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Wat is het probleem?

• Kosten van dure geneesmiddelen stijgen en meer 
dure geneesmiddelen komen op de markt

• Hierdoor komt de toegang tot gezondheidszorg in 
het gedrang
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Oorzaak 1a
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Inkomsten van nu zijn nodig voor middelen van morgen        
& hoog bedrijfsrisicoprofiel



Oorzaak 1b
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Inkomsten van nu zijn nodig voor middelen van morgen        
& hoog bedrijfsrisicoprofiel ?



Oorzaak 2

Gelegenheid schept problemen (bron: Technoplis 2018)
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https://www.ivir.nl/publicaties/download/effects-of-supplementary-protection-mechanisms-for-pharmaceutical-products.pdf


Oorzaak 3

• Farmabedrijven zijn ondernemingen met 
aandeelhouders

• Valeant, Nostrum Laboratories
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https://www.youtube.com/watch?v=8b7-6OF9NJs
https://amp.ft.com/content/48b0ce2c-b544-11e8-bbc3-ccd7de085ffe


Recht op zorg

• Toegang tot zorg is een fundamenteel recht van 
burgers: een grondrecht en mensenrecht

• De overheid treft maatregelen ter bevordering van de 
volksgezondheid (artikel 22 lid 1 Gw)

• De Staten die partij zijn bij dit Verdrag erkennen het recht van 
een ieder op een zo goed mogelijke lichamelijke en geestelijke 
gezondheid (IVESCR, IVRK, Vrouwenverdrag)

• Een ieder heeft recht op gebruik te maken van alle 
voorzieningen welke hem in staat stellen in een zo goed 
mogelijke gezondheid te verkeren (ESH Raad van Europa)

• Een ieder heeft recht op toegang tot preventieve 
gezondheidszorg en op medische verzorging (EU-Handvest)
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Saillante voorbeelden

• Pfizer en Flynn Pharma (zie CMA en CAT)

• Actavis

• Aspen Pharma

• Roche en Novartis

• Leadiant

• Menzis vs AstraZeneca
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https://www.gov.uk/government/news/cma-considers-appeal-in-phenytoin-case
https://www.catribunal.org.uk/cases/127511217-flynn-pharma-ltd-and-flynn-pharma-holdings-ltd
https://www.gov.uk/cma-cases/pharmaceutical-sector-anti-competitive-practices
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1323_en.htm
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198644&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3827566
https://www.farmaterverantwoording.nl/2018/10/06/handhavingsverzoek-van-de-stichting-farma-ter-verantwoording-betreffende-leadiants-misbruik-van-economische-machtspositie/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/rechtszaak-menzis-tegen-astrazeneca-past-in-hoognodige-discussie-over-ethiek-farmaceuten-~b1cc6f02/


Juridische dilemma’s &
complexe beoordeling

• Patent & Regulatory protection
• Nuttig, maar beteugelt prijs niet

• Dwanglicenties bieden geen oplossing bij data-
exclusiviteit

• Mededingingsrecht
• Misbruik vaststellen blijkt moeilijk

10



Oplossingen

• Farmabedrijven zijn geen gewone ondernemingen

• Farmabedrijven zijn zorgaanbieders
• Geneesmiddelen genezen: farmabedrijven leveren zorg

• Farmabedrijven oefenen met hun handelen 
rechtstreeks invloed uit op de toegang tot zorg, wat 
een fundamenteel (mensen)recht is

• Dit maakt hen verantwoordelijk om hun medicijnen 
op betamelijke wijze beschikbaar te maken op de 
markt

Het begint met
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Oplossingen

• Dat op farmabedrijven een verzwaarde stelplicht zou 
moeten komen te rusten, die verplicht om feitelijke 
gegevens te verstrekken omtrent prijssamenstelling

• Dat farmabedrijven zouden moeten bewijzen dat zij 
betamelijk handelen (een self assessment m.b.t. 
betamelijkheid)

• Het kan: https://bellamygallery.com/pages/about-us

Concreet betekent dit
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https://bellamygallery.com/pages/about-us


Stellingen

• Kwalificeer farmbedrijven als zorgaanbieder in de zin 
van artikel 1 (c) Wmg. Hierdoor zijn zij gemakkelijker 
te reguleren.

• Alleen farmabedrijven die werkelijk transparant zijn 
over de prijssamenstelling kunnen voor vergoeding 
van hun geneesmiddelen in aanmerking komen.
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