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In dit februarinummer vindt u anders dan gewoonlijk geen hoofdartikel over de medicamenteuze behandeling van een
aandoening of een groep geneesmiddelen, maar een bijdrage over de zorgwekkende stijging van de
geneesmiddelenkosten in het algemeen. Het betreft een vertaling van een artikel van dr Angell bij haar afscheid als
waarnemend hoofdredacteur van de NEJM (Gebu 2001; 35: 13-17). Voorts zijn er drie commentaren opgenomen die zijn
toegespitst Nederlandse situatie. Prof. dr Raaijmakers geeft zijn commentaar vanuit de optiek van de farmaceutische
industrie (Gebu 2001; 35: 17-19). Dr Kerremans, internist, bespreekt het probleem vanuit zijn achtergrond als
praktiserend clinicus (Gebu 2001; 35: 19-21). Ten slotte reageert dr Van Loenhout namens de redactiecommissie (Gebu
2001; 35: 21-22).
De farmaceutische eigen industrie komt in toenemende mate onder druk te staan vanwege de snel oplopende kosten
van geneesmiddelen in de VS. De uitgaven voor geneesmiddelen stijgen met zo’n 15% per jaar en vormen daarmee
momenteel de snelst groeiende kostenpost in de gezondheidszorg.1 2 Geneesmiddelen vertegenwoordigen zo’n 8% van
de uitgaven in de gezondheidszorg. Als de huidige stijging doorzet, zullen de geneesmiddelenkosten spoedig de kosten
van behandeling door artsen overtreffen, en bij vele Health Maintenance Organizations (HMO’s: zorgverzekeraars de zorg
in natura leveren, en zorginstelling exploiteren - red.) ook de hospitalisatiekosten. De stijging is het gevolg van zowel het
toegenomen geneesmiddelengebruik als de hogere prijzen voor individuele geneesmiddelen. Voor de patiënten zijn de
kosten van de geneesmiddelen hoog, omdat ze vele middelen volledig zelf moeten betalen. Veel particuliere
verzekeraars stellen strenge eisen aan het aantal geneesmiddelen dat zij vergoeden. Medicare (min of meer te
vergelijken met de vroegere ziekenfondsen in Nederland – red.) vergoedt helemaal geen geneesmiddelen die niet in het
ziekenhuis worden verstrekt.
Zowel de President van de VS als vertegenwoordigers van beide partijen in het Congres overwegen een of andere vorm
van geneesmiddelenvergoeding door Medicare. Door de discussies over deze kwestie is niet alleen de aandacht
gevestigd op de snel stijgende uitgaven voor geneesmiddelen, maar ook op de duidelijke grilligheid van de prijsstelling
van geneesmiddelen en op andere praktijken in de farmaceutische industrie. Amerikanen moeten vaak tweemaal zo veel
betalen voor hetzelfde geneesmiddel als Europeanen en Canadezen.3 Ook binnen de VS kunnen de prijzen sterk
uiteenlopen, waarbij de hoogste prijzen juist vaak worden betaald door degenen die de geneesmiddelen het dringendst
nodig hebben, maar het niet kunnen betalen. Degenen die zijn aangesloten bij Medicare en geen aanvullende
particuliere verzekering hebben afgesloten, betalen gemiddeld tweemaal zo veel voor de tien meest voorgeschreven
geneesmiddelen als begunstigde afnemers, zoals grote HMO’s en het Veterans Affairs-systeem.4 5 Zo werd vorig jaar
bekend dat een maandvoorraad Zocor® (simvastatine) voor degenen die zijn aangesloten bij Medicare $ 103,87 (ca. ƒ.
267,98 of  121,53) kost, tegenover $ 42,95 (ƒ. 110,81 of  50,25) voor begunstigde klanten
.5 Dit betekent dat chronisch
zieke oudere Amerikanen jaarlijks vele duizenden dollars voor geneesmiddelen moeten uitgeven, bedragen die ze
eenvoudigweg niet kunnen betalen. Er zijn talloze verhalen van oudere Amerikanen die zo lang mogelijk proberen te
doen met één voorschrift, door lagere doses te gebruiken, of die hun geneesmiddelen delen met hun partner, of die het
gewoon maar zonder geneesmiddelen doen, omdat ze eten en verwarming belangrijker vinden.
De media hebben de laatste tijd ook aandacht besteed aan een andere onbillijkheid in de beschikbaarheid van
geneesmiddelen, namelijk het feit dat mensen in de derde wereld geen toegang hebben tot geneesmiddelen die zij
dringend nodig hebben. Sommige ontwikkelingslanden die zeer zwaar hebben te lijden onder de HIV-epidemie maar zich
geen antiretrovirale merkpreparaten kunnen veroorloven, hebben ontheffing van de octrooiverplichtingen gevraagd om
generieke preparaten te kunnen importeren of vervaardigen. De farmaceutische industrie heeft zich, met de steun van
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de Amerikaanse overheid, verzet tegen deze pogingen.6 7
De farmaceutische industrie is nooit een filantropische instelling geweest: ze heeft altijd de bedoeling
gehad rendement te halen uit de investeringen.
De industrie toont ook weinig interesse in de ontwikkeling van geneesmiddelen tegen tropische ziekten die miljoenen
mensen met een geringe koopkracht treffen. Een recent artikel in de New York Times beschreef hoe weinig de
producenten zijn geneigd om de productie van geneesmiddelen voor de behandeling van trypanosomiasis in Afrika voort
te zetten. Volgens een zegsman van één van de farmaceutische bedrijven: 'Deze sector is nu eenmaal nooit een
filantropische instelling geweest. Ze heeft altijd producten vervaardigd met de bedoeling rendement te halen uit de
investeringen'.8
Hoe hebben de farmaceutische bedrijven tot nu toe gereageerd op deze kritiek? Om te beginnen wijzen ze erop dat de
Amerikaanse farmaceutische industrie de laatste twintig jaar buitengewoon werkzame geneesmiddelen heeft ontwikkeld,
middelen die niet alleen het leven verlengen en de kwaliteit ervan verbeteren, maar die ook kostenbesparend werken
door chronische aandoeningen in bedwang te houden en ziekenhuisopnamen te voorkómen. Volgens deze opvatting zijn
de hoge prijzen gewoon een afspiegeling van de hoge kwaliteit. Over het feit dat de Amerikanen meer moeten betalen
voor dezelfde geneesmiddelen dan mensen in andere landen, zegt de industrie dat dit nodig is als tegenwicht voor de
lage prijzen in landen die een prijsbeheersingsbeleid voeren. Ook verklaart men dat de prijsverschillen in de VS nodig zijn
om de enorme kortingen die grote geneesmiddelenverbruikers kunnen bedingen, te compenseren. De aanhangers van
deze standpunten stellen dat iemand toch de hoge prijzen moet betalen die nodig zijn om voldoende investeringen aan
te trekken voor de gigantische onderzoeks- en ontwikkelingskosten in deze sector. Ze herinneren er geregeld aan dat
naast elk geneesmiddel dat op de markt komt er talloze mislukkingen zijn, dus geneesmiddelen die het niet halen. De
prijs van een geneesmiddel weerspiegelt niet alleen de ontwikkelingskosten van dat ene product, maar van alle
potentiële middelen die in de pijplijn zitten.
Kortom, de Amerikaanse industrie beweert dat haar wereldwijde leiderspositie in de ontwikkeling van innovatieve
geneesmiddelen te danken is aan het feit dat ze opereert in een vrijemarkteconomie waar het rendement evenredig kan
zijn aan de enorme risico’s. Uiteraard moeten geneesmiddelen voor iedereen beschikbaar zijn, maar niet door middel
van prijsbeheersing of andere overheidsmaatregelen die vernieuwing onmogelijk maken. Dat is ook de reden waarom de
industrie is gekant tegen een geneesmiddelenvergoeding door Medicare, tenzij die wordt verleend via de particuliere
sector.
De argumenten van de farmaceutische industrie lijken redelijk, maar zijn ze het ook? Sommige ervan ongetwijfeld wel.
Het staat buiten kijf dat in de afgelopen 20 jaar heel wat nieuwe geneesmiddelen op de markt zijn gekomen die de
geneeskunde grondig hebben veranderd en die de kwaliteit van het leven van miljoenen mensen hebben verbeterd. Of
ze inderdaad ook hebben geleid tot netto besparingen door minder ziekenhuisopnamen is veel minder duidelijk. Maar
veel van de door de farmaceutische industrie aangehaalde argumenten zijn overdreven of misleidend, en sommige
ervan zijn zelfs absoluut onjuist. Laten we deze argumenten eens wat nader bestuderen.
Hoe groot zijn de ondernemersrisico’s in de farmaceutische industrie? Voor een klein bedrijf, dat het helemaal moet
hebben van een paar producten, kan dat risico enorm zijn, maar dat gaat niet op voor de grote
geneesmiddelenfabrikanten die de markt domineren. Het is waar dat de onderzoeks- en ontwikkelingskosten enorm
hoog zijn in vergelijking met andere industriële sectoren. Er wordt gezegd dat de tien grootste farmaceutische bedrijven
gemiddeld zo’n 20% van hun inkomsten investeren in onderzoek en ontwikkeling.9 Veel critici stellen overigens dat in dit
cijfer ten onrechte ook de marketing- en promotiekosten zijn opgenomen. Echter, de grote farmaceutische bedrijven
hebben altijd voldoende geneesmiddelen in de pijplijn zodat ze er zeker van zijn dat ze zeer regelmatig een aantal
nieuwe producten op de markt kunnen brengen.
Het is interessant de onderzoeks- en ontwikkelingskosten van de grote geneesmiddelenproducenten te vergelijken met
hun winsten. Er wordt gezegd dat de winst van de tien grootste farmaceutische bedrijven gemiddeld 30% van de omzet
bedraagt: een verbazingwekkend grote winstmarge.4 10 De laatste jaren is de farmaceutische industrie veruit de meest
winstgevende sector in de VS.9 11 Volgens een recent nummer van Fortune behaalde de farmaceutische industrie in
1999 een gemiddelde winst op de omzet van 18,6%. De handelsbanken stonden op de tweede plaats met 15,8%, bij de
overige sectoren varieerde de winst van 0,5 tot 12,1%.11 Een sector waarin de winst niet alleen hoger ligt dan die van
elke andere sector in de VS, maar zelfs hoger dan zijn eigen onderzoeks- en ontwikkelingskosten, kan toch moeilijk als
erg risicovol worden beschouwd.
De farmaceutische industrie krijgt buitengewone overheidsprotectie en –subsidies.
Hoe zit het met het beeld van de farmaceutische industrie als voorbeeld van de vrijemarkteconomie? Dat beeld staat wel
zeer ver af van de werkelijkheid. De farmaceutische industrie krijgt juist buitengewone overheidsprotectie en -subsidies.
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Een groot deel van het aanvankelijke fundamentele onderzoek dat eventueel kan leiden tot de ontwikkeling van nieuwe
geneesmiddelen, wordt gefinancierd door de National Institutes of Health.12 Gewoonlijk raken de
geneesmiddelenproducenten pas bij de ontwikkeling betrokken, als de resultaten van het onderzoek doen vermoeden
dat er een goede kans op praktische toepasbaarheid bestaat. Verder geniet de sector ook aanzienlijke
belastingvoordelen. Niet alleen de onderzoeks- en ontwikkelingskosten zijn fiscaal aftrekbaar, maar ook de enorme
marketinguitgaven. Het gemiddelde percentage van de omzet dat de grote Amerikaanse industrieën tussen 1993 en
1996 aan belasting moesten betalen, bedroeg 27,3%. In diezelfde periode schijnt de farmaceutische industrie slechts
16,2% belasting te hebben betaald.13 En het belangrijkste is dat de geneesmiddelenproducenten van de regering een
17 jaar durend monopolie, dat wil zeggen octrooibescherming, krijgen op hun nieuwe geneesmiddelen. Zodra voor een
geneesmiddel een octrooi is verleend, mag niemand anders het verkopen en kan het farmaceutische bedrijf het middel
verkopen voor de prijs die men bereid is ervoor te betalen.
Klopt het dat de Amerikaanse farmaceutische industrie werkelijk zo innoverend is? Dat is maar ten dele juist. Sommige
van de recent ontwikkelde geneesmiddelen voorzien inderdaad in belangrijke en tot dan toe onvervulde medische
behoeften. Maar de conclusie dringt zich op dat veel andere nieuwe geneesmiddelen weinig anders bijdragen aan het
therapeutische arsenaal dan onkosten en verwarring. Neem bijvoorbeeld het grote aantal sterk op elkaar gelijkende
geneesmiddelen ter verlaging van de cholesterolspiegel. De ontwikkeling van werkelijk vernieuwende geneesmiddelen is
een moeilijk en risicovol proces. De productie van me-too-middelen of kleine variaties op bestaande producten is veel
gemakkelijker. Een nieuwe variant hoeft, om winst op te leveren, alleen maar voldoende van het bestaande middel te
verschillen om een nieuw octrooi te rechtvaardigen. De rest is een kwestie van marketing. De critici vinden dat de
farmaceutische bedrijven zich veel te veel met dat soort praktijken bezighouden. Ook stellen critici dat veel van de door
de industrie gefinancierde klinische onderzoeken meer gericht zijn op het aantonen van kleine voordelen die in
reclamecampagnes kunnen worden gebruikt dan op het vinden van klinisch belangrijke resultaten.14
De industrie is er in elk geval altijd erg goed in geweest manieren te vinden om de octrooien op hun best verkochte
geneesmiddelen te verlengen. Zo meldt een onlangs in de Wall Street Journal verschenen artikel een ingewikkelde
zakelijke overeenkomst tussen Merck en Schering-Plough over de marketing van twee nieuwe combinatiepreparaten van
een serumlipidenverlagend middel en een middel tegen allergieën. In beide combinaties wordt een van de ‘bestsellers’
van het ene bedrijf, waarvan het octrooi op korte termijn verloopt, samengevoegd met een geneesmiddel met een
aanvullende werking, dat het eigendom is van het andere bedrijf. Op deze combinatiepreparaten wordt een nieuw
octrooi verleend, en de winsten worden verdeeld tussen de twee bedrijven.15 Dat getuigt misschien van goed zakelijk
inzicht, maar of het medisch gezien een verbetering is dat een flexibele combinatie van twee geneesmiddelen wordt
vervangen door een vaste combinatie, is twijfelachtig.
De marketingbudgetten zijn veel groter dan de onderzoeks- en ontwikkelingskosten.
De marketingbudgetten in de geneesmiddelenindustrie zijn gigantisch, véél groter dan de onderzoeks- en
ontwikkelingskosten. Precieze cijfers zijn moeilijk te krijgen, enerzijds doordat de marketing- en administratieve kosten
vaak worden samengevoegd, en anderzijds doordat een deel van het onderzoeks- en ontwikkelingsbudget wordt besteed
aan marketingonderzoek. Volgens het jaarverslag van Pfizer besteedde dit bedrijf in 1999 39,2% van zijn inkomsten aan
marketing en administratie16 en voor Pharmacia & Upjohn wordt ongeveer een zelfde percentage gemeld.12 De
industrie doet het vóórkomen dat deze enorme bedragen ten goede komen aan voorlichting, omdat dit de manier is om
artsen en publiek te informeren over nieuwe, nuttige geneesmiddelen.? Helaas is het inderdaad zo dat veel artsen hun
informatie over nieuwe geneesmiddelen uitsluitend ontvangen via artsenbezoekers en reclamemateriaal van de
farmaceutische bedrijven, terwijl de consumenten de informatie halen uit reclame die op de consument is gericht.17
Maar volledig op de geneesmiddelenproducenten afgaan voor onbevooroordeelde informatie over hun producten is
vergelijkbaar met aan bierfabrikanten objectieve informatie over alcoholisme vragen. De belangenverstrengeling is
overduidelijk. Een feit is dat marketing tot doel heeft geneesmiddelen te verkopen, en hoe minder belangrijk het middel,
hoe meer marketing er nodig is om het aan de man te brengen. Belangrijke nieuwe geneesmiddelen hebben niet veel
reclame nodig, maar me-too-middelen wel.
En hoe zit het met de bewering dat de Amerikaanse farmaceutische industrie wereldwijd de motor is achter de
ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen? De VS vertegenwoordigt 36% van het onderzoeks- en ontwikkelwerk over
de gehele wereld, Europa 37% en Japan 19%.18 Het aandeel van de VS is dus groot, maar niet buiten proportie ten
opzichte van het aantal inwoners. Innovatieve producten komen van farmaceutische bedrijven in vele landen, met
inbegrip van landen die een geneesmiddelenprijsbeheersingsbeleid voeren, en de meeste grote bedrijven hebben een
wereldwijde afzetmarkt.
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Belangrijke nieuwe geneesmiddelen hebben niet veel reclame nodig, maar me-too-middelen wel.
De farmaceutische industrie verdient erkenning voor de vele uitstekende geneesmiddelen die ze heeft ontwikkeld.
Bovendien is het moeilijk een ander systeem te bedenken voor de ontwikkeling en het op de markt brengen van nieuwe
geneesmiddelen. Dat is duidelijk een taak voor het bedrijfsleven. Maar naar mijn mening heeft een sector die zo
belangrijk is voor de volksgezondheid en die door de overheid zo zwaar wordt gesubsidieerd en beschermd, een
maatschappelijke verantwoordelijkheid die niet volledig ondergeschikt mag worden gemaakt aan het winstbejag. Er
moet een beter evenwicht komen tussen de belangen van de aandeelhouders en die van het publiek.
Dit is niet de juiste plaats om gedetailleerde voorstellen te doen voor hervormingen die dit evenwicht zouden kunnen
herstellen. De bedoeling van dit commentaar is uitsluitend een beschrijving van het probleem. Toch wil ik enkele stappen
aangeven die zouden kunnen worden genomen.
Het Amerikaanse Congres zou de wetgeving moeten aanpassen zodat de Food and Drug Administration bepaalde premarketingonderzoeken kan eisen waarin nieuwe geneesmiddelen worden vergeleken met de beste reeds bestaande
middelen, dus niet met placebo’s, en de registratie van deze nieuwe middelen afhankelijk kan maken van de resultaten
van dergelijke onderzoeken. In sommige gevallen zou een nieuw geneesmiddel dienen te worden vergeleken met zowel
de beste bestaande middelen als met een placebo. Als de producenten worden verplicht aan te tonen dat een nieuw
middel een aanzienlijke verbetering betekent ten opzichte van alle andere beschikbare middelen, zou de stortvloed van
me too-middelen wat kunnen afnemen. De ziektekostenverzekeraars zouden hun dekking ook afhankelijk kunnen maken
van de kwaliteit en de resultaten van deze onderzoeken, zoals voorgesteld door Ray, et al.19
Andere hervormingen zouden mijns inziens moeten worden besproken in een onafhankelijk nationaal adviespanel dat de
praktijken van de farmaceutische industrie grondig zou moeten doorlichten en vervolgens aanbevelingen doen. In het
verleden zijn er wel zulke panels geweest, maar de problemen zijn nu veel omvangrijker en een panel met prominente
leden zou ook meer invloed kunnen hebben. Het panel zou moeten bestaan uit vooraanstaande deskundigen die geen
belangen hebben in de farmaceutische industrie. Hoewel de aanbevelingen van het panel niet bindend zouden zijn,
zouden ze de aanzet kunnen geven tot een maatschappelijke discussie op basis van voldoende informatie, waaruit
hervormingen zouden kunnen voortkomen.
Een van de belangrijkste vragen op de agenda van een dergelijk panel zou moeten zijn of het wenselijk is een of andere
vorm van prijsbeheersing in te voeren, en zo ja, hoe deze dan zou kunnen worden ingevoerd. Dit is een zeer
ingewikkelde kwestie, die zorgvuldig onderzoek en analyse vereist, maar naar mijn mening zal het waarschijnlijk toch
nodig zijn de prijzen op een of andere manier onder controle te houden. Net zoals nutsbedrijven hun prijzen niet zomaar
mogen laten bepalen door wat de markt bereid is te betalen, zouden de geneesmiddelenproducenten dat ook niet
mogen doen. Het argument dat de industrie hier ongetwijfeld tegen zal inbrengen, namelijk dat prijsbeheersing de
innovatie zal belemmeren en investeerders afschrikken, kan moeilijk serieus worden genomen zolang de winstmarges zo
groot zijn en er een zo hoog percentage van de inkomsten aan marketing wordt besteed.
Er moet een beter evenwicht komen tussen de belangen van de aandeelhouders en die van het publiek.
Het panel zou ook kunnen onderzoeken of een klein deel van de inkomsten van deze sector opzij moet worden gezet
voor maatschappelijke doeleinden. Naar mijn mening zou dat een goed idee zijn. Dergelijke fondsen zouden kunnen
worden gebruikt om de behandeling van HIV in Afrika te subsidiëren of om minder koopkrachtige mensen in staat te
stellen de geneesmiddelen te kopen die ze nodig hebben. Onlangs hebben vijf geneesmiddelenproducenten besloten om
de prijs van anti-HIV-middelen in Afrika te verlagen. Dat is een goed begin, maar nog niet voldoende. Er zijn ook andere
voorbeelden van genereuze maatregelen van de farmaceutische industrie, met name het besluit van Merck in 1987 om
miljoenen ivermectinetabletten ter beschikking te stellen voor de behandeling van onchocerciasis en lymfatische
filariasis in ontwikkelingslanden.20 De rest van de farmaceutische industrie zou dergelijke initiatieven moeten volgen,
maar dan op een meer gestructureerde manier. Ook zouden geneesmiddelenproducenten uitzonderingen moeten
toestaan op octrooibepalingen. Deze bepalingen maken het momenteel onmogelijk dat ontwikkelingslanden generieke
preparaten produceren voor humanitaire doeleinden of deze importeren uit landen waar ze tegen de laagste prijs zijn te
verkrijgen.
De farmaceutische industrie verkeert in een uiterst bevoorrechte positie.
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De farmaceutische industrie verkeert in een uiterst bevoorrechte positie. Ze profiteert zeer sterk van door de overheid
gefinancierd onderzoek, door de overheid verleende octrooien en grote belastingvoordelen, en strijkt buitensporige
winsten op. Daarom, en omdat de farmaceutische industrie producten vervaardigt die van vitaal belang zijn voor de
volksgezondheid, zou ze niet alleen verantwoording verschuldigd moeten zijn aan haar aandeelhouders, maar ook aande
maatschappij als geheel.
Marcia Angell, MD 2000, Massachusetts Medical Society
Met toestemming overgenomen en vertaald.
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COMMENTAAR
Prof. dr J.A.M. Raaijmakers, directeur GlaxoSmithKline
Het gezicht van de farmaceutisch industrie. Dr Vasella, bestuursvoorzitter van Novartis in Zwitserland, verklaarde
onlangs: 'Unless the pharmaceutical industry achieves its objective of being an accepted and valued player in society,
we will be at a disadvantage in every new law and regulation that comes up'.1 De haat-liefdeverhouding tussen de
farmaceutische industrie en haar, politieke, omgeving is een feit. Bij het optreden van een ernstige aandoening of ziekte
hoopt, en verwacht, iedereen dat er een effectief geneesmiddel beschikbaar is, dat weinig bijwerkingen kent en dat op
een patiëntvriendelijke manier kan worden toegediend. Tegelijkertijd vinden velen, zowel in de politiek als daarbuiten,
dat er van alles mis is met de manier waarop de producten aan de man worden gebracht. Zo wordt de winst van de
bedrijfstak steevast als te hoog beoordeeld, vindt men de relaties met zowel onderzoekers, voorschrijvers als
leveranciers dubieus, en kan voor de producenten geen grote rol zijn weggelegd bij de voorlichting over
receptgeneesmiddelen naar patiënten. Mijn constatering is dat de farmaceutische industrie heeft verzuimd te laten zien
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wat ze voor de samenleving betekent.
De farmaceutische industrie heeft verzuimd te laten zien wat ze voor de samenleving betekent.
Het Amerikaanse systeem. Veel van het besprokene wordt sterk bepaald door het Amerikaanse systeem. Zo heeft de
prijsstelling en daaraan gekoppelde beschikbaarheid van geneesmiddelen vooral te maken met hun vrije markt en het
nagenoeg ontbreken van het solidariteitsprincipe dat wij in Nederland koesteren.
De prijsstelling en de beschikbaarheid van geneesmiddelen in de VS heeft vooral te maken met hun vrije
markt en het nagenoeg ontbreken van het solidariteitsprincipe.
Veel Amerikanen hebben als gevolg van deze benadering nauwelijks recht op zorg en ziekenfondspatiënten' (Medicare)
moeten zelf hun geneesmiddelen kopen. Is dat een gevolg van de hoge prijzen of een politieke keuze? Als
geneesmiddelen wel in het Amerikaanse ziekenfondspakket zouden worden opgenomen zou dat niet alleen fantastisch
zijn voor de minder bedeelde patiënten, maar Medicare zou ook veruit de grootste inkoper van geneesmiddelen worden.
Dientengevolge zouden lagere prijzen kunnen worden gerealiseerd.
De opmerking van de auteur dat nieuwe middelen vóór toelating moeten worden vergeleken met de standaardtherapie
ondersteun ik volkomen. Het is de Amerikaanse Food and Drugs Administration die placebogecontroleerd onderzoek
vereist. In Europa worden placebogecontroleerde onderzoeken al lang niet meer geaccepteerd bij aandoeningen
waarvoor geneesmiddelen beschikbaar zijn.
Bij de bespreking van een toezichthoudend orgaan, kom ik een element tegen dat universeler is dan de situatie in
Amerika en dat is het begrip 'onafhankelijk'. Zo wordt opgemerkt: The panel should consist of distinguished experts with
stake in the pharmaceutical industry'. Hoe ver men in deze wil gaan, is mijns inziens bepalend voor de uiteindelijke
waarde van een dergelijk platform. Ik zou ervoor willen pleiten, om in volledige transparantie, alle partijen rond de tafel
te vragen. Dit principe is door het Geneesmiddelenbulletin reeds ingevoerd: hoofdartikelen worden in concept ook naar
firma's gestuurd waarvan de middelen worden besproken en reacties worden bij het schrijven van de uiteindelijke versie
meegewogen (Gebu 1999; 33: 1-4).
Dit principe zou, wat mij betreft, ook op andere fronten navolging verdienen. Bijvoorbeeld bij het tot stand komen van
HNG-Standaarden. De Standaarden-commissie zou de industrie op basis van een voorlopig document om 'evidence
based'-input kunnen verzoeken.
De farmaceutische industrie en de derde wereld. Een beter voorbeeld van een ongebalanceerde discussie kan ik
mij zo langzamerhand niet voorstellen. Recent werd geopperd dat de voorwaarde voor het succesvol gebruik van
geneesmiddelen, zeker bij aandoeningen zoals aids en malaria, een functionele basisgezondheidszorg is en in vele
landen ontbreekt die helaas nog eenvoudigweg.2 Het gratis ter beschikking stellen van middelen tegen aids, waarover
dr Angell spreekt, zou in verband met resistentieontwikkeling, eerder gevaarlijk zijn dan dat het Afrika echt zou helpen.
Ook kennis bij de bevolking over het ontstaan van ziekten is van essentieel belang.3 Projecten waarbij lokale overheden,
internationale hulporganisaties en farmaceutische industrie samenwerken, hebben de meeste kans op succes. Blijkens
een recente uitspraak wordt deze mening gedeeld door de directeur-generaal van de WHO te Genève.4
Het rendement van de farmaceutische industrie. De discussie rond het rendement van de farmaceutische industrie
is geen eenvoudige. Natuurlijk is het zo dat het rendement dat door de top-10 in de farmaceutische industrie wordt
behaald, uitstekend is. Er zijn echter veel meer bedrijven in de sector werkzaam en het zal niemand zijn ontgaan dat de
afgelopen jaren overnames en fusies aan de orde van de dag zijn. Schaalvergroting is simpelweg een vereiste om de
bedrijven op langere termijn gezond te houden en aandeelhouders tevreden te stellen.
Als de verwachtingen niet worden waargemaakt, zijn er onmiddellijk consequenties voor een bedrijf, in eerste instantie
voor de beurswaarde maar in tweede instantie, als het een structureel probleem betreft, zeker ook voor het zelfstandig
voortbestaan. Het Institute for Policy Innovation in Dallas concludeert dat de winsten van farmaceutische bedrijven niet
echt afwijken als ze worden vergeleken met andere bedrijfstakken5. Als voorbeeld wordt aangehaald dat gedurende de
jaren negentig Coca Cola meer winst behaalde dan het gemiddelde farmaceutische bedrijf.
Blijkbaar is het ergerlijk dat de farmaceutische industrie een aanzienlijk rendement behaalt.
Overigens vind ik de vergelijking met het bankwezen die in het artikel wordt gemaakt wel tekenend voor de sfeer van de
discussie. Blijkbaar is het ergerlijk dat bedrijven die innovatieve geneesmiddelen bedenken en ontwikkelen een
rendement behalen van 18,6% terwijl het normaal wordt gevonden dat het bankwezen een rendement van 15,8%
behaalt. Als ik dat lees, moet ik denken aan een tweede citaat van dr Vasella van Novartis: 'We have to have hearts and
souls and be human beings, at the same time as being business-oriented. These are not mutually exclusive'.1
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Farmaceutische marketing en me too’s. Hier wordt de misvatting verkondigd dat goede geneesmiddelen zichzelf
verkopen en dat marketing alleen nodig is om producten zonder meerwaarde tegen hoge kosten op de markt te duwen.
Net zoals met elk willekeurig ander product geldt voor een nieuw geneesmiddel, dat zonder aandacht en zonder
voorlichting over de eigenschappen en het bedoelde gebruik, het geneesmiddel niet substantieel zal worden
voorgeschreven. Men dient zich vanuit het perspectief van de zo bitter gezochte marktwerking wel te realiseren dat
producten die klinisch niet of nauwelijks voor elkaar onderdoen door voorschrijvers en inkopers worden gebruikt om de
(monopolie)positie van het eerder geïntroduceerde product te doorbreken en daarmee bijvoorbeeld een betere service of
een prijsverlaging te realiseren. Ik ben er stellig van overtuigd dat dit ook gebeurt bij de grote inkooporganisaties in de
VS. In Nederland verdwijnen dat soort prijsverlagingen veelal in de tussenhandel, zodat ze niet ten goede komen aan de
ziektekostenpremiebetaler, maar is dat de schuld van de industrie, of is het Nederlandse systeem daar debet aan?
Minister Borst wil daar nu verandering in aanbrengen en inkoopvoordelen bereiken door net als in de VS de
geneesmiddelenbudgetten onder te brengen bij zorgverzekeraars en instanties voor transmurale farmaceutische hulp.
De keuze tussen vergelijkbare middelen lijkt één van de voorwaarden voor succesvolle onderhandelingen met potentiële
leveranciers.
Er wordt voorbijgegaan aan de toegevoegde waarde van me too’s.
Overigens wordt nogal gemakkelijk voorbijgegaan aan de mogelijk toegevoegde waarde van me-too-preparaten voor
arts en patiënt. Het feit dat bijvoorbeeld middel A en B zich op populatieniveau niet van elkaar onderscheiden in termen
van effectiviteit en veiligheid, wil niet zeggen dat er geen verschil bestaat. Subpopulaties kunnen verschillend reageren.
Vanuit de praktijk zullen artsen en apothekers voldoende voorbeelden kunnen noemen van patiënten die uitstekend
reageren op product A en slecht op product B terwijl ze gemiddeld hetzelfde zijn. Dergelijke verschillen zitten echt niet
alleen 'tussen de oren' en mogelijk zullen toepassingen uit de genetica hierin meer inzicht geven.
Tenslotte... Ik ben het oneens met de auteur dat de farmaceutische industrie meer dan andere industrieën profiteert
van door de overheid betaald onderzoek. Ik denk zelfs dat op dit moment industrieën wereldwijd meer investeren in
onderzoek in de zogenoemde 'life-sciences' dan de overheden. De klassieke taakverdeling bij de verwezenlijking van
oplossingen voor ziekten en aandoeningen die niet, of nog niet voldoende, kunnen worden behandeld was als volgt:
universiteiten en andere onderzoeksinstituten verrichtten met overheidsgeld basaal wetenschappelijk onderzoek naar
bijvoorbeeld werkingsmechanismen. In dit model nam de industrie het stokje over door de ontwikkeling van een
mogelijke medicamenteuze interventie en de inpassing van (nieuwe) geneesmiddelen in behandelingsprotocollen te
financieren. Meer en meer neemt de industrie nu ook het voortouw bij nieuwe basaal wetenschappelijke ontwikkelingen.
De initiatieven liggen met name op het gebied van de genetica en screening van potentiële farmaca en daarnaast
bestaat er een strategische samenwerking met privaat gefinancierde bedrijven die zijn gespecialiseerd in biotechnologie.
Conclusie. De industrie had er goed aan gedaan eerder in te springen op de gememoreerde haat-liefdeverhouding en
meer uitleg te geven over de achtergronden die de commerciële status met zich meebrengt. Aan de andere kant word ik
soms een beetje moe van het eeuwige vijandbeeld. Er is geen partij in de professionele gezondheidszorg die niet
verdient aan de 'zieke medemens'.
Wat mij betreft, is de farmaceutische industrie dus inderdaad aan twee partijen verantwoording verschuldigd: de patiënt
als eindgebruiker, en de investeerder als degene die de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen mogelijk maakt.
Verder is het essentieel dat de verschillende financiële aspecten, zoals ze hierboven aan bod zijn gekomen realistisch
worden benaderd. In deze context zou ik zeker ook willen verwijzen naar een recent artikel, waarin Minister Borst spreekt
over de 'mixed blessing' van geneesmiddelen6. Zij erkent de meerwaarde, maar worstelt met de financiële
consequenties van het toenemend gebruik van geneesmiddelen. Zolang een besparing op overige directe medische
kosten aantoonbaar is, zou vergoeding geen probleem mogen zijn. Dit ligt wat haar betreft anders voor middelen die
hoofdzakelijk levensverlengend zijn, dan wel de aan de ziekte gerelateerde kwaliteit van het leven verbeteren, maar in
directe medische kosten wel een kostenverhoging met zich meebrengen.
Ik hoop en verwacht dat de innovatieve farmaceutische industrie er in de nabije toekomst in zal slagen een echte
maatschappelijke acceptatie te realiseren.
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COMMENTAAR
Dr A. Kerremans, internist
Bij haar afscheid als waarnemend hoofdredacteur van de New England Journal of Medicine heeft Marcia Angell nog twee
knuppels in het hoenderhok gegooid: 'Is Academic Medicine For Sale?' (N Engl J Med 2000; 342: 1416-1518) en 'The
Pharmaceutical Industry-To Whom Is It Accountable?' In beide redactionele commentaren bespreekt zij haar ambivalente
gevoelens over de werkwijze van de farmaceutische industrie. Het eerste bespreekt het 'twee heren moeten dienen'
door klinische onderzoekers, het tweede commentaar gaat over het farmaceutische assortiment en de prijsstelling door
de farmaceutische marktpartijen.
Zijn geneesmiddelen zo duur? Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van degene aan wie zij wordt gesteld.
Bezien vanuit de visie van de farmaceutische industrie, is het standpunt dat geneesmiddelen niet duur zijn, wel te
verdedigen. Zo hebben geneesmiddelen onder meer de sanatoria vrijwel overbodig gemaakt en hebben ze (langdurig)
verblijf in psychiatrische instellingen geminimaliseerd. Voorts is de daling van het aantal ziekenhuisbedden vooral
mogelijk gemaakt door farmaceutisch technologische ontwikkelingen, zoals betere anesthesiemiddelen, perioperatieve
medicatie, de vervanging van parenterale medicatie door oraal werkzame middelen, en H -antagonisten.
2

Er worden vooral 'ongezonde levensjaren' toegevoegd, waarin mensen meer geneesmiddelen gaan
gebruiken.
Door de marketingafdelingen van de farmaceutische industrie wordt ons voorgehouden dat uitstel van ziekte
'productieve jaren' aan de gemeenschap zal toevoegen, vooral op cardiovasculair gebied en enigermate op oncologisch
gebied. Vaak lijkt het er overigens op, dat slechts de periode van ziek zijn tot overlijden wordt verlengd. Met andere
woorden, er worden vooral 'ongezonde levensjaren' toegevoegd, waarin mensen meer geneesmiddelen gaan gebruiken.
Het toevoegen van meer 'gezonde levensjaren' zullen we vooral zelf moeten realiseren door een gezondere levenswijze.
Onze geseculariseerde samenleving beschouwt het menselijk leven, het 'hiernumaals', als een kostbaar goed, maar
vooral een gezond of gelukkig leven wordt als een steeds kostbaarder bezit gezien. Patiënten zelf hadden in 1999 al
bijna 12 miljoen gulden over voor sildenafil. De huidige omzet, en zeker de te verwachten opbrengst van de verkoop van
voedingssupplementen met hun vermeende gezondheidsclaims, wordt als zeer lucratief ingeschat.
In andere tijden en in andere culturen waren de opvattingen over het menselijk leven wel anders. In de Eerste
Wereldoorlog werd een halve generatie jongeren als kanonnenvlees geofferd en thans worden martelaren voor de
Palestijnse zaak dagelijks geëerd in hun samenleving.
Geneesmiddelen zijn zeer duur. Naast de hierboven genoemde positieve ontwikkelingen die (mede) door
geneesmiddelen mogelijk zijn gemaakt, zijn er ook veel negatieve effecten waar te nemen. In Nederland staan in de top10 van geneesmiddelenkosten over 2000 onder meer statinen en maagzuurremmers. Aan statinen wordt ongeveer 450
miljoen gulden uitgegeven, maar deze kosten vertalen zich niet in minder uitgevoerde 'bypass'-operaties of
dotterbehandelingen. Zelfs de wachtlijsten hiervoor worden niet korter. En is het werkelijk zo, dat de 600 miljoen gulden
die zijn gemoeid met het voorschrijven van maagzuurremmers worden uitgegeven aan ernstig menselijk lijden?
Ons collectieve systeem versluiert de kosten van de individuele keuzen die worden gemaakt. Wellicht moeten we naast
het 'Number Needed to Treat' (NNT), ook het 'Number Needed to Pay' (NNP) introduceren: van hoeveel mensen gaat de
volledige ziektekostenpremie naar de 'behandeling' van één patiënt?
Waarom zijn de nieuw gelanceerde geneesmiddelen zo duur? Als we er dan van uitgaan dat geneesmiddelen duur
zijn, dienen de oorzaken hiervan ook eerlijk op tafel te komen.
In de eerste plaats zijn er de gewijzigde eisen die de overheid, beroepsgroepen en consumenten stellen aan de
effectiviteit en veiligheid van geneesmiddelen. Wij accepteren thans geen thalidomideramp meer en ook geen risico van
agranulocytose. Geneesmiddelen dienen 'superveilig' te zijn en bij voorkeur dient de effectiviteit op harde eindpunten te
zijn bewezen. Aan een eerste innoverend geneesmiddel wordt nu ook de voorwaarde gesteld dat het kosteneffectief is.
Daarvoor is uitgebreid onderzoek nodig. Helaas ontbreekt neutrale sponsoring voor dergelijk onderzoek.
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De Nederlandse overheid hanteert een ietwat vreemde combinatie van geleide economie en vrije markt, waarbij
volledige centrale sturing of totale deregulatie niet wordt nagestreefd. Mogelijk hebben we daarom de nadelen van beide
systemen. Er bestaat een duidelijke vraag naar echte innoverende geneesmiddelen voor ziekten waarvoor nu geen
effectieve behandeling bestaat. Als een firma echter werkelijk een doorbraakmiddel produceert, dan verloopt de
registratieprocedure moeizamer en is de opname in het vergoedingensysteem tijdrovender of geschiedt onder strikte
voorwaarden. Als alle horden zijn genomen, dan is daarmee ook de route voor alle (snel) volgende me-too's voorbereid.
Er is geen tijdelijke bescherming tegen deze negatieve ontwikkeling. Het stimuleren van het voorschrijven en afleveren
op stofnaam impliceert het accepteren van de bestaande situatie. Fabrikanten van generieke middelen investeren
namelijk alléén in marketing en besteden geen geld aan research.
In de tweede plaats kan niet worden ontkend dat ook de farmaceutische industrie enige blaam treft. Zo kan van diverse
ontwikkelingen worden gezegd dat zij alleen maar de omzet van producten beogen te vergroten en geen bijdrage
leveren aan rationeel voorschrijven. Men kan zich terecht afvragen of wij in Nederland echt tien ACE-remmers, zes
angiotensine II-antagonisten en elf dihydropyridine-calciumantagonisten nodig hebben. Kunnen we niet zonder een
aantal van de 15 slaapverwekkende benzodiazepine-achtigen, de 28 antipsychotica of 20 antidepressiva? Het zonder
risico's ontwikkelen van vele me-too's verspilt geld en talent. Bovendien heeft het geleid tot marketingpraktijken die de
wetenschapsbeoefenaren en medici vreemd waren.
Concurrentie met me too’s heeft vooral negatieve effecten.
Het is een kwalijke zaak dat de invloed van de marketing zijn invloed doet gelden in de door de industrie georganiseerde
nascholingen. Sponsoring door de farmaceutische industrie voor onze (buitenlandse) nascholing of voor de activiteiten
van onze patiëntenverenigingen zijn we jammer genoeg 'normaal' gaan vinden. 'Nascholingen' van beroepsbeoefenaren
zijn doorspekt met 'wetenschappelijk onderbouwde' trucs, waarmee men het eigen product en de effecten ervan in een
positief daglicht probeert te stellen. Zo wordt met het presenteren van surrogaateindpunten als belangrijke
gezondheidswinst en het opblazen van mini-effecten via de truc van relatieve risicoreductie, bepaald geen recht gedaan
aan de huidige, methodologische en epidemiologische inzichten. Andere voorbeelden zijn het aanmoedigen van 'jumping
to conclusions' en het minimaliseren van het belang van niet-medicamenteuze therapieën.
Marketingtechnieken gaan verder. Aangezien omzet nog steeds het product is van prijs en volume, kan een door
regelgeving gemaximaliseerde prijs worden gecompenseerd door meer volume af te zetten. Om meer volume af te
kunnen zetten, moet men meer vraag creëren. Als dat steeds moeilijker via de voorschrijver lukt, dan creëert men deze
vraag maar rechtstreeks bij de goedgelovige toekomstige gebruik(st)er.
En hoe zit het met de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de farmaceutische industrie? In elk geval kan worden
geconstateerd dat de keuze van de researchlijnen bepaald niet parallel loopt met de maatschappelijke noden van de
wereldgemeenschap. Van de meeste vaccins kan bijvoorbeeld worden gezegd dat zij zeer kosteneffectief zijn.
Tegelijkertijd maken ze zichzelf daarmee ooit overbodig (bv. vaccinia en polio). De ontwikkeling van vaccins lijkt weinig
prioriteit te hebben bij de grote farmaceutische industrieën. Zo vordert de ontwikkeling van een aids- of een
malariavaccin maar tergend langzaam. Hoeveel van de winst op aidsmiddelen is er eigenlijk geïnvesteerd in
vaccinontwikkeling?
Op welke wijze krijgen wij alleen die geneesmiddelen beschikbaar en vergoed die wij echt nodig hebben?
Conclusie. Het is nu niet transparant hoe de prijs van een geneesmiddel tot stand komt. Even onduidelijk is wat de
baten van hetzelfde geneesmiddel zijn. Om een kritische kosten-batenanalyse over de prijs van geneesmiddelen te
kunnen maken zou bijna een parlementaire enquête nodig zijn. Intussen blijft de overheid reguleren en clusteren, en de
farmaceutische industrie imiteren, penetreren en corrumperen(?).
Op andere economische terreinen bestaat geen indirecte besluitvorming, noch de afwenteling van de gevolgen van
keuzen. De consument kiest heel bewust voor wel of geen ABS, wel of geen airbag voor de passagier, wel of geen airco
en tijdig nieuwe banden. We kennen de financiële consequenties van het kiezen voor een Skoda of een BMW, voor IKEA
of Italiaans design.
De schrijver van een ingezonden brief op het editorial van dr Angell formuleert het fraai: 'Het is dwaas te denken dat
de krachten van de vrije markt tot een wijs en efficiënt systeem zouden leiden.'
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Dr J.W.A. van Loenhout, onder medeverantwoordelijkheid van de redactiecommissie
De beide commentaren op het afscheidsartikel van dr Angell in de NEJM tonen op fraaie wijze hoe verschillend tegen de
activiteiten en doelstellingen van de farmaceutische industrie wordt aangekeken. De heer Raaijmakers steekt vanuit de
farmaceutische industrie enerzijds de hand in eigen boezem met zijn constatering dat de industrie heeft verzuimd te
laten zien wat ze voor de samenleving betekent. Anderzijds spreekt hij met zijn erkenning dat de industrie
verantwoording is verschuldigd aan zowel de patiënt als de investeerder, de hoop en verwachting uit dat de industrie er
in zal slagen een echte maatschappelijke acceptatie te realiseren. Voorwaarde hiervoor lijkt hem wel dat de financiële
aspecten realistisch worden benaderd. De cruciale vraag is dan wel wat een maatschappelijk acceptabele winstmarge is?
De heer Kerremans daarentegen laat zich niet overtuigen door deze argumentatie. Hij erkent de positieve invloed van
nieuwe geneesmiddelen: zij hebben veel menselijk leed en kosten verminderd. Bepaalde ontwikkelingen, die deels
inherent zijn aan de vrijemarkteconomie, hebben in zijn optiek slechts omzetverhoging tot doel. Van met name de
productie en op de markt brengen van talloze me-too’s kan geen bijdrage worden verwacht aan rationeel voorschrijven,
noch lijkt er enig wetenschappelijk doel mee gediend. Ook de grote invloed van de industrie op de nascholing van artsen
en apothekers stemt tot nadenken. Ten slotte meent hij dat de krachten van de vrije markt niet tot een wijs en efficiënt
voorschrijfbeleid zullen leiden.
In dit, afsluitende, commentaar wordt vooral ingegaan op de positie van geneesmiddelen binnen de basisverzekering in
Nederland. De aandacht is met name gericht op de betaalbaarheid en de aansturing van nieuwe ontwikkelingen. De
positie, de rolopvatting en het functioneren van de innoverende farmaceutische industrie komt hierbij expliciet aan de
orde. Nergens in de zorgverlening is er zo’n sterke belangentegenstelling als bij de confrontatie tussen de
farmaceutische industrie en de overige zorgverleners bij de leniging van de zorgbehoefte.? Daarbij zijn de uitgaven voor
geneesmiddelen wereldwijd al jaren verantwoordelijk voor de hoogste stijgingspercentages binnen de gezondheidszorg.
Op dit moment is de discussie over de herinrichting van ons zorgstelsel nog volop in gang. Hierbij speelt ook de vraag
welke zorg onder de basisverzekering moet vallen. Voor de overige zorg kan men zich dan eventueel bijverzekeren. Deze
vraag kan niet los worden gezien van het soort stelsel en de wijze van financiering waarop de politiek wil uitkomen.
Hoewel wij nu in de 'zeven vette jaren' lijken te leven en er het komend jaar 1,3 miljard gulden extra beschikbaar komt
voor geneesmiddelen, zullen de autonome groeicijfers van ongeveer 10 ? 12%, die nu al jaren voor de
geneesmiddelensector gelden, op langere termijn door geen enkele normale economische groei kunnen worden
gedragen. Hernieuwde pogingen tot betere kostenbeheersing zullen op enige termijn opnieuw hun intrede doen. In ieder
geval zal de rol en de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars sterk gaan toenemen. In de huidige plannen zullen
zij al een belangrijke rol gaan spelen bij de inkoop van geneesmiddelen bij de industrie. Het functioneren van HMOorganisties in de VS stemt op dit punt niet gerust. Alleen met sterke pakketbeperkingen en hoge uitvoeringskosten wordt
kostenbeheersing gerealiseerd.
Artsen en apothekers dienen zich bewust te zijn van het feit dat zij beïnvloedbaar zijn en kunnen worden
beïnvloed: zij zijn onderdeel van het systeem.
De consequenties van een basisverzekering voor patiënten, voorschrijvers en afleveraars kunnen groot zijn, zeker als het
gaat om de samenstelling van het te vergoeden deel van de geneesmiddelen. De Tweede Kamer heeft in een motie
aangedrongen op een zo snel mogelijke ontmanteling van het GVS, omdat het de prijsconcurrentie zou belemmeren. Een
consequentie op termijn kan zijn dat niet meer duidelijk is op welke geneesmiddelen patiënten recht hebben. Ook de
mogelijke uitsluiting van wat wel als 'life-style'-geneesmiddelen wordt betiteld, duidt erop dat in de toekomst meer dan
ooit behoefte aan zal zijn dat wordt aangegeven wat als noodzakelijke, effectieve farmacotherapie moet worden
beschouwd. Als onafhankelijk objectief inhoudelijk voorlichtingsmedium wil het Geneesmiddelenbulletin in de discussie
over het geneesmiddelenpakket geen standpunt innemen, maar op basis van feiten de keuzemomenten helder maken.
Er ligt op dit punt een belangrijke verantwoordelijkheid bij het professionele veld, de deskundigen bij uitstek, om te
adviseren bij de komende beslissingen over het in de basisverzekering op te nemen geneesmiddelenpakket. Artsen en
apothekers dienen zich duidelijk bewust te zijn van het feit dat zij beïnvloedbaar zijn en kunnen worden beïnvloed: zij zijn
onderdeel van het systeem. Ook de richting waarin het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen moet
gaan, zal aan de orde moeten komen. Daarbij kan niet worden voorbijgegaan aan de vraag of de farmaceutische
industrie zich als maatschappelijk ondernemer profileert. De huidige ervaring daarbij is niet alleen positief.
Het sluitstuk van de discussie wordt gevormd door de wijze waarop in Nederland nieuwe geneesmiddelen in het
therapeutisch arsenaal worden opgenomen en de rol die de industrie daarbij zou moeten spelen.
Wij hopen dat u met deze bijdragen, net zoals onze Amerikaanse collega’s (en aan de hand van hun ervaring), wordt
gestimuleerd om actief deel te nemen aan de maatschappelijke discussie. Wellicht kan het u aanzetten bij te dragen aan
het bepalen wat goed en noodzakelijk voorschrijfbeleid is, iets waarop patiënten recht hebben, door bijvoorbeeld lokaal

10 / 11

of regionaal bij te dragen in FT(T)O’s, of landelijk in richtlijn- of formulariumcommissies!
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