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Betreft: Aanbieding rapport ‘Overpriced’ 

 

 

Hooggeachte vrouw I.K. van Engelshoven, 

SOMO heeft in samenwerking met Wemos een rapport uitgebracht over de publieke financiering van 

medicijnontwikkeling in Nederland: ‘Overpriced. Drugs developed with Dutch public funding’. Met deze 

brief bieden wij u dit rapport aan en geven onze aanbevelingen in de context van het Nederlands 

geneesmiddelenbeleid. Het rapport geeft de trends in publieke financiering weer, gaat in op de rol van 

Nederland en zet vier casussen uiteen betreffende de medicijnen Calquence, ATIR101, Keytruda en 

Lutathera. 

Momenteel is er een levendige publieke en politieke discussie gaande over de betaalbaarheid en 

toegankelijkheid van medicijnen in Nederland en elders in de wereld. Om een goed geïnformeerde 

discussie te voeren over de rol van de overheid en het bedrijfsleven bij de ontwikkeling van medicijnen, 

heeft SOMO besloten onderzoek te doen naar publieke financiering van medicijnontwikkeling in 

Nederland. Dit onderzoek staat in sterke relatie met de Kamerbrief van de Rijksoverheid over inzicht in 

collectieve middelen voor medicijnontwikkeling van oktober 20181 en het rapport over maatschappelijk 

verantwoord licentiëren dat ZonMw en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 

(NFU) naar verwachting op korte termijn gaan uitbrengen.  

In het rapport ‘Overpriced’ wordt duidelijk dat de Nederlandse overheid, naast het financieren van 

fundamenteel onderzoek, ook op verschillende andere manieren financieel bijdraagt aan de ontwikkeling 

van medicijnen. Via belastingvoordeel, sponsoring van clinical trials, het verlenen van startkapitaal via 

publiek gefinancierde regionale investeringsfondsen en via publiek-private samenwerking, speelt de 

overheid een belangrijke rol in het hele proces van medicijnontwikkeling. Ook toont het rapport dat 

grote farmaceutische bedrijven hun strategie aanpassen en van ‘research & development’ naar ‘search & 
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development’, waarbij zij sterk leunen op kennis van (Nederlandse) universiteiten en publieke 

instellingen. Een casus in het rapport laat zien dat publieke financiering ook een grote rol speelt in de 

clinical trial-fase.  

De onderzoekers constateren een gebrek aan transparantie over de publieke investeringen van de 

Nederlandse overheid in meerdere fases van medicijnontwikkeling. Verder concluderen ze dat publiek 

gefinancierde instellingen de (financieel) risicovolle eerste fase van medicijnontwikkeling dragen. 

Hierdoor liggen grote financiële risico’s bij de samenleving. De Nederlandse overheid investeert via 

regionale ontwikkelingsmaatschappijen in startups en deze beoordelen de investeringen alleen op 

economische indicatoren. Dit beleid leidt niet tot publieke gezondheidswinst. Investeringen via publiek 

gefinancierde ontwikkelingsmaatschappijen leidt tot beleidsincoherentie: het streven naar regionale 

ontwikkeling met maximaal financieel rendement door publieke investeringen is namelijk tegenstrijdig 

met het streven naar lage medicijnprijzen en toegang tot medicijnen.  

De aanbevelingen uit het rapport richten zich op drie specifieke onderwerpen: 1) beleidscoherentie, 

waarbij het recht op gezondheid volgens ons zwaarder zou moeten wegen dan economische belangen, 

2) transparantie over de overheidsinvesteringen in alle fases van medicijnontwikkeling, ook via 

investeringsfondsen, en 3) het verbinden van voorwaarden aan licenties bij publiek gefinancierde 

ontwikkeling van medicijnen om te zorgen voor een beter maatschappelijk rendement op de gedane 

investeringen. Met name het laatste onderwerp is sterk verbonden aan het onderzoek van ZonMw en de 

NFU naar maatschappelijk verantwoord licentiëren. Voor een gedetailleerde omschrijving van de 

aanbevelingen verwijs ik graag naar het rapport in de bijlage. 

Wij hopen dat dit rapport een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de toegankelijkheid van 

medicijnen en het betaalbaar houden van het zorgstelsel. Wij nodigen u van harte uit om met ons in 

gesprek te gaan over de conclusies en aanbevelingen in dit rapport. Wij zien een grote rol weggelegd 

voor de overheid om te zorgen voor meer beleidscoherentie, transparantie en een verantwoorde public 

return on public investment. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Ella Weggen 

(ella.weggen@wemos.nl).  

Deze brief is kopie gestuurd aan de vaste Kamercommissie VWS, EZK, OCW, FIN. 

Hoogachtend, 

 

Mariëlle Bemelmans 

Directeur Wemos 

 


