
Medicijnen 
voor morgen



Setting the scene
Nieuwe werkelijkheid

Tekorten 
Gas/grondstoffen/containers

Versimpeling van complexiteit
Framing
Feitenvrij beleidOnvoorspelbaarheid neemt toe

Strijd om patenten Sociale media/influencers

Kans op pandemieën stijgt Complot denken

Tegelijkertijd blijft zorg een nationale competentie



Geopolitiek is hot
üPoetin
üGas 
üUS pivot to Asia

Grondstoffen
üRol van China
üExportbeperkingen tijdens coronacrisis

Wie bezit wat?
üGeneesmiddelen/patenten/WTO
üWie heeft als eerste toegang?
üWie patenten bezit is de baas

Setting the scene



1. Betere en snellere toegang 
tot nieuwe medicijnen

2. Beter en langer leven
3. Innovatie bij Life Sciences &

Health

De ambities van 
de VIG:



HERA en Pandemic
Preparedness na COVID-19
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Boston aan de 
Noordzee









Hoe versnellen we 
toegang tot 
geneesmiddelen?



Nederlandse 
patiënt krijgt 
slechts twee 

derde van 
nieuwe 

medicijnen

• Van de 152 onderzochte medicijnen zijn er in 
Duitsland 133 beschikbaar…

• … maar in ons land slechts 96 

(bron: Europese Patients Wait Indicator)

Toegang in Nederland gaat achteruit



Probleemstelling



Incrementeel gegroeid geneesmiddelen toelatingssysteem gericht op 
betaalbaarheid en niet op toekomstbestendigheid



Belangrijkste oorzaken van vertragingen en onvoorspelbaarheid van 
toegang tot geneesmiddelen



Motie Den Haan

constaterende dat de EFPIA Patients W.A.I.T. Indicator laat zien dat 
van de 152 nieuwe onderzochte medicijnen maar 96 medicijnen 
beschikbaar waren in Nederland voor de patiënt;

constaterende dat in Duitsland er van de 152 medicijnen al 133 
medicijnen beschikbaar zijn voor de patiënt;

overwegende dat om ook in de toekomst patiënten de beste zorg te
kunnen garanderen een balans gevonden moet worden tussen 
uitgaven aan geneesmiddelen enerzijds en toegang van patiënten 
tot nieuwe innovatie geneesmiddelen anderzijds;

verzoekt de regering, in overleg met onder andere 
patiëntenorganisaties en farmaceuten knelpunten rond de 
toegang van patiënten tot geneesmiddelen in kaart te brengen, 
en de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling te 
informeren

Aanleiding



Motie Maeijer

overwegende dat de toegang tot geneesmiddelen in Nederland achterop dreigt 
te raken en patiënten steeds langer moeten wachten op nieuwe innovatieve 
geneesmiddelen;
constaterende dat het tijdens de coronacrisis gelukt is om coronavaccins 
versneld goed te keuren en toe te laten op de Nederlandse markt;
verzoekt de regering, te onderzoeken hoe het goedkeuringsproces van 
geneesmiddelen versneld kan worden en hierbij ook te kijken naar de rol 
van de verschillende toezichthouders en de goedkeuringsprocessen in 
andere landen

Relatie

Motie Kuijken

overwegende dat onder andere het Zorginstituut en NZa hebben
aangegeven dat de kosten van geneesmiddelen de komende jaren alleen maar 
zullen toenemen en integraal beleid om deze kosten te beteugelen op dit 
moment onvoldoende lukt;
van mening dat structureel overleg tussen Zorginstituut, NZa en ACM kan 
bijdragen aan een meer integraal geneesmiddelenbeleid;
verzoekt de regering, deze partijen te vragen voor de 
begrotingsbehandeling van het najaar 2021 te adviseren op welke wijze 
tot een zwaarwegend integraal beleidsadvies kan worden gekomen



Toegang is een complexe puzzel



De coronacrisis heeft kwetsbaarheden blootgelegd

Nederland moet anticiperen op geopolitieke ontwikkelingen  


