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Toegang medicijnen niet meer vanzelfsprekend

- 2012/2013: Pompe en fabry medicijn zwengelt de discussie aan.

- 2014: Signaleringsrapport KWF met als belangrijkste conclusie dat in de nabije toekomst de 
toegankelijkheid tot nieuwe innovatie (dure) medicijnen op de tocht staat door 1). beperkingen aan 
stijging van het budget (hoofdlijnen akkoord) 2). de dubbele vergrijzing en 3). stijging van de prijs van 
innovatieve medicijnen.

- 2015: KWF werkgroep met externe experts en patiënten geven advies aan minister Schippers : De 
toegang voor patiënten tot innovatieve medicijnen moet nu en in de toekomst zijn geborgd. Neem 
daarom de regie, zorg voor lagere prijzen en zorg voor de korte termijn voor extra (ziekenhuis)budget. 

- Voortschrijdend inzicht: 

 extra budget is inderdaad vooral een korte termijn oplossing maar is om meerdere redenen niet 
houdbaar voor de lange termijn;

 om echt verschil te kunnen maken is internationaal samenwerken nodig.

- 2016: Start internationale samenwerking Europese NGO’s op het gebied van kankerbestrijding in ‘The 
ECL Access to Medicine Task Force’. KWF is de eerste voorzitter en inmiddels werken 16 NGO’s uit 15 
verschillende landen samen. 

Aanleiding en inspanningen van KWF Kankerbestrijding vanaf 2014
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Issues

- Stakeholders redeneren vanuit de eigen systemen.

- Discussies gaan over budgetten en te weinig over kosten en reële prijzen.

- Het oude model voldoet niet meer door (met name) doorgeschoten octrooi en 
patent systemen en de trend van personalized medicine (ten opzichte van de 
huidige block busters).

- We praten teveel tegen de patiënt in plaats van met de patiënt.

- Is de vraag aan de politiek waar ze hun zorgbudget aan willen spenderen de juiste 
vraag?

- Is de qaly dan de juiste afslag om te nemen?

- Hoe lang kunnen en willen we nog de zorgpremie laten stijgen als oplossing voor 
het probleem en is dit nog uit te leggen aan patiënten en de maatschappij? 
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Veranderen door innovatie

Het systeem verbeteren of op de schop?

• V1 = verbeteren 

>  verfijning van het systeem

• V2 = transitie

>  verandering van een gekend systeem naar een ander gekend systeem

• Vn = transformatie 

>  we weten nog niet wat het nieuwe systeem moet zijn

Visie

Op de korte termijn verbeteren en op de (middel) lange termijn transformeren met de 
wetenschap dat echte innovatie meestal niet uit de bestaande bedrijfstak zelf komt. 
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De opdracht voor een nieuw kabinet

Het KWF vijf puntenplan

KWF Kankerbestrijding roept het aanstaande kabinet op om in samenwerking met het veld de 
toegang tot innovatieve medicijnen voor alle patiënten te garanderen.

Dit zijn de opdrachten van het KWF 5-puntenplan

• Ministerie van VWS, neem regie en verbind (beschikbare) innovaties en initiatieven in een 
gericht programma.

• Werk internationaal samen voor maximaal effect.

• Moderniseer het registratiesysteem zodat nieuwe medicijnen sneller bij de patiënt terecht 
komen. 

• Zorg voor gepast gebruik van geneesmiddelen door artsen en patiënten goed te informeren.

• Creëer transparantie over prijs en prijsonderhandelingen, op weg naar maatschappelijk 
aanvaardbare prijzen van medicijnen.
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