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Den Haag, 13 april 2021 

  

Betreft: Oproep tot een Geneesmiddelenconvenant 2025 

 

 

 

Geachte heer Tjeenk Willink, 

 

Met elkaar staan we voor de uitdaging om Nederland er bovenop te helpen. Corona heeft laten zien 

dat goede zorg en een welvarende economie nauw met elkaar zijn verbonden. Investeringen in de 

zorg komen ten goede aan iedereen in de samenleving. Het is precies op dit snijvlak waar de 

geneesmiddelensector toegevoegde waarde heeft.  

 

Onze inzet voor Nederland 

Nederland is een belangrijke Europese medicijnhub. Innovatieve bedrijven investeren fors in 

onderzoek, geneesmiddelenontwikkeling en uitbreiding van productielocaties. Bovendien is 

biotechnologie, met nieuwe innovatieve behandelingen, naast artificial intelligence de grootste 

aanjager van de vierde industriële revolutie.  

 

Onze sector wil nadrukkelijker haar verantwoordelijkheid nemen, in het belang van onze 

volksgezondheid en onze economie. Wij willen dat op de volgende manier doen: 

 

• De aanbevelingen over pandemic preparedness in het rapport van special envoy Hans Schikan 

uitvoeren. We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat een volgende pandemie ons 

overvalt door te voorzien in ontwikkel- en productiecapaciteit en voldoende voorraden vaccins 

en geneesmiddelen. 

 

• Het realiseren van meer gezondheidsjaren voor patiënten. Medicijnen en vaccins zijn bepalend 

in het leven van miljoenen mensen. Ze zijn steeds vaker voor patiënten op maat gemaakt en 

daardoor effectiever. Zo maken we Nederland gezonder en productiever. 

 

• Samen met een nieuw kabinet betere toegang tot nieuwe geneesmiddelen realiseren. Patiënten 

moeten beschikken over de beste behandelingen. Gepast en slim inzetten van nieuwe 

geneesmiddelen verlaagt andere medische kosten en verhoogt de arbeidsproductiviteit. 
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• Groei van Nederlandse bedrijvigheid en werkgelegenheid. Ons land heeft alles in huis om het 

“Boston aan de Noordzee” te worden: dé medicijnhub van Europa. In Nederland zijn 420 

biofarmaceutische bedrijven, 2.900 innovatieve R&D life science bedrijven en het EMA-

hoofdkantoor. VNO-NCW rekende voor dat ons land jaarlijks 30 miljard euro extra kan 

verdienen door dit potentieel beter te ontsluiten. 

 

• Klimaatdoelen realiseren. Dit doen we met schone biotechnologische bedrijfsprocessen en door 

onze bedrijven in te richten volgens de principes van circulaire economie. Door het versterken 

van een innovatieve thuisindustrie met flexibele, slimme en betrouwbare ketens, bouwen we 

aan de strategische weerbaarheid van Nederland en de EU. 

 

Een Geneesmiddelenconvenant 

De geneesmiddelensector wil het herstel van onze samenleving, zorg en economie na corona 

koppelen aan modernisering van het geneesmiddelenbeleid en bijbehorende ecosysteem. Daarom 

vragen wij aan het nieuwe kabinet concreet om het volgende: 

 

In overleg met de sector een tijdelijke kwartiermaker aanstellen die de opdracht krijgt om 

binnen zes maanden - en in samenwerking met de overheid en de sector - een ambitieus en 

breed gedragen Geneesmiddelenconvenant 2025 te realiseren.  

 

In een ambitieus Geneesmiddelenconvenant 2025 tussen overheden en bedrijfsleven staan 

afspraken over pandemic preparedness, de toegang tot nieuwe geneesmiddelen en vaccins, de 

betaalbaarheid ervan en een transitie naar uitkomstgerichte zorg voor alle behandelingen.  

 

In dit convenant worden afspraken gemaakt over het versterken van onze innovatiekracht en het 

verstevigen van de strategische weerbaarheid van Nederland. We maken “Boston aan de 

Noordzee” (zie bijlage) tot realiteit, zodat Nederland in alle opzichten beter wordt. Zowel qua 

gezondheid als economie. 

 

Tot slot, corona maakt duidelijk dat investeren in medische preventie en samenwerking tussen 

overheden loont. Binnen een jaar zijn uitstekende vaccins ontwikkeld en beschikbaar. Laten we dit 

succes na corona een vervolg geven en de samenwerking tussen overheid en sector een nieuwe start 

geven!  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Gerard Schouw 

Directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen  
 


