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In voorliggend position paper geeft Bogin, de belangenorganisatie van biosimilars en
generieke geneesmiddelenfabrikanten, haar visie op geneesmiddelenprijzen, de
toegankelijkheid van geneesmiddelen en de situatie rond de ontwikkeling en productie
van geneesmiddelen.
Bogin ziet graag dat in de discussie over geneesmiddelenprijzen de
beschikbaarheid en toegankelijkheid van geneesmiddelen centraal staat.
Het inperken van de winsten van de geneesmiddelenindustrie zou daarmee niet het
doel, maar een consequentie van beleid moeten zijn. Bogin doet daartoe in dit paper
enkele aanbevelingen aan de politiek. Door met deze voorstellen aan de slag te gaan
stellen we beschikbaarheid en toegankelijkheid centraal.
Besparingen door generieke geneesmiddelen
In de huidige discussie over geneesmiddelenkosten verdwijnt de link met goedkope
geneesmiddelen, terwijl generieke geneesmiddelen en biosimilars het enige alternatief
zijn voor dure geneesmiddelen. Door substitutie naar generieke geneesmiddelen en
biosimilars wordt in vergelijking met het prijsniveau vóór patentafloop ruim 1,3 miljard
euro per jaar bespaard. Gericht beleid voor generieke geneesmiddelen en biosimilars zal
leiden tot nog meer kostenbesparingen. Deze besparing zou ten goede moeten komen
aan de bekostiging van innovatieve geneesmiddelen.
Te lage prijzen en bijbehorende risico’s
Hoewel de discussie vooral gericht is op dure geneesmiddelen, moeten we ons realiseren
dat de prijs van generieke geneesmiddelen in Nederland juist erg laag is ten opzichte van
andere Europese landen. Door de lage prijzen is het voor fabrikanten niet aantrekkelijk
om generieke medicijnen te produceren voor Nederland. Ook de onzekerheid die het
inkoopbeleid van zorgverzekeraars met zich meebrengt leidt tot onvoorspelbaarheid voor
producenten. Als gevolg daarvan houden producenten, groothandels en apothekers de
voorraden laag. Het risico dat gepaard gaat met deze lage medicijnprijzen en lage
voorraden is dat sneller medicijntekorten kunnen ontstaan. De generieke
geneesmiddelenindustrie levert haar bijdrage aan het betaalbaar houden van de
geneesmiddelenvoorziening in Nederland. Maar dan moet ook wel de mogelijkheid
bestaan om op een economische basis in de markt te opereren.
Competitieve markt
De ingezette trend van gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen zal ertoe leiden dat niet
aangewezen aanbieders verdwijnen van de markt. Dat terwijl medicijnprijzen juist lager
worden bij een competitieve markt waarop meerdere aanbieders aanwezig zijn. Centrale
inkoop zal daarom alleen in de beginjaren voordeel leveren en op de lange termijn leiden
tot een verschraling van de markt. Er moet worden ingezet op behoud van een
competitieve markt.
Maak geneesmiddelkosten transparant
Op dit moment is het kostensysteem in-transparant. Ziekenhuizen, zorgverzekeraars en
de overheid bedingen kortingen die niet zichtbaar zijn. De werkelijk betaalde kosten zijn
aanzienlijk lager dan uit de prijslijst blijkt. Door het verschil tussen intramuraal en
extramuraal op te heffen en één budget te creëren voor geneesmiddelen kan met de
geneesmiddelenindustrie afspraken worden gemaakt over een goede, blijvende en snelle
beschikbaarheid voor patiënten tegen aanvaardbare kosten.
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Magistrale bereidingen
Tot slot wijst Bogin graag op de risico’s die magistrale bereiding met zich meebrengt. Bij
magistrale bereiding valt de veiligheidswaarborg van de registratie op kwaliteit,
continuïteit en geneesmiddelbewaking weg. Het is niet zonder reden dat de meeste
apotheken in Nederland niet zelf meer bereiden, omdat ze de kwaliteit niet kunnen
garanderen.
Wat vraagt Bogin van de politiek?
• Stel toegankelijkheid en beschikbaarheid centraal. Het inperken van winsten moet
niet het doel op zich zijn, maar een consequentie van beleid.
• Maak in de discussie een duidelijkere link met generieke geneesmiddelen en
biosimilars. Dit is het enige alternatief wat leidt tot veel besparingen.
• Zorg voor gericht beleid dat leidt tot kostenbesparingen en het vrijmaken van
budget voor innovatieve geneesmiddelen.
• Maak met de geneesmiddelenindustrie afspraken over een goede, blijvende en
snelle beschikbaarheid van geneesmiddelen voor patiënten tegen aanvaardbare
kosten. Bijvoorbeeld door het verschil tussen intra- en extramuraal op te heffen.
De leden van Bogin zijn verantwoordelijk voor 85% van de generieke geneesmiddelen
in Nederland. Van alle in Nederland aan patiënten geleverde geneesmiddelen is 75%
een generiek geneesmiddel.
Generieke geneesmiddelen zijn kwalitatief hoogwaardige geneesmiddelen waarvan het
patent is afgelopen en die tegen een aanzienlijk lagere prijs (60% tot 90% lager) dan
het oorspronkelijke product worden aangeboden. De besparingen die het voordeligere
generieke geneesmiddel realiseert, bieden ruimte voor de bekostiging van innovatieve
geneesmiddelen.
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