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Betreft: : Media uitlatingen ACP-lid 
 

 

 

Geachte heer Wijma, 
 

Met verbazing namen wij kennis van de uitspraken van de heer Canoy, lid van de Adviescommissie Pakket (ACP) van 

het Zorginstituut, in onder meer een interview met Nieuwsuur op 13 oktober jl. (Zorgeconoom: kans dat nieuw 

Alzheimermedicijn wordt vergoed 'precies nul') 

 

In het interview laat de heer Canoy zich in zeer ferme bewoordingen uit over het geneesmiddel Aducanumab, waarvan 

het registratiedossier op dit moment ter beoordeling ligt bij het Europees Medicijn Agentschap (EMA). Bij monde van 

de ACP stelt de heer Canoy dat de kans op vergoeding van Aducanumab “precies nul” is, dat de adviescommissie een 

prijsreductie zal vragen van “een paar duizend procent”, en sorteert hij vast voort op het daaropvolgende negatieve 

oordeel van de minister.  

 

Onzes inziens zijn dergelijke boute uitlatingen van een lid van de ACP in de media te allen tijde ongepast en 

onwenselijk. Ze getuigen van weinig professionaliteit en een gebrek aan respect richting patiënten, de beroepsgroep, 

de fabrikant, de WAR en ACP, het Zorginstituut en de minister.  

 

In dit specifieke geval is ons bezwaar echter nog verstrekkender. De heer Canoy is geen medicus, noch heeft hij 

expertise op het vlak van Alzheimer. Hij zou elke uitspraak en oordeel over de effectiviteit van een geneesmiddel aan 

de beroepsgroep of daartoe geëigende autoriteiten moeten laten.  

 

Daarenboven zijn de feiten waarop hij zijn uitlatingen zou moeten baseren, nog niet voorhanden: het 

registratiedossier, de beoordeling van EMA, een specifiek label, een vergoedingsdossier, of een voorgenomen 

pakketadvies.  

 

Kortom: de uitspraken zijn prematuur en missen elke feitelijke basis. In onze ogen schaadt de heer Canoy met het 

ventileren van zijn persoonlijke mening vanuit zijn hoedanigheid als ACP-lid, de  onbevooroordeelde en onafhankelijke 

status van de ACP, en de constructieve samenwerking tussen alle stakeholders om de ziekte van Alzheimer een halt 

toe te roepen. Onzes inziens maken de uitspraken van de heer Canoy zijn positie als lid van de ACP onhoudbaar. 

 

In afwachting van uw reactie, 

 

Met vriendelijke groet, 

HollandBIO 

 
Annemiek Verkamman, Directeur 
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