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800

Meer dan 800 geneesmiddelen
en vaccins in ontwikkeling tegen
COVID-19.

18.000

Er zijn momenteel ruim 18.000
geneesmiddelen in ontwikkeling,
waarvan ruim 1.000 gen- of
celtherapieën.

191

In de afgelopen 20 jaar
heeft de EMA 191 nieuwe
weesgeneesmiddelen
goedgekeurd.

8,3%

Medicijnen beslaan 8,3% van
het totale zorgbudget.

66%

De vijfjaarsoverleving voor
patiënten met kanker is
gestegen naar 66%.
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Eén onderwerp wil ik hier nog speciaal

goede, veilige coronavaccins beschikbaar

benadrukken. Patiënten hebben niets

komen, voor steeds meer wereldburgers.

aan innovatieve medicijnen als ze ergens
onderweg in de file blijven staan. Bijvoorbeeld

De coronacrisis en de roep om vaccins

omdat er onnodig lange procedures zijn.

onderstrepen hoe essentieel de rol van de

Of omdat de artsen ze niet opnemen in hun

geneesmiddelensector is. Goede medicijnen

richtlijnen. Dáár valt nog veel te verbeteren,

en vaccins zijn het onzichtbare raderwerk dat

voordat we ons land Europees koploper bij

de samenleving draaiend houdt. Als ze bij

‘toegang tot medicijnen’ kunnen noemen.

een nieuw virus nog ontbreken, zoals in de

Een mooie ambitie, die we formuleerden in

eerste maanden van de coronacrisis, is in één

de Toekomstagenda Geneesmiddelen voor

klap helder hoe vitaal ze zijn.

de periode van 2021 tot 2025.

Onze MedicijnMonitor, bedoeld om helder

Deze MedicijnMonitor is gebaseerd op

en beeldend inzicht te geven in de kosten

onafhankelijke bronnen. Het is een waardevolle

en baten van medicijnen, bevat uiteraard

bron voor iedereen die zich op basis van feiten

infographics over coronavaccins. Binnen

wil mengen in het medicijndebat en -beleid.

enkele maanden na de eerste corona-uitbraak

Van harte aanbevolen!

waren er al meer dan honderd vaccins en
medicijnen tegen dit virus in ontwikkeling.
Die niet eerder vertoonde innovatiegolf

Gerard Schouw, directeur

onderstreept de kracht van de sector, terwijl

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

wereldwijd letterlijk miljarden mensen
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Innovatie

In 2020 zijn in korte tijd veel studies

opgestart, om geneesmiddelen en vaccins
te vinden tegen COVID-19. Eind 2020

werden de eerste vaccins al goedgekeurd.
Een zeer knappe prestatie, omdat het

ontwikkeltraject voor bijvoorbeeld een

vaccin normaal gesproken ongeveer twaalf
jaar duurt en erg risicovol is
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Vaccins helpen ziektes de wereld uit

Tijdens de coronacrisis zijn met de mede-

9

Hoe werkt vaccinontwikkeling?

werking van de autoriteiten waar mogelijk
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In korte tijd veel studies naar een middel tegen COVID-19

11

Meer dan 800 geneesmiddelen en vaccins in ontwikkeling tegen COVID-19

12

Breed scala aan kandidaat-vaccins tegen COVID-19

13

Nieuwe generatie geneesmiddelen in ontwikkeling

14

Ruim 18.000 geneesmiddelen in ontwikkeling

In 2019 waren er 18.000 geneesmiddelen

15

Top 10 indicaties met meeste verwachte geneesmiddelen

na de ontdekking van een nieuw molecuul

16

Octrooi doorloop

17

Ontwikkelkosten per geneesmiddel 2,2 miljard euro

18

verschillende fases van ontwikkeling en
registratie parallel uitgevoerd. Het traject is
op die manier veel sneller verlopen, zonder
concessies te doen aan de veiligheid van
het vaccin.

in verschillende fasen van ontwikkeling. Om
of werkingsmechanisme in het laboratorium
(preklinische fase) te komen tot een effectief,

genomen om registratie voor het middel aan

veilig en werkzaam geneesmiddel, worden

te vragen. Na een positief advies van het

Aantal klinische onderzoeksaanvragen per fase

er door de geneesmiddelen bedrijven in

Europees Medicijn Agentschap (EMA), dat

19

Bijna een kwart miljoen Nederlanders doen mee aan klinisch onderzoek

verschillende fasen klinische onderzoeken

sinds 2019 in Amsterdam gevestigd is, laat de

20

Nederland aantrekkelijk voor medicijnontwikkeling

uitgevoerd. Tijdens deze fasen wordt gekeken

Europese Commissie het middel dan toe tot

naar de juiste doseringen, de werkzaamheid

de markt. Dan is het in principe beschikbaar
voor patiënten. Maar de vergoeding vanuit de

21

Op weg naar een duurzame farmacieketen

en de veiligheid. Dit is alleen mogelijk dankzij

22

Green Deal Duurzame Zorg

de deelname van (vaak) duizenden vrijwilligers

zorgverzekering én de opname in behandel-

en patiënten. En als alle testuitslagen positief

richtlijnen van artsen vergen vaak ook nog

23

Rendement geneesmiddelenbedrijven

zijn, wordt na jarenlang onderzoek de stap

diverse maanden.
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VACCINS HELPEN ZIEKTES DE WERELD UIT

HOE WERKT VACCINONTWIKKELING?

SINDS START VAN RIJKSVACCINATIEPROGRAMMA IN 1957 AANTAL STERFGEVALLEN IN
NEDERLAND GEDAALD

GEMIDDELD DUURT HET 8 à 15 JAAR VOORDAT EEN NIEUW VACCIN IS ONTWIKKELD EN GEREGISTREERD.
COVID-19 PLAATST DIT PROCES IN EEN ‘SNELKOOKPAN’. IN 2020 LUKTE HET BINNEN 11 MAANDEN.
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Bron: volksgezondheidenzorg.info, 2020

Bron: vaccineseurope.eu

Dankzij vaccins is het aantal sterfgevallen door besmettelijke ziektes als kinkhoest, tetanus en

Het ontwikkelen van een vaccin begint met een zoektocht naar de juiste ‘sleutel’. Dan moet

polio drastisch afgenomen. In 1950 overleden aan deze drie ziektes in totaal nog 184 Nederlan-

gezocht worden naar een veilige manier om het te verpakken en in het lichaam te brengen.

ders. Dat aantal was in 2018 gedaald naar één. Deze ziektes zijn daardoor in Nederland vrijwel

Vervolgens moet de juiste afweerreactie opgewekt worden, zodat het virus geen kwaad meer

helemaal uitgeroeid. Om dat zo te houden, is het belangrijk om zoveel mogelijk mensen in

kan aanrichten. Tot slot is het zaak om het vaccin op industriële schaal te produceren.

te enten. Sinds de start van Rijksvaccinatieprogramma in 1957 zijn al miljoenen Nederlanders
gevaccineerd. Een vaccinatiegraad van minstens 95% is nodig om virusuitbraken onder de duim

Vaccinontwikkeling is een ingewikkeld proces. Het totale onderzoekstraject duurt onder normale

te kunnen houden. Wetenschappers gaan er van uit dat bij COVID-19 een vaccinatiegraad van

omstandigheden tien tot vijftien jaar. Meer dan 90% van de kandidaat-vaccins kan afvallen,

minimaal zo’n 70% voldoende is om het coronavirus te bedwingen.

omdat deze vaccins niet veilig genoeg zijn of niet goed genoeg werken.
COVID-19 stelt de geneesmiddelenbedrijven voor een enorme uitdaging. Vanwege de enorme
maatschappelijke en economische impact kunnen we niet jaren wachten op een vaccin. Om
geen tijd te verliezen, worden de fases van het ontwikkeltraject waar mogelijk parallel uitgevoerd.
Een belangrijke rol is voor de EMA weggelegd. Het Europese agentschap beoordeelt de
onderzoeksgegevens van coronavaccins zodra zij beschikbaar komen. Normaliter gebeurt dit pas
als de gegevens helemaal compleet zijn.
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IN KORTE TIJD VEEL STUDIES NAAR EEN MIDDEL
TEGEN COVID-19
900

Vaccins

Geneesmiddelen

MEER DAN 800 GENEESMIDDELEN EN VACCINS IN
ONTWIKKELING TEGEN COVID-19

Antivirale middelen

800
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28,5%
ANTIVIRALE MIDDELEN

Bron: BioCentury en Biomedtracker pipeline tracker, data t/m 24 januari 2021 (via bio.org)

Bron: BioCentury en Biomedtracker pipeline tracker, 2020, data t/m 1 februari 2021 (via bio.org)

In zeer korte tijd is een groot aantal studies gestart naar een middel tegen COVID-19. Op 27

Het onderzoek naar een middel tegen COVID-19 is op te delen in drie categorieën.

februari 2020, het moment dat in Nederland de eerste besmetting werd vastgesteld, waren er
al 67 studies opgestart naar het virus. Het aantal studies steeg het meest in het eerste kwartaal;

Tot de categorie behandelingen behoort onderzoek naar een geneesmiddel dat de reactie

in ongeveer drie maanden groeide het aantal studies van één naar bijna vierhonderd. Dat is

van het lichaam bij een besmetting kan beïnvloeden. Dit zijn bijvoorbeeld middelen die

gemiddeld vier of vijf nieuwe studies per dag.

ontstekingsremmend werken of het immuunsysteem versterken.

Het grootste gedeelte van de onderzoeken is gericht op de ontwikkeling van medicijnen voor

Antivirale middelen zijn geneesmiddelen die zich richten zich op het uitschakelen of neutraliseren

patiënten die al besmet zijn. Daarbij gaat het vooral om geneesmiddelen die de symptomen van

van het virus, door bijvoorbeeld de vermenigvuldiging van een virus te verstoren.

de ziekte verminderen én antivirale middelen die het virus verzwakken. De andere onderzoeken
zijn gericht op ontwikkeling van een vaccin waarmee besmetting te voorkomen is.

Vaccins daarentegen zijn preventief en beschermen mensen tegen COVID-19. Doordat de
inenting een immuunrespons opwekt, die ervoor zorgt dat het lichaam bestand is tegen een
latere infectie.
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NIEUWE GENERATIE GENEESMIDDELEN
IN ONTWIKKELING

BREED SCALA AAN KANDIDAAT-VACCINS
TEGEN COVID-19

RUIM 1.000 GEN- EN CELTHERAPIEËN IN ONTWIKKELING, OOK WEL ATMP'S (ADVANCED THERAPY
MEDICINAL PRODUCTS) GENOEMD
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Bron: COVID-19 Vaccine Tracker, The Vaccine Centre at the London School of Hygiene and Tropical Medicine, 2021, data t/m 1 februari
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Bron: Alliance for Regenerative Medicine, 2020

In een vaccin zitten stukjes bacteriën of virussen, of verzwakte vormen daarvan. Als deze in

Geneesmiddelenontwikkeling wordt steeds geavanceerder. Steeds vaker gaat het niet meer om

het lichaam komen, worden ze herkend door ons immuunsysteem. Dat systeem maakt stoffen

een pil, maar om een gen- of celtherapie (ATMP’s – Advanced Therapy Medicinal Products). Bij

aan om de vaccins onschadelijk te maken. Als na een tijdje het lichaam met deze virussen of

gen- of celtherapie wordt via genetische modificatie een (bijvoorbeeld ontbrekende) eigenschap

bacteriën geconfronteerd wordt, komt het afweersysteem in actie.

aan cellen toegevoegd die bepaalde processen in het lichaam in gang zet. Zo is het mogelijk
om bijvoorbeeld kankercellen uit te schakelen of een ontbrekend enzym of stollingsfactor aan te

Een vaccin kan op verschillende manieren zorgen voor immuniteit. Een eiwit-subeenheid vaccin

maken.

bevat een stukje van de antistof, maar geen delen van het virus. Reproductie is daardoor niet
mogelijk. Een virale vector-vaccin gebruikt een onschuldig virus om een set van instructies mee

Het gaat bij gen- en celtherapieën vaak om complexe therapieën. Het bijzondere van deze

te geven aan afweercellen over hoe een antistof gemaakt kan worden.

behandelingen is dat ze doorgaans langdurig werken en in een aantal gevallen mogelijk zelfs
genezend zijn. Van de 1.078 gen- en celtherapieën in ontwikkeling is ruim de helft gericht op

Een DNA/RNA-vaccin bevat messenger RNA (of DNA), waarmee een specifiek eiwit kan worden

kanker.

aangemaakt door het lichaam. Dit verandert het DNA niet en kan geen schade aanbrengen aan
het lichaam.
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ZIEKTES MET MEESTE VERWACHTE
GENEESMIDDELEN IN AANTOCHT

RUIM 18.000 GENEESMIDDELEN
IN ONTWIKKELING
VOOR MEER DAN 1.400 VERSCHILLENDE ZIEKTES IN VERSCHILLENDE THERAPIEGEBIEDEN
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Diabetes
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28
22

17
17

20

Astma

20
Oogaandoeningen

20

Borstkanker

Diabetes

20
Huidziekten

Multipel Myeloom

Bron: Pharmaprojects 2020: Pharma R&D annual review 2020

Bron: Zorginstituut Nederland, Horizonscan Geneesmiddelen (december 2020)

Geneesmiddelenbedrijven en universiteiten werken wereldwijd hard aan nieuwe medicijnen. Zij

De Horizonscan van het Zorginstituut geeft ieder jaar een overzicht van innovatieve genees-

doen dat in laboratoria (in de preklinische fase) en met patiëntstudies (in de klinische fases). In

middelen die binnen enkele jaren op de markt worden verwacht. De Horizonscan richt zich

2019 waren er circa 18.000 geneesmiddelen in ontwikkeling. Farmaceutische bedrijven stonden

op geneesmiddelen binnen en buiten het ziekenhuis. De komende tijd worden de meeste

aan de basis van 83 procent van alle nieuwe medicijnen. Medicijnontwikkeling is complex. Slechts

geneesmiddelen verwacht voor huidziekten, bacteriële infecties en diabetes. Ook voor kanker

een zeer klein percentage, minder dan 10% van de onderzochte stoffen, haalt de eindstreep.

worden veel nieuwe geneesmiddelen verwacht.

Ongeveer een derde van alle medicijnen in ontwikkeling is gericht op kanker. Er zijn daarnaast
veel antilichamen en gentherapieën in ontwikkeling.
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OCTROOI DOORLOOP
DE GEMIDDELDE DUUR IN JAREN VAN DE ONTWIKKELINGS- EN OCTROOIPERIODE VAN EEN
GENEESMIDDEL

ONTWIKKELKOSTEN PER GENEESMIDDEL
2,2 MILJARD EURO
GENEESMIDDELENONTWIKKELING IS KOSTBAAR, RISICOVOL EN TIJDROVEND
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Aanvullend beschermingscertificaat (ABC)
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12

Ontwikkeltijd in jaren

Bron: Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Bron: Gupta Strategists, the cost of opportunity, 2019

Octrooien (patenten) vormen de basis van de innovatieve geneesmiddelensector. Op twee

Het kost gemiddeld € 2,2 miljard om een nieuw medicijn te ontwikkelen, te testen en bij de

manieren stimuleren ze innovatie. Ten eerste bieden ze een aantal jaren bescherming tegen het

patiënt te brengen. Ruim de helft daarvan betreft kapitaalkosten. Die kosten bestaan uit de

namaken van exact hetzelfde medicijn, waardoor een bedrijf meer kans heeft om de investeringen

vergoeding die investeerders, zoals pensioenfondsen of zorgverzekeraars, vragen voor hun

terug te verdienen. En ten tweede moet het bedrijf door die bescherming de kennis openbaren,

kapitaal. Zij vragen een hogere vergoeding naarmate zij hun kapitaal langer beschikbaar stellen.

wat andere onderzoekers weer inspireert om innovaties te ontwikkelen.

Dat loopt op in de circa elf jaar die nodig is voor medicijnontwikkeling. Ook de kosten van
mislukt onderzoek beslaan een groot deel van de ontwikkelkosten. Dat komt doordat verreweg

Octrooien moeten worden aangevraagd net nadat een uitvinding is gedaan. Een octrooi kan

de meeste medicijnen de eindstreep niet halen. Na de preklinische fase valt nog circa 89% af.

je krijgen op iets dat nieuw, inventief en industrieel toepasbaar is. Bijvoorbeeld op een nieuwe
stof die een positief effect heeft op een ziekte. Vanaf het aanvragen van het octrooi geldt

Kapitaalkosten zijn het beste in te perken door het nieuwe medicijn al eerder beschikbaar te

het octrooi twintig jaar. Daarvan is doorgaans al twaalf jaar verstreken wanneer het medicijn

maken voor patiënten, mits veilig en effectief. Dat heeft nóg een belangrijk voordeel. Zo krijgen

volledig ontwikkeld en geregistreerd is. Als het patent is verlopen, kunnen andere bedrijven het

namelijk meer mensen in een vroeger stadium een medicijn dat veel invloed kan hebben op de

geneesmiddel precies namaken. Dan ontstaat prijscompetitie en daalt de prijs vaak aanzienlijk.

kwaliteit van hun leven.

Tijdens de octrooiperiode kunnen bedrijven natuurlijk ook een ander medicijn voor dezelfde
aandoening ontwikkelen. Deze medicijnen concurreren dan met andere geoctrooieerde
medicijnen. In werkelijkheid is de effectieve octrooiperiode daardoor vaak maar enkele jaren.
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MEER KLINISCH ONDERZOEK MET
GENEESMIDDELEN IN NEDERLAND

KLINISCH ONDERZOEK
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BIJNA EEN KWART MILJOEN NEDERLANDERS
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Bron: CCMO, 2020

Bron: CCMO, 2020

Klinisch onderzoek is een essentiële fase in het ontwikkeltraject van een nieuw geneesmiddel.

Sinds 2014 daalt het aantal patiënten dat deelneemt aan klinisch onderzoek. De daling is vooral

In 2019 steeg het aantal klinische onderzoeken met geneesmiddelen in Nederland naar 607.

zichtbaar in de categorie observationeel onderzoek. Ten opzichte van 2014 neemt in 2019 nog

Klinisch onderzoek draagt bij aan de beschikbaarheid van nieuwe innovatieve behandelingen

maar de helft van het aantal patiënten deel aan klinisch onderzoek. Het aantal patiënten dat

voor patiënten en vergroot het kennisniveau van zorgverleners. Daarnaast draagt klinisch

deelneemt aan klinisch onderzoek met geneesmiddelen is sinds 2011 min of meer stabiel op

onderzoek bij aan de economie, in de vorm van werkgelegenheid en investeringen in onderzoek

40.000 personen.

en ontwikkeling.
De Dutch Clinical Research Foundation (DCRF), een platform waarin alle partijen vertegenwoordigd

18

Klinisch onderzoek bestaat naast onderzoek met geneesmiddelen ook uit observationeel en

zijn betrokken bij klinisch onderzoek, werkt aan een strategische agenda om klinisch onderzoek

overig interventieonderzoek.

in Nederland te stimuleren. Zo kan Nederland bij klinisch onderzoek koploper worden in Europa.
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NEDERLAND AANTREKKELIJK VOOR
MEDICIJNONTWIKKELING

OP WEG NAAR EEN DUURZAME FARMACIEKETEN
LEVENSCYCLUS
GENEESMIDDELEN

ONTWIKKELING

PRODUCTIE

DISTRIBUTIE

GEBRUIK

AFVALVERWERKING

Verspilling tegengaan
door uitwisselen van
geneesmiddelen

Voorschrijver

2.900
Innovatieve R&D
life science bedrijven

420
Biofarmaceutische
bedrijven

65.000

14

Werknemers in de
geneesmiddelensector,

Universiteiten,
waarvan

in klinisch onderzoek

biomedische
onderzoeksuniversiteiten

7.800

12

Uitscheiden

Ziekenhuis/
zorginstelling

Huidige
waardeketen

R&D

Producent

Apotheek

Groothandel

Doorspoelen

RWZI

Weggooien

Verbranding

Inleveren

Chemisch afval

Patiënt

Circulaire
kansen

Drogist
Onderzoek naar
heruitgifte van dure
medicijnen

Ontwikkelingen

#2

Wereldwijd voor
patentaanvragen

> 600

±500

607

Nieuwe klinische onderzoeken Actieve klinische onderzoeken
met geneesmiddelen in

per jaar

patentaanvragen in 2015

2019

€ 380 miljoen
Jaarlijks geïnvesteerd in

R&D activiteiten

Circulair
werken
Schoonwater
CO2 reductie

Aandacht voor
milieurisico’s
(ERA)
Innovatieve
therapieën
Duurzaam
verpakken

Verduurzamen
productieketen

CO2 -emissie door
logistiek beperken

CO2 -emissie
verlagen

Medicijnverspilling
voorkomen

Bevorderen
goed gebruik
Leefstijlverandering

Inzamelen van
ongebruikte
medicijnen
Recycling van
verpakkingen

(Door)
ontwikkelen
zuiveringstechnieken
Optimaliseren
van zuiveringsinstallaties

Digitale
bijsluiters

Bron: PharmInvestHolland, bidbook 2018; CCMO, 2019

Nederland heeft op een relatief klein geografisch gebied veel kennis en kunde samengebald op

Geneesmiddelen leveren een waardevolle bijdrage aan de samenleving en zijn onmisbaar voor

het gebied van medicijnontwikkeling. Denk aan universiteiten, biofarmaceutische bedrijven en

het dagelijks functioneren en voor de gezondheid van mensen. Het is belangrijk dat mensen

het aantal klinische onderzoeken. De uitstekende infrastructuur, met voorbeelden als Schiphol en

vertrouwen hebben in geneesmiddelen en dat zij deze op een verantwoorde manier gebruiken.

de Rotterdamse haven, maar zeker ook de komst van het Europees Medicijn Agentschap (EMA)
naar Amsterdam in 2019 maken het voor geneesmiddelenbedrijven nog aantrekkelijker om zich

Dat gebeurt enerzijds door zo veel mogelijk behandeling op maat, via verbeterde screening,

te vestigen in ons land.

diagnostiek en inzicht in gezondheidsdata zoals patiënt- en behandelgegevens. Hierdoor sla je
twee vliegen in een klap: verbeterde effectiviteit en voorkomen van verspilling.

PharmInvestHolland, een publiek-privaat samenwerkingsverband waarvan ook de Vereniging
Innovatieve Geneesmiddelen deel uitmaakt, zet zich sinds 2017 in voor een optimaal

Anderzijds is het belangrijk om bewust te zijn van de impact van geneesmiddelen op het

vestigingsklimaat.

milieu en hier verantwoord mee om te gaan, van ontwikkeling, productie, gebruik tot aan de
afvalverwerking. Denk aan het gebruik van grondstoffen, het energieverbruik en afvalstromen
bij productie, de uitstoot van CO2, verpakkingsafval en de effecten van medicijnresten op het
water. De Coalitie Duurzame Farmacie, waarin de Bogin, KNMP, Neprofarm en de Vereniging
Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) samenwerken, zet zich hiervoor in.
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GREEN DEAL DUURZAME ZORG

RENDEMENT GENEESMIDDELENBEDRIJVEN

AL 239 PARTIJEN IN DE ZORG ONDERTEKENEN GREEN DEAL EN ZETTEN ZICH IN VOOR HET
VERDUURZAMEN VAN DE ZORGSECTOR.

EFFECTIEF RENDEMENT GROTE GENEESMIDDELENBEDRIJVEN GEDAALD NAAR 1,8% IN 2019

%
12

10
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239
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8

6
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Schoon water

4
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1,8
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2014

2015

2016

2017

2018
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Bron: Milieuplatformzorg.nl/green-deal, 2020

Bron: Deloitte, 2019: Unlocking R&D productivity

Steeds meer partijen in de zorg zijn door de Green Deal Duurzame Zorg gemotiveerd geraakt

Het rendement op onderzoek en ontwikkeling (R&D) van nieuwe geneesmiddelen is sinds 2010

om zich in te zetten voor het verduurzamen van de zorgsector. Dit is nodig, want de zorgsector

gedaald. Het rendement is de verhouding tussen investeringen van de bedrijven in R&D en de

draagt bij aan milieueffecten en klimaatverandering. En de gezondheidszorg zelf wordt

verwachte omzet van de hiermee ontwikkelde medicijnen. Dit rendement geeft het beste inzicht

geconfronteerd met de effecten van klimaatverandering op de gezondheid. Het tegengaan van

in de winstgevendheid van geneesmiddelenbedrijven op de lange termijn.

klimaat- en milieueffecten is daarmee ook in het belang van de zorgsector.
Volgens een recent onderzoek van Deloitte is het gemiddeld rendement van geneesmiddelen-

22

Doel van de Green Deal is gezamenlijk de verduurzaming van de zorgsector te versnellen.

bedrijven op R&D gedaald naar 1,8 procent in 2019. Uit de steekproef van Deloitte blijkt dat dit

Inmiddels hebben 239 partijen de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend, waaronder

komt doordat de ontwikkelkosten stijgen, maar de omzet daalt. Het dalend rendement maakt

zorgaanbieders, ziekenhuizen, brancheorganisaties, overheden en geneesmiddelenbedrijven.

het moeilijker om op de lange termijn geneesmiddelenontwikkeling te blijven financieren.
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De mogelijkheden in de zorg worden steeds
groter. Nieuwe technologie en betere

behandelingen dragen bij aan een beter en
langer leven. Innovatieve geneesmiddelen

richten zich steeds vaker op een specifieke
aandoening of kleine groep patiënten. Het
is dan vervolgens van belang om ervoor te

Toegang

181

zorgen dat nieuwe geneesmiddelen de patiënt
bereiken. De toegang tot geneesmiddelen

378

is afhankelijk van de beschikbaarheid,
procedures en betaalbaarheid.

De toegang tot geneesmiddelen is allereerst
afhankelijk van de toelating van genees-

Europees Medicijn Agentschap (EMA) tot de

middelen tot de markt en tot de zorg-

markt wordt toegelaten. Vervolgens is het aan

verzekering. Patiënten hebben toegang tot

de minister van VWS en aan zorgverzekeraars

een nieuw geneesmiddel als dit door het

om geneesmiddelen ook tot het pakket van
de zorgverzekering toe te laten. Vanaf dat
moment kunnen artsen deze geneesmiddelen

24

ook daadwerkelijk voorschrijven.

26

Aantal geneesmiddelen goedgekeurd door de EMA

27

191 weesgeneesmiddelen goedgekeurd

De totale uitgaven aan geneesmiddelen

28

Kankermedicijnen in Europa later beschikbaar dan in VS

bedroegen in 2020 €6,2 miljard, exclusief

29

Doorlooptijden van kankermedicijnen in Nederland

totale zorgbudget. Ten opzichte van andere

30

Doorlooptijden van intramurale medicijnen

landen in Europa geeft de Nederlander weinig

31

Doorlooptijden van extramurale medicijnen

Luxemburg, Ierland en Denemarken geven

32

Uitgaven aan geneesmiddelen

33

Nederlander geeft weinig uit aan medicijnen

Uitgaven aan geneesmiddelen vormen een

34

Medicijnen beslaan 8,3% van het totale zorgbudget

investering in zorg en gezondheid en daarmee

35

Uitgaven verschuiven naar ziekenhuizen

in de economie. We besparen zorgkosten

36

Geneesmiddelen in ziekenhuizen periode 2015 - 2019

landers, zodat ze actief kunnen participeren in

37

Prijsstijging farmaceutische producten minder dan gemiddeld

38

Invloed patent op prijsverloop nieuw geneesmiddel

39

Iedere in medicijnen geïnvesteerde euro levert € 2 op

apothekersvergoeding. Dat is 8,3% van het

uit aan geneesmiddelen. Alleen inwoners van
minder uit.

en dragen bij aan de gezondheid van Nederde samenleving.
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AANTAL NIEUWE GENEESMIDDELEN
GOEDGEKEURD DOOR DE EMA

191 WEESGENEESMIDDELEN GOEDGEKEURD
AANTAL NIEUWE WEESGENEESMIDDELEN MET EMA-MARKTAUTORISATIE

25

In de afgelopen 23 jaar goedgekeurd door de Europese toezichthouder.
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Bron: EMA, Orphan Medicines Figures, 2021

In de afgelopen 23 jaar is het aantal geneesmiddelen dat voor de Europese markt is goedgekeurd

Er komen steeds meer medicijnen voor de circa zevenduizend zeldzame ziektes. Die medicijnen

toegenomen. In 2020 keurde het Europees Medicijn Agentschap (EMA) 97 nieuwe medicijnen

worden ook wel weesgeneesmiddelen genoemd. Men spreekt van een zeldzame ziekte als minder

goed. In 39 van deze gevallen gaat het om een innovatief geneesmiddel met een nieuwe

dan één op de tweeduizend mensen de ziekte heeft. In de laatste twintig jaar heeft de EMA 191

actieve werkzame stof.

weesgeneesmiddelen goedgekeurd, voor ruim honderd zeldzame ziektes. Het aantal klinische
studies naar zeldzame ziektes is tussen 2006 en 2016 toegenomen met 88%. Dit resulteert in

De EMA beoordeelt nieuwe geneesmiddelen op werkzaamheid en veiligheid. Sinds 2019 is de

steeds meer weesgeneesmiddelen voor de patiënt.

EMA gehuisvest in Amsterdam. De komst van de EMA is positief nieuws voor Nederland, en
maakt het aantrekkelijk voor bedrijven om zich in Nederland te vestigen. De EMA werkt zo als

Met deze cijfers loopt Europa wereldwijd voorop met klinisch onderzoek naar weesgeneesmiddelen.

een magneet voor innovatie in Nederland.

Onderzoek in deze categorie kent uitdagingen. Het gaat om kleine patiëntgroepen, waardoor
het moeilijker is een representatief onderzoek uit te voeren. Bovendien zijn de investeringen
relatief hoog. Toch blijft dit onderzoek hard nodig. De Europese Unie stelde in 1999 een
speciale regeling op, om de ontwikkeling van weesgeneesmiddelen te stimuleren. Dat beleid
werpt vruchten af.
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KANKERMEDICIJNEN IN EUROPA LATER
BESCHIKBAAR DAN IN VS

DOORLOOPTIJDEN VAN KANKERMEDICIJNEN
GEMIDDELD AANTAL DAGEN TOT EERSTE GEBRUIK VANAF EMA REGISTRATIE

AANTAL DAGEN TOT TOELATING NIEUW KANKERMEDICIJN
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300
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37
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250
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200
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Bron: C. Uyl-de Groot, R. Heine, M. Krol & J. Verweij, Unequal access to Newly Registered Cancer Drugs Leads to Potential Loss of Life-Years in
Europe, 2020

Bron: C. Uyl-de Groot, R. Heine, M. Krol & J. Verweij, Unequal access to Newly Registered Cancer Drugs Leads to Potential Loss of Life-Years in
Europe, 2020

Voordat een geneesmiddel verkocht mag worden, moet een geneesmiddelenbedrijf zijn

Als het geneesmiddel bij de EMA of het CBG is geregistreerd, wordt het nog niet automatisch

nieuwe geneesmiddel laten registreren. Dit kan op Europees niveau via het Europees Medicijn

vergoed door de zorgverzekeraars. Geneesmiddelen moeten eerst nog worden toegelaten tot

Agentschap (EMA). In de VS gaat dit via de Food and Drug Administration (FDA). Zij beoordelen

de zorgverzekering. Daar gaat de minister van VWS over, of zorgverzekeraars. Geneesmiddelen

het nieuwe geneesmiddel op werkzaamheid en veiligheid.

worden getoetst of ze voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk. Zaak is dat
geneesmiddelen vervolgens een plek krijgen in de behandelrichtlijnen van artsen. Fabrikanten

Gemiddeld duurt de beoordeling van nieuwe geneesmiddelen tegen kanker in Europa 378

onderhandelen ondertussen met de minister, zorgverzekeraars of ziekenhuizen over de prijs

dagen. In de VS worden nieuwe geneesmiddelen tegen kanker sneller beoordeeld, gemiddeld

van het geneesmiddel, maar ook over bijvoorbeeld gepast gebruik en de inzet van middelen

in 181 dagen.

in gespecialiseerde centra.
Na EMA-registratie duurt het in Nederland gemiddeld 128 dagen voordat een nieuw
geneesmiddel tegen kanker beschikbaar is voor de patiënt. Daarmee staan we op de negende
plaats in Europa.
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DOORLOOPTIJDEN VAN INTRAMURALE MEDICIJNEN

DOORLOOPTIJDEN VAN EXTRAMURALE MEDICIJNEN

OVERZICHT VAN HET AANTAL DAGEN DAT NODIG IS VOOR HET DOORLOPEN VAN VERGOEDINGSPROCEDURES VOOR MEDICIJNEN DIE IN HET ZIEKENHUIS VERSTREKT WORDEN

OVERZICHT VAN HET AANTAL DAGEN DAT NODIG IS VOOR HET DOORLOPEN VAN VERGOEDINGSPROCEDURES VOOR MEDICIJNEN DIE VIA OPENBARE APOTHEKEN VERSTREKT WORDEN

Totstandkoming financiële arrangementen (sluis)

Geneesmiddelen Vergoeding Systeem 1A

88

122

135

345

203

*

24

81

149

57

* 327 incl. verkorte procedures

Geneesmiddelen Vergoeding Systeem 1B
Aanvraag bekostiging (add-on)

365

131

31

88

325

75

*

* 328 incl. verkorte procedure en herbeoordeling

Financiële arrangementen

42 15

81

99

237

*

237

*

* 290 incl. herbeoordeling

Aantal dagen tussen:
publicatie Staatscourant en indiening vergoedingsdossier
indiening vergoedingsdossier en brief aan de minister met de beoordeling van het Zorginstituut
beoordeling van het Zorginstituut en de start van financieel arrangement
handelsvergunning en datum ingang beschikking Nederlandse Zorgautoriteit

Aantal dagen tussen:
publicatie Staatscourant en indiening vergoedingsdossier
indiening vergoedingsdossier en aanvraag advies Zorginstituut
aanvraag advies Zorginstituut en brief aan de minister met de beoordeling van het Zorginstituut
beoordeling van het Zorginstituut en publicatie in de Staatscourant (GVS) of start van financieel arrangement

Bron: BSHealth, 2019: Toegankelijkheid van innovatieve geneesmiddelen

Bron: BSHealth, 2019: Toegankelijkheid van innovatieve geneesmiddelen

Als er een nieuw geneesmiddel is dat in ziekenhuizen voorgeschreven wordt, krijgen Nederlandse

Geneesmiddelen die via de openbare apotheek bij de patiënt komen, worden niet automatisch

patiënten dit automatisch vergoed vanuit hun basisverzekering. Dit betekent nog niet dat alle

vergoed vanuit de basisverzekering. Een geneesmiddelenbedrijf moet een vergoeding aanvragen

patiënten het medicijn meteen krijgen. Wanneer een geneesmiddel de samenleving in totaal

via het Geneesmiddelen Vergoeding Systeem (GVS). Deze aanvraag wordt gedaan bij de

meer kost dan € 40 miljoen per jaar, wordt het in de zogeheten sluis geplaatst. Dit gebeurt ook

minister van Medische Zorg, die advies vraagt aan het Zorginstituut. Op basis van dit advies

als het medicijn meer kost dan € 50.000 euro per patiënt en in totaal € 10 miljoen per jaar. Zo

worden deze middelen in een cluster geplaatst met een vergoedingslimiet (lijst 1a) of op een

lang een middel in de sluis zit, wat gemiddeld 345 dagen duurt, is het niet beschikbaar voor

aparte lijst gezet zonder limiet (1b). Deze procedures duren gemiddeld 365 dagen (1a) en 325

de patiënt. De sluis resulteert vaak in een financieel arrangement tussen de overheid en een

dagen (1b).

geneesmiddelenbedrijf.
Bij kostbare geneesmiddelen onderhandelt de minister soms nog met het geneesmiddelenbedrijf
Daarnaast schrijven artsen een geneesmiddel vaak pas voor, als het een aparte financiering

over een financieel arrangement. Net als bij de sluis gebeurt dit als het in totaal meer dan

heeft die een add-on heet. Zelfs bij geneesmiddelen die niet in de sluis worden geplaatst, duurt

€ 40 miljoen per jaar kost óf meer dan € 50.000 per patiënt en meer dan € 10 miljoen in totaal.

het gemiddeld 149 dagen voordat artsen het nieuwe geneesmiddel gaan voorschrijven. Het is

Dit duurt gemiddeld 237 dagen. Ook hier is goed overleg nodig om de patiënt sneller te

voor de patiënt zeer belangrijk om deze periodes te verkorten. Daarvoor is overleg tussen alle

kunnen helpen.

betrokken partijen nodig.
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NEDERLANDER GEEFT WEINIG UIT
AAN MEDICIJNEN

UITGAVEN AAN GENEESMIDDELEN
UITGAVEN VAN DE OVERHEID AAN GENEESMIDDELEN IN 2019, IN MILJARDEN EURO'S.

Uitgaven aan genees- en hulpmiddelen (% van bruto nationaal product)
4,0
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a) Sommige geneesmiddelen worden ook via de WLZ bekostigd. Hiervan zijn geen openbare cijfers beschikbaar.
b) Deze uitgaven zijn voor 2017 en betreffen geneesmiddelen die duurder zijn dan € 1.000,- per jaar.
c) Dit betreft geneesmiddelen die via Diagnose Behandel Combinaties (DBC's) worden gedeclareerd. Het betreft verkoopcijfers afkomstig van groothandels en ziekenhuizen welke indicatief
zijn voor de uiteindelijke uitgaven.
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Bron: Begroting VWS 2021; SFK, Data en Feiten, 2020; GIPdata, 2020; Axon Healthcare, 2020

Bron: CBS, Nederland langs de Europese meetlat, 2019

De zorguitgaven die meetellen voor het Budgettair Kader Zorg bestaan uit de Zorgverzekeringswet,

We geven in Nederland weinig geld uit aan geneesmiddelen, ten opzichte van andere landen

de Wet langdurige zorg en overige uitgaven.

met een hoog inkomen. Ten opzichte van het Bruto Binnenlands Product (BBP) zijn de uitgaven
aan genees- en hulpmiddelen in Nederland slechts 1,24%. Het gemiddelde in de Europese Unie

Kosten voor geneesmiddelen vallen onder de Zorgverzekeringswet. Daarbij wordt onderscheid

is 1,81%.

gemaakt tussen geneesmiddelen die binnen en buiten ziekenhuizen worden verstrekt. De
geneesmiddelen die binnen ziekenhuizen worden verstrekt zijn intramurale geneesmiddelen.

In Nederland betalen we voor de totale gezondheidszorg ongeveer echter evenveel als andere

Deze groep valt in de categorie Medisch Specialistische zorg. De geneesmiddelen die buiten

landen met een hoog inkomen. Dat komt doordat Nederland relatief veel geld uitgeeft aan

ziekenhuizen worden verstrekt zijn extramuraal. Deze groep valt in de categorie farmaceutische zorg.

ziekenhuiszorg en langdurige zorg.

De uitgaven aan intramurale en extramurale geneesmiddelen in 2019 bedroegen € 6,2 miljard.
De uitgaven in dit overzicht zijn gebaseerd op de lijstprijzen van geneesmiddelen. In de praktijk
vallen de kosten van specialistische geneesmiddelen lager uit. Dit komt omdat verzekeraars,
ziekenhuizen, apotheken en soms de overheid namelijk zelf onderhandelen met de fabrikant
over de prijs van een geneesmiddel. De uitkomst van deze onderhandelingen is slechts ten dele
openbaar.
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UITGAVEN VERSCHUIVEN NAAR ZIEKENHUIZEN

MEDICIJNEN BESLAAN 8,3% VAN HET TOTALE
ZORGBUDGET
ZORGKOSTEN IN MILJARDEN EURO’S
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Op basis van onderhandelingen tussen
de overheid en veldpartijen komt een
maatschappelijk verantwoorde prijs tot
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* De daling van de bruto uitgaven (grondslag) in 2019 is het gevolg van een gewijzigde definitie; vanaf 2019 tellen middelen voor Wmo- en
jeugdzorg niet meer mee als voor het Financieel Beeld Zorg relevante uitgaven.

Totale zorgkosten (BKZ)

Omzet receptgeneesmiddelen

Bron: Begroting VWS 2021 & Farminform

Bron: Farminform, 2019

De afgelopen tien jaar stegen de totale overheidsuitgaven aan zorg van € 56 naar € 74,7 miljard.

De omzet van de totale markt van receptgeneesmiddelen is in de afgelopen tien jaar gestegen.

De uitgaven voor medicijnen namen toe tot € 6,2 miljard, dit is exclusief de apothekersvergoeding.

De veranderingen zijn vooral verschuivingen: de omzet van in het ziekenhuis verstrekte

Het aandeel van geneesmiddelen in het zorgbudget daalde in deze periode van 8,9 naar 8,3%.

geneesmiddelen (intramuraal) is gestegen tot € 3,0 miljard in 2019. Dit betreft € 2,4 miljard
aan specialistische geneesmiddelen en € 0,6 miljard voor overige geneesmiddelen. De uitgaven
aan door de openbare apotheek verstrekte geneesmiddelen (extramuraal) zijn sinds 2015
gestegen van € 3,1 miljard naar € 3,2 miljard.
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GENEESMIDDELEN IN ZIEKENHUIZEN
PERIODE 2015 - 2019

PRIJSSTIJGING FARMACEUTISCHE PRODUCTEN
MINDER DAN GEMIDDELD
PRIJSINDEX VAN ALLE CONSUMENTBESTEDINGEN AFGEZET TEGEN PRIJSINDEX VOOR
FARMACEUTISCHE PRODUCTEN (1998=100)

DE KOSTEN VAN GENEESMIDDELEN PER ZIEKENHUISPATIËNT ZIJN DE AFGELOPEN JAREN MET
5% GEDAALD
2015
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* Dit betreft geneesmiddelen, medicinale bereidingen, sera, vaccins, vitaminen en mineralen, levertraan,
oraal in te nemen contraceptiva en homeopatische geneesmiddelen.

Bron: Deloitte, Bron: GIPdatabank, dec 2020

Bron: CBS, Statline - Consumentenprijzen, 2020

De kosten van geneesmiddelen per ziekenhuispatiënt zijn de afgelopen jaren met 5% per jaar

Consumentenprijzen zijn in de afgelopen twintig jaar gestegen. Prijzen van bijvoorbeeld

gedaald van gemiddeld bijna € 10.000 per patiënt naar ruim € 8.100. Dat de uitgaven aan

huisvesting en vervoer stegen gemiddeld 2% per jaar. De prijzen van geneesmiddelen stegen in

geneesmiddelen van ziekenhuizen stijgen, komt vooral door een groei van het aantal patiënten.

dezelfde twintig jaar jaarlijks 0,5%. De prijsindex van farmaceutische producten in 2019 bedraagt

Het aantal patiënten dat ziekenhuisgeneesmiddelen gebruikt, steeg tussen 2015 en 2019 met

116. Dit is bijna gelijk aan het niveau van 2007, toen de prijsindex 114 bedroeg.

14% per jaar. Kanttekening hierbij is dat het de stijging van het aantal gebruikers sterk beïnvloed
is door enkele middelen.

De totale uitgaven aan medicijnen stegen iets meer dan dit percentage, doordat het totale
medicijngebruik toeneemt. En dat komt weer doordat meer Nederlanders medicijnen gebruiken
(vooral vanwege de vergrijzing) en het gebruik per persoon groeit.
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IEDERE IN MEDICIJNEN GEÏNVESTEERDE EURO
LEVERT 2 EURO OP

INVLOED PATENT OP PRIJSVERLOOP
NIEUW GENEESMIDDEL
Relatieve prijs
(in % van introductieprijs)
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Portugal
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Bron: FarmInform, 2018

Bron: Facts & Figures Pharming, 2020 & Holistic perspective on the value of medicines McKinsey, 2018

Bij het bepalen van de impact van een geneesmiddel op het zorgbudget wordt vaak alleen

Geneesmiddelen zijn van essentiële waarde voor mensen. Zo is bijvoorbeeld de levens-

gekeken naar het moment waarop het geneesmiddel het meeste kost. Maar de uitgaven aan

verwachting bij kanker aanzienlijk toegenomen in de afgelopen decennia, en is hiv niet langer

een geneesmiddel zijn nooit stabiel. Doordat andere bedrijven ook geneesmiddelen maken

een doodvonnis. Maar de geneesmiddelensector voegt ook op allerlei andere manieren

voor dezelfde ziekte, komt er concurrentie op gang. Wijzigingen in de vaststelling van de

waarde toe aan de samenleving. Zo voorkomen medicijnen vaak de noodzaak tot andere zorg,

maximumprijzen die gesteld worden door de Wet Geneesmiddelen Prijzen (WGP) zorgen ook

bijvoorbeeld operaties, transplantaties, ziekenhuisopnames.

veranderingen in de uitgaven aan geneesmiddelen
Bovendien voorkomen geneesmiddelen veel kosten die ontstaan door arbeidsongeschiktheid,
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Wanneer het patent op een geneesmiddel verloopt mogen andere bedrijven het medicijn

bijvoorbeeld bij reuma, of ziekteverzuimkosten als bij griep. Daarnaast zorgt de sector ook voor

namaken. Hierdoor neemt de concurrentie verder toe, waardoor prijzen dalen. Daarna is het

veel economische waarde: het levert banen op, verschaft werk aan andere sectoren (bijvoorbeeld

medicijn voor een fractie van de oorspronkelijke prijs beschikbaar. Patiënten hebben daarna

transport) en draagt bij aan de groei van de Nederlandse economie. De samenleving krijgt zijn

tientallen jaren profijt van de innovatie.

investering in de geneesmiddelensector dus ruimschoots terug.
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Geneesmiddelen en vaccins zijn onmisbaar

voor het dagelijks functioneren van heel veel
mensen. Door ze goed te gebruiken, leven

mensen langer, gezonder en met een betere
kwaliteit van leven. Hoe belangrijk dat is,

merkten we in 2020, toen de coronacrisis

Beter
en langer
leven

uitbrak.

Innovatieve geneesmiddelen ter bestrijding
van kanker zorgden er de afgelopen decennia
voor dat de overlevingskans bij veel typen
kanker steeg. Niet alleen bij volwassenen,
maar ook bij kinderen. Steeds meer kankersoorten worden, net als hiv en diabetes, een
chronische in plaats van een dodelijke ziekte.

Ook geneesmiddelen hebben vaak een

Door medicatie worden mensen ook beter.

preventieve werking. Medicijnen voorkomen

Neem bijvoorbeeld de betere behandeling

dat latere stadia van een ziekte, denk

van hepatitis C en psoriasis. Helaas zijn er

bijvoorbeeld aan bloedverdunners en

nog steeds ziektes waarvoor geen effectieve

cholesterolverlagers. Met preventieve

medicijnen zijn, ondanks alle inspanningen.

interventies worden ziektes voorspeld,

Dat geldt voor bepaalde zeldzame ziektes,

en zelfs voorkomen. Vaccinaties zijn geen

en zeker ook voor een veel voorkomende

onderdeel van het Preventieakkoord, terwijl

aandoening als Alzheimer.

dit na schoon drinkwater, de meest effectieve
interventie in de wereldwijde strijd tegen
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Overlevingskans patiënten met kanker gestegen

43

Borstkanker in Nederland

44

Beter leven met diabetes

45

Ruim 100 geneesmiddelen tegen Alzheimer in ontwikkeling

46

In Nederland minste aantal antibiotica verstrekt

47

Afname sterfgevallen aids in Nederland

48

Belangrijkste uitkomsten in beeld

Door meer aandacht voor preventie zijn

infectieziekten is. Het belang van vaccinatie

ziektes te voorkomen. Daarom heeft de

om ziekte of ziektelast in de maatschappij te

Rijksoverheid samen met meer dan zeventig

voorkomen is groot en urgent.

maatschappelijke organisaties het Nationaal
Preventieakkoord gesloten. Daarin staan meer De kwaliteit van leven en zorg is in Nederland
dan tweehonderd afspraken om Nederland

goed, blijkt uit diverse internationale publi-

gezonder te maken. Het Preventieakkoord

caties. Zo is de levensverwachting voor een

richt zich met name op het bevorderen van

Nederlander bijna een jaar hoger dan voor

een gezonde leefstijl en vitaliteit door roken,

de gemiddelde Europeaan. Ook de toegang

overgewicht en problematisch drinken aan

tot gezondheidszorg is in Nederland opval-

te pakken.

lend goed en niet afhankelijk van inkomen.
Verbeteringen zijn onder meer mogelijk bij
dataverzameling door de overheid en sterfte
bij bepaalde vormen van kanker, zoals longkanker.
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BORSTKANKER IN NEDERLAND

OVERLEVINGSKANS
PATIËNT MET KANKER GESTEGEN
TOENAME VIJFJAARSOVERLEVING PATIËNTEN MET VERSCHILLENDE SOORTEN KANKER
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Bron: Cijfersoverkanker.nl

Bron: Cijfersoverkanker.nl

De vijfjaarsoverleving bij veel soorten kanker blijft stijgen. Volgens de jongste cijfers is 66%

Borstkanker is nog steeds een ziekte die veel Nederlandse vrouwen treft: een op de zeven.

van de kankerpatiënten vijf jaar na de diagnose nog in leven. Dankzij nieuwe behandelingen

De ziekte komt het meest voor bij vrouwen tussen de vijftig en zeventig jaar, maar heel soms

als immunotherapie zijn huid-, prostaat-, borst- en schildklierkanker de afgelopen jaren in veel

kunnen ook mannen borstkanker krijgen. Het aantal vrouwen dat overlijdt aan de gevolgen van

gevallen chronische ziekten geworden. De vijfjaarsoverleving van huidkanker is zelfs 94%. Dat is

borstkanker, daalt sinds 2016. Dit komt mede doordat er meer opties komen voor behandeling

goed nieuws voor patiënten. Voor veel kankersoorten die nog minder goed te behandelen zijn,

van borstkanker.

zijn innovatieve geneesmiddelen in ontwikkeling.
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BETER LEVEN MET DIABETES

RUIM 100 GENEESMIDDELEN
TEGEN ALZHEIMER IN ONTWIKKELING

GOEDE MEDICIJNEN LEVEREN EEN BELANGRIJKE BIJDRAGE AAN LANGER LEVEN MET DIABETES.

ALZHEIMER IS DE MEEST VOORKOMENDE VORM VAN DEMENTIE (70%)

Aantal overledenen diabetes

Geneesmiddelen in pijplijn per onderzoeksfase
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Bron: CBS, Statline - overledenen; doodsoorzaak (uitgebreide lijst), leeftijd, geslacht, 2020

Bron: Cummings et al., Alzheimer's Disease Drug Development Pipeline; 2020

Ruim 1,2 miljoen Nederlanders hebben een variant van diabetes (type 1 of 2). Het aantal mensen

Hét medicijn tegen Alzheimer en andere varianten van dementie is er helaas nog niet, hoewel

dat jaarlijks overlijdt met diabetes als belangrijkste doodsoorzaak, daalt gestaag. Dat is voor een

er wel medicijnen zijn die de ziekte of symptomen enigszins remmen. Welk medicijn moet je

belangrijk deel te danken aan goede medicijnen. Daarnaast zijn voldoende beweging en gezonde

geven, in welke dosering, aan welke patiënt en op welk moment? Daarover komt steeds meer

voeding ook belangrijk.

duidelijkheid. In combinatie met de voortschrijdende diagnostiek biedt dat hoop.
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IN NEDERLAND MINSTE ANTIBIOTICA VERSTREKT

AFNAME STERFGEVALLEN AIDS IN NEDERLAND
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Bron: ECDC, 2018

Bron: CBS, Statline - Overledenen - belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht, 2020

Nederland is in vergelijking met andere landen zeer terughoudend in het voorschrijven van

Hiv (aids) is een goed voorbeeld van een ziekte die aanvankelijk dodelijk was, maar dankzij

antibiotica. Dat is belangrijk, omdat antibioticaresistentie minder optreedt bij beperkt gebruik.

medicijnen nu chronisch is geworden. Sinds de jaren tachtig zijn er wereldwijd miljoenen

Toch blijft het belangrijk om meer te investeren in de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. In

mensen aan overleden. Het tij keerde eind jaren negentig, toen de combinatietherapie

veel landen is die resistentie nu al een groot probleem, dat de komende jaren alleen maar

beschikbaar kwam.

groter wordt. Aandacht hebben voor het beschikbaar houden van bestaande antibiotica en het
ontwikkelen van nieuwe antibiotica is een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst.
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BELANGRIJKSTE UITKOMSTEN IN BEELD
VOOR DIVERSE ZIEKTEN IN KAART GEBRACHT WAT PATIËNTEN HET BELANGRIJKST VINDEN

1

ZIEKTE WAARVOOR
UITKOMSTEN SETS IN
ONTWIKKELING ZIJN
Autisme

39

ZIEKTEN WAARVOOR
UITKOMSTEN SETS
GEREED ZIJN

(Premature) neonaten in het ziekenhuis
Aangeboren afwijkingen bovenste ledenmaten
Aangeboren hartafwijkingen
Beroerte
Boezemfibrillatie
Borstkanker
Cataract
Chronische nierziekten
Colorectale kanker
COVID-19
Craniofaciale microsomie
Dementie
Depressie en angststoornis
Depressie en angststoornis voor kinderen
Diabetes
Gezichtsverlamming bij kinderen
Gezondheid bij volwassenen
Hand- en polsaandoening
Hartfalen
Hazenlip
Hypertensie (hoge bloeddruk)
Inflammatoire artritis
Inflammatoire darmziekten
Ischemische hartziekten
Knie- en heupartritis
Lokale prostaatkanker
Longkanker
Macula degeneratie (netvliesaandoeningen)
Mondzorg
Ouderdomsziekten
Overactieve blaas
Paediatrie
Persoonlijkheidsstoornis
Pijn aan de onderrug
Psychotische aandoeningen
Uitgezaaide prostaatkanker
Verslaving
Ziekte van Parkinson
Zwangerschapscomplicaties

Bron: ICHOM, 2020

Van steeds meer ziektes komen uitkomstensets gereed. Dat betekent dat voor die ziektes duidelijk
is welke uitkomsten van een behandeling het belangrijkst zijn vanuit een medisch perspectief en
welke uitkomsten de patiënt het belangrijkst vindt. De ene patiënt vindt het bijvoorbeeld heel
belangrijk om te kunnen blijven sporten en werken, terwijl de ander vooral van de pijn af wil. De
ICHOM (International Consortium for Health Outcomes Measurement) heeft inmiddels voor 39
ziekten deze uitkomstenmaten gereed.
Uitkomstensets zijn een belangrijke bouwsteen voor uitkomstgerichte zorg. Daarbij kijken
zorgprofessionals, verzekeraars, patiëntorganisaties en geneesmiddelenbedrijven gezamenlijk
hoe zij de behandeling optimaal kunnen inrichten voor de patiënt. Het overheid heeft
gezamenlijk met de zorgpartijen de ambitie uitgesproken om in 2022 voor 50% van de
ziektelasten uitkomsten inzichtelijk te maken en te gebruiken. Veel leden van de Vereniging
Innovatieve Geneesmiddelen hebben al een project voor uitkomstgerichte zorg, of starten
daar binnenkort mee.
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