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Mw. E.I. Schippers 
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                                          2 mei 2017 

Geachte minister Schippers, 
 
Wij dringen er bij u op aan om in uw hoedanigheid van informateur van een nieuwe Nederlandse 
coalitieregering en in uw rol van demissionair minister van Volksgezondheid alles te doen wat in uw 
vermogen ligt om ervoor te zorgen dat de nieuwe regering actie blijft ondernemen tegen de omhoogschietende 
prijzen van nieuwe geneesmiddelen in Nederland en Europa. 
 
Twee weken voor de verkiezingen is Health Action International gestart met de campagne 'Our Medicines, 
Our Right' om het Nederlandse publiek bewust te maken van de onhoudbare situatie rond de astronomische 
prijsverhogingen door de farmaceutische industrie. Gezien het feit dat de overheidsuitgaven voor de duurste 
medicijnen in 2014 zijn gestegen naar 1,7 miljard euro, begint de situatie nijpend te worden en zal deze alleen 
nog maar verslechteren indien geen actie wordt ondernomen.  
 
Onze campagne wordt gesteund door prof. dr. Ernst Kuipers, voorzitter van de raad van bestuur van Erasmus 
MC. Dit ziekenhuis zag de kosten voor dure medicijnen in slechts zeven jaar tijd met 80% toenemen, namelijk 
van 100 miljoen naar 180 miljoen euro. Prof. dr. Ernst Kuipers is van mening dat het parlement moet 
ingrijpen, omdat ziekenhuizen anders niet langer kunnen garanderen dat patiënten toegang blijven houden tot 
deze dure medicijnen. 
 
Dit mogen we niet laten gebeuren. De nieuwe regering zal nu echt in actie moeten komen. 
 
Met onze campagne – gesteund door dertien andere maatschappelijke organisaties – doen wij de volgende 
oproep aan politici:  
 
1. Noodzakelijke maatregelen te treffen om de prijs voor medicijnen, die door overheden, ziekenhuizen en 

andere kopers wordt betaald, openbaar te maken. Momenteel kunnen kopers deze informatie niet 
onthullen vanwege geheimhoudingsclausules in de contracten met farmaceutische bedrijven. 

2. Farmaceutische bedrijven verplicht te stellen de daadwerkelijke kosten van onderzoek naar en 
ontwikkeling van een medicijn naar buiten te brengen. Farmaceutische bedrijven houden deze kosten 
geheim om de hoge prijzen van geneesmiddelen te rechtvaardigen. 

3. Zorg te dragen dat medische innovatie, die geheel of gedeeltelijk door belastingbetalers wordt betaald 
resulteert in toegankelijke en betaalbare medicijnen die tegemoet komen aan de huidige behoeften. Op dit 
moment dragen belastingbetalers financieel bij aan de ontwikkeling van geneesmiddelen die vervolgens 
worden gepatenteerd door de farmaceutische industrie en tegen exorbitante prijzen aan hen worden 
terugverkocht.  

 
In slechts twee weken tijd hebben we meer dan 1900 handtekeningen verzameld, waarbij veel ondertekenaars 
duidelijk hun steun hebben uitgesproken voor het nemen van robuuste maatregelen door de toekomstige 
regering. De petitie met de handtekeningen is bijgevoegd. 



 

 

Als vertrekkende minister van Volksgezondheid en de persoon die belast is met de vorming van een nieuwe 
regering, vertrouwen we erop dat u hun stem zult vertegenwoordigen tijdens de onderhandelingen over een 
nieuw regeerakkoord. De houdbaarheid van ons zorgstelsel is hiervan afhankelijk. 
 
Hoogachtend, 

 
Tim Reed, 
Directeur, 
Health Action International 
 
Gesteund door: 
KWF Kankerbestrijding 
Borstkankervereniging Nederland 
Aidsfonds 
Diabetes Fonds 
Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) 
Nierstichting 
Fair Medicine 
Wemos 
Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik 
Longfonds 
Hartstichting 
Universities Allied for Essential Medicines (UAEM) Nederland 
License to Heal 
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