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Goede medicijnen vormen het onzichtbare raderwerk van onze samenleving. Miljoenen 
Nederlanders gebruiken dagelijks een of meer geneesmiddelen die hen in staat 
stellen om hun werk te doen, te zorgen en te genieten. 

Een betere gezondheid en een hogere levensverwachting hebben veel te maken 
met de nieuwe inzichten en innovaties van geneesmiddelenbedrijven. Denk hierbij 
niet alleen aan de traditionele medicijnen, maar ook aan nieuwere behandelingen 
zoals immuno- en gentherapieën en, niet te vergeten, vaccins. 

Maar het verfijnde mechaniek van steeds betere medicijnen draait niet vanzelf. 
Gemiddeld kost het ruim tien jaar en zo’n €2 miljard voordat een nieuw genees- 
middel de eindstreep haalt. Duizenden kandidaat-medicijnen zijn dan al afgevallen, 
na jarenlang uitvoerig testen binnen en buiten het laboratorium. 

De coronapandemie heeft indringend duidelijk gemaakt hoe cruciaal medicijnen 
en vaccins zijn voor het functioneren van onze samenleving. En er zijn nog andere 
uitdagingen, zoals dementie, de duizenden zeldzame ziektes waarvoor nog geen 
oplossing is, opkomende virussen en de groeiende antibioticaresistentie. 

De vraag naar nieuwe, geavanceerdere medicijnen en behandelingen neemt de 
komende jaren toe. Niet alleen omdat er nieuwe ziektes en meer technologische 
mogelijkheden komen, maar vooral ook omdat Nederlanders steeds ouder worden. 

Bij een veranderende vraag, technologie, maatschappij en zorg moet ook het beleid 
veranderen. Daarover gaat deze Toekomstagenda. 

Over dit scala aan onderwerpen gaan wij graag in gesprek met artsen, patiënten,  
verzekeraars en natuurlijk politici. Wij zijn er klaar voor, en schetsen in deze Toekomst- 
agenda alvast de contouren voor vernieuwing!
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Publiek-private samenwerking werkt

Volop kansen voor toekomstbestendig geneesmiddelenbeleid

Durf te kiezen voor de positie van koploper

Nederland voorop in beter en langer leven

Kans voor Nederland om koploper te worden bij toegang

Nederland moet het Boston van Europa worden

Onze uitnodiging voor een toekomstagenda

Vier oproepen



XXX

54

Het doel van de geneesmiddelensector is nieuwe, betere 
medicijnen en vaccins ontwikkelen die snel beschikbaar 
zijn voor patiënten. De coronacrisis heeft meer dan ooit de 
noodzaak aangetoond. 

Ons Nederlandse zorgsysteem moet toekomstbestendig 
zijn. Dat vraagt om andere rollen van iedereen. We staan op 
een keerpunt: de geneesmiddelensector als vanzelfsprekend 
onderdeel van de zorg, met een actieve betrokkenheid bij de 
vormgeving van de toekomst.

Er is ook kritiek op de geneesmiddelensector, vaak over kosten 
en winst. Daarvoor sluiten we ons niet af. Wij geloven dat 
dialoog en samenwerking de route is om verder te komen. 

Met elkaar vorm geven aan gemeenschappelijke ambities voor 
een goede en betaalbare zorg voor alle Nederlanders, dat is 
wat wij willen. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is 
er van overtuigd dat interesse in elkaars wereld, open staan 
voor argumenten en samenwerking goed zijn voor de zorg en 
economie van Nederland.

DE GENEESMIDDELEN- 
SECTOR IN CIJFERS:

PUBLIEK-PRIVATE 
SAMENWERKING WERKT

65.000 
banen in geneesmiddelenontwikkeling 

45
geneesmiddelenbedrijven

470
biotechbedrijven

607
klinische geneesmiddelenstudies in 2019

217.000
patiënten in klinische studies

#2
patentaanvragen wereldwijd
(per miljoen inwoners)
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Hoe blijft  de zorg 
betaalbaar voor de ouder 
wordende populatie?

Hoe kunnen we onze be-
roepsbevolking duurzaam 
inzetbaar houden?

Hoe wordt Nederland aan-
trekkelijk om medicijnen te 
produceren? 

Hoe pakken we verspillingen 
en gepast gebruik van  
medicijnen  in de zorg aan?

Welke innovaties in de zorg  
(diagnostiek, medicijnen, 
vaccins) komen er?

Wat leveren nieuwe 
medicijnen op in de 
praktijk?

Hoe weten we dat we 
niet te veel betalen voor 
medicijnen?

VOLOP KANSEN VOOR 
TOEKOMSTBESTENDIG  
BELEID

Hoe versnellen we de  
procedure voor de toelating 
van medicijnen en vaccins?

Hoe krijgen Nederlandse 
patiënten toegang tot cel- 
en gentherapie?

Hoe aantrekkelijk is Nederland 
om mijn Europese hoofdkantoor  
te vestigen?

Welke klinische studies kan ik in 
de toekomst nog in Nederland 
uitvoeren?

Welke erkenning is er 
voor de waarde van 
onze medicijnen?

Welke transparante processen 
gelden er voor procedures 
zoals de sluis?

Zijn kwaliteit en veiligheid niet be-
langrijk meer, gelet op de discussie 
rondom magistrale bereiding?



Nederland 
koploper in  
Europa op 
het gebied 

van beter en 
langer leven

Nederland  
koploper 
in Europa 

voor snelle 
en brede 
toegang 

tot genees-
middelen

Nederland 
koploper in  
Europa voor 
‘Life Science 

& Health’ 
innovaties en 

valorisatie

GOEDE
GEZONDHEID  
EN WELZIJN

EERLIJK WERK
EN ECONOMISCHE 
GROEI

INDUSTRIE,
INNOVATIE EN 
INFRASTRUCTUUR

VERANTWOORDE
CONSUMPTIE
EN PRODUCTIE

PARTNERSCHAP OM 
DOELSTELLINGEN  
TE BEREIKEN
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DURF TE KIEZEN 
VOOR DE POSITIE VAN 

KOPLOPER

Een duurzame maatschappelijke basis sluit aan 
op de vijf sustainable development goals voor

ONZE DUURZAME 
MAATSCHAPPELIJKE BASIS

Wij leveren een bij-
drage aan kwaliteit en 
betaalbaarheid van de 
zorg door het beschik-
baar maken en houden 
van innovatieve genees- 
middelen. 

We nemen de verant-
woordelijkheid voor 
een maatschappelijk 
acceptabel genees- 
middelenbudget.

We voorkomen genees-
middeltekorten door 
een Europese hub in 
Nederland te bouwen 

voor de productie, ont-
wikkeling  en logistiek 
van geneesmiddelen en 
vaccins. 

We verduurzamen de 
geneesmiddelenketen 
en zijn een partner bij 
de Green Deal.

We voorkomen ver-
spilling van genees-
middelen, maken 

verpakkingen duur- 
zamer en verminderen 
geneesmiddelresten in 
afvalstromen. 

Antibioticaresistentie 
bestrijden we actief.

Onze waarden liggen 
vast in de Code van de 
geneesmiddelensector.  
In dialoog met de maat-
schappij geven we die 
stap voor stap verder 
vorm. 

WAAR WIJ 
VOOR STAAN:

https://publicaties.vereniginginnovatievegeneesmiddelen.nl/magazine/code/code/
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DE OVERHEID 
HEEFT GROTE 
AMBITIES

-30%

+5 jaar leven in  
goede  
gezondheid

1110

NEDERLAND 
VOOROP IN  

BETER EN LANGER 
LEVEN

We investeren in een landelijke 
data-infrastructuur, zodat we 
gezondheid en ziekte steeds beter 
kunnen voorspellen en we sturen op 
uitkomsten en zinnige zorg.

We werken gericht aan preventie, 
door het ontwikkelen van vaccins en 
geneesmiddelen. 

Dankzij nieuwe technieken, patiënt 
gericht organiseren en e-health 
realiseren we de juiste zorg op de 
juiste plek.  

Wij willen die ambities 
samen met de overheid 
en zorgaanbieders 
realiseren

sociaal- 
economische  
gezondheids- 
verschillen
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KANS VOOR 
NEDERLAND OM 

VOOROP TE LOPEN 
BIJ TOEGANG

We staan voor zinnig, verantwoord en 
gepast gebruik van geneesmiddelen 
en zetten ons in voor real time actuele 
richtlijnen

Medische en patiëntgerelateerde 
uitkomsten van de behandelingen zijn 
een belangrijk onderdeel van nieuwe 
financierings- en samenwerkings- 
modellen. 

De nieuwe generatie genees- 
middelen is persoonlijk maatwerk met 
veel gezondheidswinst voor patiënten.  
Dat realiseren we alleen als deze 
middelen snel beschikbaar komen voor 
patiënten, in het verzekerd pakket.

Voorspelbare, transparante en 
toekomstbestendige markt- en 
pakkettoelating procedures zijn 
noodzakelijk.

AMBITIES  
VOOR 
NEDERLAND

in beschikbaarheid  
van geneesmiddelen in 

verzekerd pakket  
(nu op negende positie)

in snelheid van beschikbaarheid  
(nu op vierde positie)

TOP 5  
IN EUROPA

TOP 3  
IN EUROPA
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NEDERLAND  
MOET HET BOSTON 

VAN EUROPA 
WORDEN

Nederland wordt een gidsland in 
Europa voor nieuwe medicijnen 
en  zorginnovaties. Ons land krijgt 
het beste investeringsklimaat en 
onderzoeksklimaat van Europa met 
maximale kansen voor biotechnolo-
gie. We maken optimaal gebruik van 
de wetenschap en het hoge niveau 
en concentratie van zorg en creëren 
een goede omgeving om toptalent 
op te leiden in Nederland. 

Het ondernemerschap wordt ver-
sterkt, publiek-private samenwerking 
is gemeengoed en Nederland loopt 
voorop in de toegang tot en de  
analyse van big data met artificiële 
intelligentie. Door meer klinisch on-
derzoek in Nederland plaats te laten 
vinden, realiseren we snellere toegang 
voor patiënten en investeren we in de 
kennis van Nederlandse artsen.

Samen met stakeholders maken we 
een strategische agenda voor klinisch 
onderzoek. Knelpunten oplossen, 
om zo Nederland aantrekkelijker te 
maken.

Sneller goedkeuring voor de start 
van klinisch onderzoek, zowel voor 
nieuwe behandelingen als gen- en 
celtherapie als specifiek voor het 
fase 1 onderzoek.

Het actieplan Life Sciences krijgt 
onder meer vorm door een acht-
puntenplan. Daarin positioneren 
we Nederland als medicijnhub van 
Europa, en maken we duidelijk wat 
nodig is om productie en ontwikke-
ling van geneesmiddelen dichtbij 
huis te stimuleren. 

Nederland staat van oudsher  
bekend om zijn ondernemerschap 
en kennis. Om deze positie ook in 
de toekomst zeker te stellen, zijn 
integrale en lange termijn investe- 
ringen in kennis(economie) en  
talent nodig.

Economie moet 
vernieuwen en 
verduurzamen

Nederland innovatiever en sterker door 
in ons land biofarmaceutische middelen  
te ontwikkelen én te produceren

2.900
Nederland krijgt het beste 

investerings- en onderzoeksklimaat 
van Europa met 2.900 innovatieve 

R&D life science bedrijven.

AMBITIEUZE 
DOELEN VOOR 
NEDERLAND
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Koploper 
langer leven

Koploper  
Life Science & 

Health

Koploper 
snelle en brede 

toegang tot 
medicijnen

Verantwoordelijkheid 
nemen voor beheerste 
uitgavenontwikkeling.

Voorkomen van medicijn- 
tekorten: Investeren in 
productie, ontwikkeling  
en logistiek van genees-
middelen en vaccins. 

Verder terugdringen 
verspilling.

Verder verduurzamen 
geneesmiddelenketen.

Groeimodel van de Code 
door dialoog.

Bestrijding antibiotica- 
resistentie. 

Bijdrage aan kwaliteit en 
betaalbaarheid zorg.

DUURZAME  
BASIS:

Een toekomstagenda om 
de ambities te realiseren: 

ONZE UITNODIGING VOOR  
EEN TOEKOMSTAGENDA 

2021-2025

Nationale data-infrastruc-
tuur voor het verbeteren 
van zorg en het sturen op 
uitkomsten. 

Gerichte ontwikkeling 
en inzet van vaccins en 
geneesmiddelen op  
preventie.

Eerdere en snellere diag-
nostiek en preventie voor 
optimaal samen beslissen 
van patiënt en zorgverle-
ner over de best passende 
behandeling, door juiste 
zorg op de juiste plek. 
Maatwerk.

Door oprichting patiënten-
platform stellen we patiënt 
centraal bij het behouden 
en verbeteren van de 
gezondheid.

Ontwikkelen voorwaarden 
voor zinnige en gepaste 
zorg (Goed Gebruik  
Geneesmiddelen). 

Toolbox met alternatieve 
prijsmodellen en nieuwe 
samenwerkingsvormen die 
passen binnen het Neder-
landse financierings- en 
zorgverzekeringsysteem.

Ontwikkelen registers (als  
startfase van de nationale 
data infrastructuur) ten 
behoeve van nieuwe  
financierings- en samen-
werkingsmodellen. 

Strategische onderzoeks- 
agenda klinisch onder-
zoek.

Goedkeuring aanvragen 
fase 1 onderzoek binnen 
een maand.

Actieplan Life Sciences:
- versterking investerings-

klimaat
- schrappen onnodige 

regelgeving
- stimuleren ondernemer-

schap en kennisuitwis- 
seling

- faciliteren gebruik artifi- 
ciële intelligentie.

Investeren in kennis door 
talenten op te leiden en 
kansen te bieden.

https://publicaties.vereniginginnovatievegeneesmiddelen.nl/magazine/code/code/
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WE KUNNEN  
DIT ALLEEN  

MET ELKAAR 
REALISEREN!

1918

Maak als overheid een ambitieus akkoord met 
de geneesmiddelensector over de groei van het 
geneesmiddelenbudget als onderdeel van de 
totale zorg.

Ontwikkel samen toekomstbestendige 
criteria voor markt- en pakkettoelating en 
zorg voor voorspelbare, transparante en 
toekomstbestendige markt- en pakkettoelating 
procedures.

Houd het geregistreerde geneesmiddel als 
uitgangspunt in het geneesmiddelenbeleid.

Behoud en versterk een aantrekkelijk systeem 
van intellectueel eigendom en een attractief 
investeringsklimaat in Nederland.

1

2

3
4



Waar staat de VIG voor?
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) is de 
brancheorganisatie van ruim veertig in Nederland gevestigde 
bedrijven die zich richten op geneesmiddelenontwikkeling. 
Deze nieuwe medicijnen geven een antwoord op ziekten die 
nog niet goed behandelbaar zijn, en bieden veel mensen een 
betere kwaliteit van leven. 
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