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Visie op geneesmiddelen

Verkiezingen



Stempel



Supported by:



Huidige tendens 

Geneesmiddelenbeleid

Farma = maffia; piraten

Prijs; prijs en nog eens prijs

Systeem moet veranderen



Begrotingsbehandeling VWS

SP: stoppen geheime onderhandelingen, afschaffen of 

verkorten duur patenten, WGP aanscherpen.

CDA: presenteert actieplan Geneesmiddelentekorten

D66: wil innovatiefonds oprichten, om klinisch en 

vervolgonderzoek te financieren voor personalised medicines

en weesziekten

50Plus: afschaffen apart tarief terhandstelling medicijnen



Kamer over ‘sluis’

Motie PvdA & VVD: verzoekt regering sluis breder uit te werken en 

expliciet aandacht te besteden aan therapeutische 
meerwaarde en kosteneffectiviteit  Alleen SP en CDA stemmen 

tegen

SP: Sluis is niet transparant. Minister moet stoppen met geheime 
onderhandelingen.

CDA: geheime afspraken uit de sluis zijn niet te controleren. 

Zorgverzekeraars moeten weten wat ‘de korting’ is.

D66: hoe voorkomen dat patiënten niet dupe worden van sluis?



Algemene opinie

Beschikbaarheid nieuwe 

geneesmiddelen

Te hoge prijzen

Extreme macht industrie

Rol zorgverzekeraar

Tweedeling



Speaking terms

Over de industrie, niet met

Partijen graven zich dieper in

Impasse

Verkiezingen misschien het 

moment….



Peilingen



Verkiezingen



Spannende tijden



Verkiezingsprogramma’s 2017

Geneesmiddelen in verkiezingsprogramma’s

 De thema’s:

 Macht farma en kosten dure geneesmiddelen drukken

 Opbouw prijzen: transparant

 Samenwerking EU



Geneesmiddelen
Verkiezingsprogramma 2017 - 2021 concept

• Dure effectieve geneesmiddelen in basispakket
• Akkoord met industrie: lagere prijzen en transparantie 
• NL leidende rol bij klinisch onderzoek met vrouwen en comorbide patiënten

• Kosten beheersen, macht farma beperken  inkoop nationaal & internationaal
• Geneesmiddelenlimieten opnieuw berekenen & WGP aanpassen. 
• Stimuleren biosimilars. 

• 1 landelijk systeem van centrale inkoop 
• Geneesmiddelenreclame gericht op artsen niet meer toestaan. 

• Probleem medicijnentekort aanpakken door lijst kritieke geneesmiddelen
• Terugdringen verspilling medicijnen en hoge kosten 
• Internationaal meer samenwerken om macht farma aan banden te leggen

• Niet-gepolitiseerd advies toelating medicijnen door professionals versterken. 
• Meer samenwerking tussen zorginstellingen en Europa bij inkoop medicijnen
• Invloed farma op artsen en patiëntverenigingen transparant en terugdringen

• CU: Veel dure medicijnen op de markt, maar hoe houden we het betaalbaar?
• SGP: nationale inkoop dure medicijnen om prijs te drukken, 

• Generieke medicijnen centraal inkopen door overheid, mogelijk EU niveau. 
• Opbouw medicijnprijzen moet transparant door industrie

• Onredelijk geld dat farma verdient, terug naar de zorg
• Prijs- volume afspraken dure geneesmiddelen door overheid
• Aanpassen WGP & GVS, verbieden reclame en marketing farma



Campagne tijd



Commissie VWS: wie blijft?
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Wie het laatst lacht….


