het prima 
doet. Alles waar we alleen maar van konden 
dromen, is nu realiteit. De ‘blauwe wolk’ is 
eindelijk aangekomen.”

"Sinds zijn geboorte huilde Valentijn 
- nu tien maanden - dag en nacht. 

Vooral na zijn voedingen krijste hij 
het uit. Zijn maaghoud stroomde 

terug naar zijn slokdarm, waardoor 
die ontstoken raakte. Doordat ook 
vocht in zijn longen kwam, had hij 

vaak longontsteking en infecties van 
de luchtwegen."

DE 
‘BLAUWE 
WOLK’ IS 

EINDELIJK 
AAN-

GEKOMEN
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Hoe verschillend ze ook zijn, de twee brancheorganisa-
ties hebben elkaar gevonden als partners in de zorg. Ze 
bundelen hun krachten in een uniek project. Mezzo is de 
landelijke vereniging voor mantelzorgers die zich sterk 
maakt voor het ondersteunen van mantelzorgers op alle 
vlakken. De geneesmiddelensector draagt dat streven 
een warm hart toe. Er komen steeds meer ouderen, en 
het beleid is erop gericht dat die zo lang mogelijk thuis 
blijven wonen. Dat kan alleen als er mensen om hen 
heen staan die bereid en in staat zijn daar een steentje 
aan bij te dragen. Aangezien deze mensen ook een eigen 
leven hebben en vaak werken, zullen er dingen geregeld 
moeten worden die het mogelijk maken zorg en werk 
te combineren. 1 op de 6 werkenden is mantelzorger, 
en dat aantal groeit in rap tempo. Bij de 43 leden van de 
Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen werken zo’n 
10.000 mensen. Daarmee is deze sector een belang-
rijke werkgever. Eentje die verschil kan maken. En dat 
is precies wat de twee brancheorganisaties beogen. De 
samenwerking moet ertoe leiden dat alle geneesmidde-
lenbedrijven die lid zijn van de vereniging in hun eigen 
organisatie aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat 
hun medewerkers werk en mantelzorg zo goed mogelijk 
kunnen combineren. Dat loopt van het thema bespreek-
baar maken en medewerkers wijzen op wettelijke verlof-
regelingen tot het bieden van flexibele werkoplossingen 
en maatwerk. 

Gedeeld belang
Er is volgens Liesbeth Hoogendijk, directeur van Mezzo, 
sprake van een gedeeld belang. “Ontwikkelaars van 
geneesmiddelen hebben er belang bij dat hun middelen 
goed gebruikt worden. Vaak is het de mantelzorger die 

daarvoor verantwoordelijk is. Wij hebben veel 
kennis in huis over de praktijk van mantelzorg. 
Daarbij gaat het niet alleen sec om geneesmid-
delen, maar ook om zaken als welzijn en gebrui-
kersgemak. Door onze ervaring te delen met de 
geneesmiddelenbedrijven kunnen we de situatie 
van mantelzorgers en patiënten verbeteren. We 
zijn ervan overtuigd dat we op deze manier een 
positief verschil kunnen maken.”

Ambitie
De ambities zijn stevig. Het is de bedoeling dat 
de geneesmiddelensector een voorbeeldfunctie 
gaat vervullen in de ondersteuning van mantel-
zorgers. Aandacht voor mantelzorg in bedrijven 
is niet nieuw. Maar wat wel nieuw is, is dat een 
hele branche zich achter zo’n initiatief schaart. 
Liesbeth Hoogendijk: “Met dit project heeft 
voor het eerst een hele sector zich uitgesproken 
voor het belang van goede ondersteuning voor 
mantelzorgers. Dat is uniek en hoopgevend. We 
vinden het normaal als iemand om 3 uur zegt: ‘Ik 
ga weg, want ik moet mijn kinderen van school 
halen’. Het moet net zo normaal worden om te 
zeggen: ‘Ik ga om 3 uur weg, want ik moet voor 
mijn bejaarde moeder zorgen’. Dit project is 
een goede stap in die richting en een onderdeel 
van toekomstbestendig personeelsbeleid. Het 
enthousiasme is groot. We hopen dat uitein-
delijk alle 43 bedrijven de erkenning ‘mantel-
zorgvriendelijke werkgever’ hebben, en dat dat 
andere branches zal verleiden om ook werk te 
maken van mantelzorgvriendelijk beleid.”

“Met dit project heeft voor het eerst een 
hele sector zich uitgesproken voor het 
belang van goede ondersteuning voor 
mantelzorgers."

MEZZO EN  
VERENIGING  
INNOVATIEVE  
GENEESMIDDELEN 
PARTNERS IN  
MANTELZORG
Mantelzorgers zijn een onmisbare schakel 
in de gezondheidszorg, maar zij kunnen 
hun rol alleen vervullen met steun van hun 
omgeving. Daarom hebben Mezzo en de 
Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen de 
handen ineen geslagen voor een bijzonder 
project. Samen dragen ze, elk vanuit hun 
eigen deskundigheid, bij aan versterking 
van de mantelzorg. Stip op de horizon:  
de hele sector mantelzorgvriendelijk.
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AbbVie: Sponsoring voor Emma at Work, sponsoring 
verschillende patiëntenverenigingen, donaties door de 
AbbVie Foundation, AbbVie’s Patient Assistance Founda-
tion, Week of Possibilities.
Amgen: Computer donation program, sponsor Singel-
loop Breda.
AstraZeneca: Stichting Madamfo (Ghana), MVO Netwerk 
Zorg, Stichting Obesitas Academy, Trees for all, Stich-
ting Olijf, Hart4all, Stichting Crohn en Colitis Ulcerosa 
Vereniging Nederland (CCUVN), Stichting MOC Huis 
aan het Water, Stichting Eerlijke Geneesmiddelenvoor-
ziening, Familieverblijf Lange Land, Hands-on project, 
Stichting Huis aan het Water, Verloren Jaren, Spreekuur 
Thuis Depressie, Spreekuur Thuis Eierstokkanker.
Bayer: Samenwerking met het Oranje Fonds, NLdoet, 
Bayer Cares.
Bristol-Myers Squibb: BIBHEP (Bewustwording Iden-
tificatie, Behandeling Hepatitis), Bescherm jezelf en je 
vrienden, Huidmonitor.
Chiesi: Donaties en steunbetuigingen voor Stichting 
Hartekind.
Dr. Falk Pharma Benelux: Colitis collections, Shit! De film.
Janssen: IMC Weekendschool. 
Lilly: Een jaarlijkse Lilly day of service in Nederland en 
het Connecting Hearts Abroad waarbij 100 werknemers 
worden uitgezonden om bijstand te verlenen aan mensen 
en gemeenschappen in nood
MSD: Run for Kika, Kinderuniversiteit, Handen uit de 
Mouwen, International Neighbour of Choice.

AbbVie: AbbVie is Great Place to Work gecertificeerd en  
erkend door Working Mother, DiversityInc,Corporate 
Equality Index en Calvert Corporate Diversity Practices 
Report. AbbVie hanteert “Good Manufacturing Practices”.
Boehringer Ingelheim: Hergebruik medicatie, medicatie 
verspillingsproject.
Bristol-Myers Squibb: Go Green.
Lilly: Lilly MDR-TB Partnership is gericht op hard-to-treat 
tuberculose, of multiresistente tuberculose (MDR-TB) in 
derde wereld landen.
MSD: Mectizan, MSD for Mothers, HIV/AIDS projecten, 
Family planning, MSD Fellowship for Global Health, Duur-

AbbVie: Fit for Work maakt zich sterk voor werkbehoud 
voor werkenden met een chronische aandoening. 21 
organisaties steunen en pleiten actief voor de nationale 
aanpak van fitforworknederland.nl.
Chiesi: Schone lucht voor iedereen: onafhankelijke 
stichting met als doel om luchtkwaliteit hoger op de 
politieke & bestuurlijke agenda te krijgen en innovaties 
aan te wakkeren op het gebied van luchtkwaliteit. Aan-
gesloten partijen onder meer: de ministeries van VWS 
en EZ, RIVM, ANWB, TNO, LAN Shell, Interface, Fiat.
Novartis: Patient Academy is een modulair aanbod van 

CORPORATE CHARITY
Norgine: Donatie Zuiderzeeklassieker, Fietsen tegen 
darmkanker, donatie foto-expositie en wedstrijd over 
darmscreening Denk vooruit, kijk achterom!, sponsoring 
Collegetour darmkanker, sponsoring Darmdialogen, 
Medical Media.
Novartis: Community Partnership Day.
Roche Nederland: Children’s Walk.
Sanofi: Donaties aan goede doelen, educatieprogramma’s 
in ontwikkelingslanden, geneesmiddelendonaties en 
hulp bij grote natuurrampen, continue hulp aan ontwik-
kelingslanden.
Takeda: Vrienden van het Spaarne Ziekenhuis, Vrijwil-
ligerswerk Spaarne ziekenhuis, Vrijwilligerswerk regio 
Den Haag/Leiden.

CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY CREATE SHARED VALUES

zame benadering productie en (her)gebruik verpakkingen.
Norgine: Recyclen van materialen bij fabriek, recyclen 
computerapparatuur en verkoop waarvan de opbrengst 
naar goede doelen gaat, reduceren gebruik oplossings-
middelen en water.
Novartis: Ondersteuning Drive Against Malaria. Stich-
ting tbv onderbreking lepra transmissie.
Pfizer: Pfizer Prijs voor Life Sciences - één van de 
Hollandsche Maatschappij Prijzen voor Jong Talent 
uitgereikt door de Koninklijke Hollandsche Maatschap-
pij der Wetenschappen.
Roche Nederland: Lijstaanvoerder Dow Jones Sustai-
nability Index, één werkdag per medewerker per jaar 
vrijwilligerswerk in gezondheidszorg.
Sanofi: Access to healthcare program, opgenomen in 
Dow Jones Sustainability Index.

(interactieve) workshops over relevante thema’s die de 
patiëntenorganisaties zelf aandragen. De academy
ondersteunt patiëntenorganisaties met kennisover-
dracht gericht op het vergroten van de eigen competen-
ties en het opdoen van ervaring; Nijkerk Gezond heeft 
als doel de kwaliteit van zorg voor COPD patiënten te 
verbeteren en kosten te verlagen door een zeer uitge-
breide diagnose (individueel zorgplan) in het eerste-
lijnszorgcentrumvan Nijkerk. Betrokkenen zijn twee 
streekziekenhuizen, het longfonds, twee farmaceuten 
en een zorgverzekeraar en de patiënten zelf.
Pfizer: Heel Pfizer zorgt: aan alle collega’s van Pfizer Ne-
derland is gevraagd om in groepsverband na te denken over 
een zorgproject/idee om de gezondheidszorg in Neder-
land te verbeteren. Drie projecten zijn uitgekozen. Vraag 
& Aanbod webbased platform van ervaringsdeskundigen 
voor dwarslaesiepatiënten: het platform is ontwikkeld in 
samenwerking met Dwarslaesie Organisatie Nederland. 
Kanker op het werk: maakt leidinggevenden bewust 
van ‘kanker op het werk’ en versterkt daarmee de relatie 
tussen werkgever en werknemer aan de hand van tools en 
werkafspraken. Trek eens aan de bel: medewerkers van 
Pfizer hebben zich aangesloten bij het Rotterdamse project 
LeeftSamen dat eind 2015 van start is gegaan. Het project 
heeft als doel om bewoners op een leuke en laagdrempeli-
ge manier iets voor elkaar te laten betekenen.
Roche Nederland: Breast Friends Awards is een infor-
matieplatform en award dat vernieuwende initiatieven 
voor de ondersteuning van mensen met borstkanker 
onder de aandacht brengt die bijdragen aan het welzijn 
van mensen met borstkanker.
Roche Oncology Award: prijs voor het meest innovatieve en 
kwaliteitsverbeterende project, ter waarde van € 50.000.
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