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Betreft: Reactie consultatie aanpassing referentieland Wet geneesmiddelenprijzen 

 
 
 
 
Geachte heer Van Raaij en mevrouw Sturm, beste Marcel en Bente, 
 
Hartelijk dank voor de mogelijkheid om te reageren op de voorgestelde wijziging van de Wet 
Geneesmiddelenprijzen (Wgp). De wijziging stelt voor om in plaats van Duitsland, Noorwegen te 
kiezen als referentieland, met als doel het drukken van de geneesmiddelenprijzen in Nederland. 
 
Wijziging Wgp treft geneesmiddelensector hard 
De voorgenomen wijziging van de Wgp zal Nederlandse geneesmiddelenontwikkelaars direct hard 
raken, zoals het bijgesloten rapport van de Stichting Farmaceutische Kengetallen becijfert. Hoewel 
betaalbaarheid is ons aller belang is, gaat eenzijdige focus op betaalbaarheid ten koste van innovatie 
en gezondheidswinst. De aanpassing van de Wgp is een lapmiddel om de uitgaven aan 
geneesmiddelen op korte termijn te beperken, net als diverse andere in de visie op geneesmiddelen 
aangekondigde maatregelen. Die stapeling van maatregelen blijft niet zonder gevolgen.  
 
Patiënt de dupe van race to the bottom 
Vanuit onze achterban vangen wij steeds vaker signalen op dat fabrikanten een product niet als 
eerste, niet als tweede, en zelfs niet als tiende in Nederland in de markt zetten. Dat baart ons 
zorgen. We lijken verzeild in een race to the bottom, waarbij de strijd tegen de ‘internationale farma’ 
verwordt tot een strijd tegen de patiënt in Nederland. Dat kan niet de bedoeling zijn.  
 
Monitoren effecten beleid cruciaal 
Wij vinden het van cruciaal belang dat de overheid niet alleen maatregelen introduceert, maar ook 
álle effecten van die maatregel monitort en evalueert. Niet alleen gewenste effecten, zoals in dit 
geval kostenbesparing, maar ook (ongewenste) neveneffecten zoals toegankelijkheid. Dit zien we 
graag verankerd in het geneesmiddelenbeleid. Het minimaliseren van uitgaven aan geneesmiddelen 
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mag nooit het doel zijn, het maximaliseren van gezondheidswinst door geneesmiddelen - binnen 
budgettaire kaders - wel.  
 
Gezondheidswinst, innovatie én betaalbaarheid hand in hand 
HollandBIO pleit voor oplossingen waarbij gezondheidswinst, innovatie én betaalbaarheid hand in 
hand gaan. Geneesmiddelontwikkeling duurt lang, is kostbaar en risicovol. Om ook in de toekomst 
de vruchten te kunnen plukken van innovatie, moet het sneller en beter. Helaas is er geen quick fix 
voorhanden, duurzame oplossingen vergen visie en tijd. Gelukkig ziet HollandBIO mogelijkheden te 
over. We zetten enkele op een rij in ons Programma Sneller & beter van lab naar patiënt: het 
patiëntenperspectief centraal in elke fase van geneesmiddelenontwikkeling, de ontwikkeling en inzet 
van betere meetmodellen en slimme diagnostica en een flexibel ecosysteem waarin registratie, 
vergoeding en toegang naadloos op elkaar aansluiten.  
 
Van kiloknaller naar hofleverancier 
Geneesmiddelen zijn de hofleveranciers voor de Nederlandse volksgezondheid, niet de kiloknallers 
van de zorg. Laten we ze dan ook als zodanig behandelen. Laten we samen werk maken van 
duurzame oplossingen die gezondheidswinst, innovatie en betaalbaarheid verenigen. We vragen u 
af te zien van aanpassing van de Wgp. Mocht deze brief aanleiding geven tot vragen, dan zijn wij 
uiteraard bereikbaar voor nadere toelichting. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens HollandBIO, 
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Directeur 


