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te kaarten.
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Niet voor commercieel gebruik
Elke weergave, aanhaling of gebruik met
reclamedoeleinden van onze artikels en van de
gedeponeerde term “Beste Koop” is verboden, tenzij met
uitdrukkelijke toestemming.
De gezondheidsinformatie in dit tijdschrift is gebaseerd
op recent wetenschappelijk onderzoek. In de medische
wereld kan absolute zekerheid evenwel nooit worden
gegarandeerd. Voor persoonlijk advies raadpleeg je het
best een arts.
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De prijszetting van
nieuwe
medicijnen
moet
anders

35

In elf jaar tijd zijn de uitgaven voor innovatieve
kankertherapieën verviervoudigd. Die voor geneesmiddelen
tegen zeldzame ziekten stegen van bijna 80 miljoen naar
380 miljoen euro. Maakte de behandeling van die ziekten in die
periode een even grote stap vooruit? Dat is nog maar de vraag
en we durven het te betwijfelen.
De huidige prijszetting van nieuwe geneesmiddelen roept heel
wat vragen op en dreigt ons systeem van gezondheidszorg op
termijn onbetaalbaar te maken. Samen met Kom op tegen
Kanker en Dokters van de Wereld vonden we dat het tijd is
voor actie. We hebben voorstellen uitgewerkt die we in een
symposium met het merendeel van de politieke partijen
hebben besproken. Je leest er meer over in dit magazine en op
www.betaalbaregeneesmiddelen.be.
In een notendop vinden wij dat de manier waarop
geneesmiddelen worden ontwikkeld, moet veranderen. Door
enkel in te zetten op maximaal winstbejag, gaat de enige
juiste focus, namelijk vooruitgang boeken op het vlak van
de gezondheid, te veel verloren. Enkele initiatieven tonen
trouwens aan dat het zeker anders kan.
Transparantie over kosten en prijzen is een tweede speerpunt
van een nieuw beleid. Farmaceutische firma’s houden de
informatie die nodig is voor een eerlijke prijsonderhandeling
zorgvuldig geheim. Hoeveel de ontwikkeling van een nieuw
middel dus écht heeft gekost, is doorgaans koffiedik kijken.
Voorts onderhandelen de firma’s met elk land afzonderlijk, met
de nodige variaties in de prijs als gevolg. Meer EU kan hier een
oplossing bieden.
Tot slot verwachten we van de overheid ook dat ze keuzes durft
te maken voor de terugbetaling. Neen zeggen wanneer een
duur middel geen therapeutische meerwaarde biedt, moet
vaker gebeuren.
Een goede gezondheid is onbetaalbaar. De zorg om die
gezondheid zo goed mogelijk te houden, mag dat in geen geval
worden.
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