Onze petitie
had succes
Transparantie over
ontwikkelingskosten van
farmafirma’s moet
worden verplicht.

Minister De Block

ontvangt 43 000 handtekeningen

Ben van Gils – Martine Van Hecke

Bijna 43 000 mensen tekenden in op onze petitie voor betaalbare
geneesmiddelen. Op 30 augustus presenteerden we alle handtekeningen
aan minister De Block. Hoe nu verder?

F

armaceutische bedrijven vragen
steeds vaker buitensporige prijzen
voor hun nieuwe producten.
De behandeling van hepatitis C kan
meer dan € 43 000 kosten. Een kuur
tegen borstkanker loopt algauw op tot
ruim € 100 000 per jaar. We moeten
hoge prijzen vragen om het dure
onderzoek terug te verdienen, zeggen
de farmafirma’s dan. Hoeveel dat
onderzoek dan wel gekost heeft, mogen
we echter niet weten. Trouwens, veel
onderzoek gebeurt aan universiteiten en
die worden betaald met belastinggeld.
De farmabedrijven copy-pasten
soms een bestaand middel, doen wat
bijkomend onderzoek en brengen het
vervolgens op de markt als een nieuw
middel voor een ernstige, zeldzame
ziekte zodat ze een veel hogere prijs
voor hetzelfde product kunnen vragen.

Terugbetaling onhoudbaar
Het gevolg van deze praktijken is dat
het budget van de sociale zekerheid
onder druk komt. Meer bepaald
wordt de terugbetaling van dure
geneesmiddelen moeilijk houdbaar.
Daarom lanceerden wij midden 2016
een petitie, samen met Dokters van de
Wereld, de ziekenfondsen en de koepel
van Franstalige patiëntenorganisaties
LUSS. Wij willen onder meer dat
de farmaceutische sector wordt
verplicht tot meer transparantie
over de kosten voor onderzoek
en ontwikkeling. De fabrikanten
moeten een duidelijk onderscheid
maken tussen investeringen die
gebeurd zijn met publieke fondsen en
investeringen met privémiddelen. Deze

Julie Frère, Simon November en Martine Van Hecke van Test Aankoop gaan het
recept voor betaalbare geneesmiddelen afleveren bij minister De Block.

informatie moet de overheid helpen
om een eerlijke prijs af te spreken
met de farmaceutische bedrijven.
Ook moeten de Europese lidstaten
beter samenwerken wanneer ze
prijsonderhandelingen voeren met de
farmaproducenten.
Onze oproep werd massaal
beantwoord. Bijna 43 000 ondertekenaars scharen zich achter onze
eis voor betaalbare geneesmiddelen.
Op 30 augustus maakten we deze
handtekeningen over aan minister van
Volksgezondheid Maggie De Block.
De minister toonde zich bewust van
het probleem van de betaalbaarheid
van geneesmiddelen. Toch is ze niet
van plan haar beleid aan te passen. Ze
is ervan overtuigd dat het voeren van

contractonderhandelingen met de
farmasector de juiste weg is. Wij menen
dat dit geen duurzame oplossing
is en onze sociale zekerheid in de
gevarenzone houdt.

Sensibiliseren
Hoe gaat het nu verder? We
blijven parlementariërs en publiek
informeren en sensibiliseren over
deze problematiek om een kritisch en
democratisch debat te bevorderen.
Volgend jaar plannen we bovendien
een event in samenwerking met
andere organisaties. Het doel ervan is
concrete voorstellen te formuleren over
de manier waarop geneesmiddelen
worden ontwikkeld en hun prijs wordt
bepaald.
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