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Een bezuinigingsoperatie van zorgminister Ernst 
Kuipers op uitgaven aan geneesmiddelen stuit op 
ongewoon fel verzet van artsen, apothekers en pa- 
tiëntenverenigingen. Ook farmaceutische bedrij-
ven lopen te hoop tegen het plan. De onvrede is be-
gin september tot een uitbarsting gekomen op een 
bijeenkomst van het ministerie van VWS. De bij-
eenkomst liep uit op een pandemonium, zo mel-
den diverse bronnen aan het FD. 

‘Iedereen was boos en verdrietig’, aldus Wim 
de Haart van de branchevereniging VIG van far-
maceutische bedrijven. ‘Zoiets heb ik nog nooit 
meegemaakt.’ Vertegenwoordigers van huisart-
sen, apotheken en patiënten bevestigen dat zij op 
de bijeenkomst hun zorgen hebben geuit, veelal 
in krachtige bewoordingen. ‘Iedereen in de zorg 
is tegen’, zegt Dianda Veldman van de Patiënten-
federatie Nederland. 

Artsen, apothekers en patiëntenorganisaties 
vrezen dat veel patiënten vanaf 1 januari moeten 
bijbetalen voor hun medicijnen of zullen overstap-
pen op medicijnen die voor hen minder geschikt 
zijn. De bezuinigingsoperatie is ‘zeer risicovol’, 
zegt Monique Verduijn van het Nederlands Huis-
artsen Genootschap NHG. 

De beoogde besparing van €140 mln is onder-
deel van een herziening van het zogenoemde Ge-
neesmiddelenvergoedingssysteem GVS, dat de 
prijzen regelt voor medicijnen die de reguliere apo-
theken verstrekken. Deze middelen zijn goed voor 
een jaarlijkse kostenpost van circa €5 mrd. Het 
gaat om veelgebruikte medicijnen voor miljoe-
nen patiënten met bijvoorbeeld diabetes, hart- 
en vaatziekten, longaandoeningen en parkinson. 

Door meer prijsplafonds in te stellen, verwacht 
D66-minister Kuipers dat hij fabrikanten van me-
dicijnen kan dwingen hun prijzen te verlagen. In-
dien patiënten toch een duurder middel krijgen, 
moeten ze bijbetalen tot een maximum van €250. 
Dat komt boven op het eigen risico in de zorgver-
zekering van €385. De voorgangers van Kuipers 
schrokken terug voor een modernisering van het 
GVS, vanwege de complexiteit van deze operatie.

Met een aantal aanpassingen heeft Kuipers 
eerder al geprobeerd tegemoet te komen aan een 
aantal bezwaren tegen zijn plannen. Zo krijgen 

farmabedrijven een extra vergoeding voor medi-
cijnen met een lage omzet en hoeven patiënten 
nooit meer bij te betalen dan €250 per jaar, ook 
niet als ze meerdere medicijnen hebben boven 
de vergoedingslimiet.

Ondanks de ‘verzachtende’ maatregelen van 
Kuipers hebben organisaties van artsen, apothe-
kers patiënten en bedrijven bezwaarschriften in-
gediend tegen de bezuinigingsoperatie. Zij vrezen 
dat vooral patiënten met chronische aandoenin-
gen moeten gaan bijbetalen. ‘Dat zijn vaak mensen 
uit de laagste inkomensgroepen’, zegt Ties Obers 
van de Diabetesvereniging. ‘Patiënten komen voor 
een onmogelijk keuze te staan: bijbetalen of kie-
zen voor een ander, inferieur medicijn. Daarom 
ageren we zo tegen dit plan.’

Een van de bezwaren van artsen en apothekers 
is dat het veel werk gaat kosten om patiënten in 
te stellen op nieuwe medicijnen of te informeren 
over mogelijke betalingen. ‘We verwachten een 
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hoop onrust aan de balie’, zegt Trudy van Geffen 
van Optima Farma, de beroepsvereniging van apo-
thekersassistenten. ‘Omzetten naar andere medi-
cijnen moet zorgvuldig gebeuren. Dit gaat over de 
veiligheid van patiënten.’

Producenten van geneesmiddelen zeggen de 
prijzen onmogelijk te kunnen verlagen, omdat 
die middelen vaak al opvallend goedkoop zijn. ‘In 
meer dan tachtig procent van de gevallen gaat het 
om generieke, patentvrije medicijnen, die de zorg-
verzekeraar gemiddeld €1,25 per doosje kosten. 
Er valt niets meer te besparen op deze middelen’, 

aldus Jean Hermans van Bogin, de branchevereni-
ging van producenten van generieke medicijnen. 

Prijsverlagingen in Nederland zijn volgens Her-
mans ook riskant, omdat de uitvoer van genees-
middelen dan aantrekkelijker wordt. ‘De tekorten 
aan medicijnen in Nederland zijn al zo groot en 
die zullen nog verder toenemen.’ Hermans voor-
ziet dat farmabedrijven honderden medicijnen 
van de markt zullen halen, vooral middelen voor 
kleinere doelgroepen. 

Het Adviescollege toetsing regeldruk onder-
schrijft in een brief aan de minister veel van de be-
zwaren tegen de herziening van het GVS. Het plan 
is volgens het college onvoldoende doordacht. De 
zorgverzekeraars hebben zich tot nu toe niet in de 
discussie gemengd. De verzekeraars hebben be-
grip voor de wens van de minister om het GVS te 
moderniseren, maar begrijpen ook de zorgen bij 
apothekers en patiënten, aldus een woordvoerder 
van Zorgverzekeraars Nederland.
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