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AMSTERDAM - Patiënten die uitkijken naar nieuwe medicatie voor osteoporose, 

epilepsie, hart- en vaat ziekten en leverziekte en andere nieuwe, dure geneesmiddelen, 

moeten langer geduld hebben. Vorige week maakte minister Kuipers (Zorg) bekend dat 

het een extra drempel opwerpt voor medicijnen die meer dan €20 miljoen per jaar 

kosten. 

 

Patiënten zijn vaak wanhopig omdat ze lang moeten wachten op een medicijn. 
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Tot nu toe gold die extra drempel voor medicijnen vanaf €40 miljoen per jaar. Door 

dit bedrag te verlagen, wil Kuipers de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van dit 

soort medicijnen in balans houden. 

Patiëntenorganisaties maken zich zorgen over de gevolgen. “Voor patiënten die 

wachten op zo’n medicijn is dit ongelooflijk slecht nieuws. Het is heel frustrerend 

als je weet dat er een bepaald middel is dat jouw leven ingrijpend kan verbeteren of 

zelfs redden, en dat je daar geen toegang toe hebt”, zegt Jacquelien Noordhoek, 

directeur van de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting, een expertiseorganisatie 

voor mensen met taaislijmziekte. 

Torenhoge prijzen 

Deze extra drempel is een manier van het ministerie om enigszins grip te krijgen op 

de soms torenhoge medicijnprijzen. Het werkt als volgt: dure geneesmiddelen 

worden in de zogenaamde ’sluis’ geplaatst. En dan wordt door het ministerie van 

Volksgezondheid en de betreffende farmaceut onderhandeld over de prijs. 



Bovendien bekijkt Zorginstituut Nederland de effectiviteit van het middel. Als het 

traject doorlopen is, wordt het middel vergoed vanuit het basispakket. 

BEKIJK OOK: 

Tekort medicijnen moeilijk oplosbaar: ’Prijsverhoging werkt niet’ 

Op dit moment bevinden 25 geneesmiddelen zich in de sluis. Volgens een 

woordvoerder van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), die 

innovatieve farmaceutische bedrijven vertegenwoordigt, komen daar door de 

aanpassing van de minister nog acht geneesmiddelen bij. Vooral de doorlooptijd is 

een probleem. Het duurt nu zo’n 500 dagen voordat een medicijn beschikbaar komt 

voor patiënten, zo zegt de woordvoerster. „En deze wachttijd is de laatste jaren 

steeds verder opgelopen.” 

Wanhopig 

Een woordvoerder van het Zorginstituut zegt dat die wachttijd ook oploopt doordat 

farmaceuten soms onvolledige dossiers aanbieden waardoor een medicijn niet 

beoordeeld kan worden. Voor patiënten is die wachttijd vreselijk, weet Noordhoek: 

„Mensen zijn vaak wanhopig.” Familie en vrienden van een patiënt, starten soms 

crowdfundacties om het medicijn in het buitenland aan te kunnen schaffen. En dan 

krijg je dus dat mensen met geld of een netwerk wel beschikking krijgen en mensen 

zonder misgrijpen.” 

VIG pleit ervoor om de medicatie voor de groep patiënten die wacht al wel 

beschikbaar te maken. „Daar zijn allerlei manieren voor.” Ook Noordhoek hoopt op 

zo’n constructie. „Bijvoorbeeld door de medicijnen wel al beschikbaar te stellen en 

dan later te vergoeden.” 
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