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De tijd dringt 
• Aard van het probleem 
• Urgentie 
• Mogelijke oplossingsrichtingen 
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Waarom is prijs een probleem? 
• Efficientie: prijs versus gezondheidswinst 
• Toegankelijkheid, betaalbaarheid en herverdeling 
• Hoge winsten en “excessive pricing”: falende markten 
• Hoge winsten en “excessive pricing”: ethiek en moraal 

 
• De tegenargumenten deugen niet 

– Medicijnen zijn maar een klein deel van de kosten 
– De ontwikkelkosten zijn hoog 
– Hoge prijzen nodig vanwege hoge risico 
– Hoge prijzen vanwege compensatie voor vele mislukkingen 
– Hoge winsten nodig vanwege innovatie en kapitaalbehoefte 
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Knellende Keuzes 
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Actueel 
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Actueel 
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Urgentie 
• Nieuwe technologie, vaak ongunstige economics 

– Micro 
– Macro 

• Knellende budgetten 
• Niet alleen maar bij end-of-life-medicatie 
• Toenemende onzekerheid bij artsen 

– Postcodegeneeskunde 
– Solidariteit 
– Rollen en verantwoordelijkheden 
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Een winstplafond voor de farma? 
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De relevantie van farma-winsten (1) 
Het goede gesprek: 
 

– Belangen en cosmetica 
– Echte oplossingen en nep-oplossingen: trap er niet in! 
– Meer markt of minder markt? 
– Politiek debat: waar maken we ons druk over 
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De relevantie van farma-winsten (2) 
Toelatingsbeslissingen baseren op waarde (=de aanvaardbare prijs van 
gezondheidswinst) is moeilijk en ligt gevoelig: 
 
• Impliciet en intransparant wordt expliciet en transparant 

 
• Moeilijk te verkopen als er tegelijk geld ‘verkeerd’ terecht komt 
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De relevantie van farma-winsten (3) 
Bij lagere winsten: 
 
• Kunnen prijzen dalen en de toegankelijkheid/betaalbaarheid toenemen 

 
• Neemt het draagvlak toe voor keuzes op basis van waarde (=gde 

aanvaardbare prijs van gezondheidswinst) 
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Doorbreek de wederzijdse gijzeling 
• Een toelatingsbeleid op basis van gezondheidswinst afwijzen omdat de 

farma hoge winsten maakt leidt tot twee keer niets 
 

• Lagere winsten/prijzen verhogen draagvlak voor toelatingsbeleid 
• Toelatingsbeleid leidt tot lagere winsten en prijzen 
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Oplossingsstrategieën 
1. Kostprijsverlaging 

– Time to market, trials, simulaties 
2. Margereductie 

– Mededingingstoezicht 
– Meer aanbodconcurrentie 
– Patenten en octrooien 
– Inkoopmarkt 

3. Beter toelatingsbeleid 
– Prijs/volume-afspraken 

4. Inburgeren van kosteneffectiviteitsvergelijkingen als basis voor 
toelating 13 



Issues 
• Businessmodellen farmacie 

– Kunnen we het aantrekkelijk maken de prijs van gezondheidswinst 
relevant te laten zijn voor farmaceuten? 

• Positie van artsen, onderzoekers en patienten 
– Voldoende onafhankelijk? 

• Rol van de dokter 
– Of de dokter eigent zich het waarde-vraagstuk toe 
– Of we laten het aan politiek en verzekeraar… 

– …maar dan mogen de dokters niet klagen! 
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Stelling: De hoge winsten van de 
farmaceutische industrie zijn een 
schandaal 
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