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De geneesmiddelenzorg in Nederland staat onder druk. Aan één kant worden geneesmiddelen 

steeds goedkoper maar staat de zekerheid van levering op het spel. Aan de andere kant worden 

innovateve geneesmiddelen ontwikkeld die steeds vaker zo hoog geprijsd zijn dat ze niet of pas na 

stevige onderhandelingen vergoed worden in Nederland. 

Moeten we in Nederland niet zeuren en gewoon hoge prijzen voor innovateve middelen betalen, het

totale geneesmiddelen pakket is immers helemaal niet zo duur, en we kunnen het ons veroorloven.  

Of moeten we zoeken naar goedkopere ontwikkeling van geneesmiddelen zodat we ook patinten 

die nu zonder geneesmiddel ziten aan een therapie kunnen helpen, en er geen verdringing van 

andere zorg zal plaats vinden.  Wij zoeken tjdens   ronde tafel bijeenkomsten op 13 juni, 18 

september, 19 september en 20 september met alle betrokken partjen naar oplossingen.

Maar eerst;  wat zijn de feiten?

Gupta Strategists heef een studie gedaan naar de literatuur en data beschikbaar over de R&D kosten

van geneesmiddelen en daarover een voorlopig rapport samengesteld. Een grondige studie die tot 

doel heef de voornaamste parameters te identiceren die de R&D kosten van een geneesmiddel 

bepalen. Het rapport schept orde in de vele verschillende benaderingen van dit probleem in de 

literatuur.

Het is een voorlopig rapport omdat we vinden dat we ook uw kennis en mening nodig hebben om 

een compleet beeld te krijgen van de situate. De feiten kloppen, maar zijn ze compleet, hebben ze 

meer duiding nodig; vertel het ons! Voordat we dit rapport de wereld insturen. 

Het Ministerie van VWS heef Fair Medicine de opdracht gegeven om nieuwe modellen voor de 

ontwikkeling van geneesmiddelen te ontwerpen. Wij willen de bijdrage van diverse 

belanghebbenden in de zorg en farmakolom gebruiken in de bouw van dergelijke modellen.

Daarom organiseert Fair Medicine* vier ronde tafels met experts van de verschillende 

belanghebbenden (we nodigen telkens zo’n 8-12 experts uit de “belanghebbende groep” uit) om dit 

rapport kritsch te bespreken.

*) Fair Medicine ontwikkelt nieuwe business modellen voor de ontwikkeling van producten die nu 

niet (of niet goed)  binnen het traditonele model ontwikkeld.



Gemiddelde kosten voor een ”New Medical Enttt” 

Onderstaande iguur komt uit de studie van Gupta Strategists. 

De iguur laat zien waar de R&D kosten voor een product voornamelijk gemaakt worden.

Duidelijk is dat bij een succesvol product (eerste kolom) de kosten voornamelijk in fase 3 klinische 

trials gaan ziten, en deze redelijk beperkt zijn. Maar de R&D kosten voor gefaalde producten 

(tweede kolom) dragen veel meer bij aan de totale R&D kosten. De inancieringskosten voor het 

ontwikkelen van geneesmiddelen (derde kolom) vormen de grootste bijdrage aan de R&D kosten.. 

Met deze kennis willen we, tjdens de ronde tafel gesprekken, zoeken naar mogelijkheden deze 

kosten omlaag te brengen, en zo met de beschikbare middelen meer producten tot ontwikkeling te 

kunnen brengen. 


