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STEMADVIES WEMOS VAO GENEESMIDDELENBELEID 
 
Motie 583 (Van den Berg & Ellemeet): over verplicht onderzoek naar effectiviteit 
en bijwerkingen in de praktijk 
 
Stemadvies Wemos: Voor 
Motivatie: De registratie van medicijnen voor de Europese markt is veelal gebaseerd op 
uniforme patiëntpopulaties. De werkelijke patiëntpopulatie is vaak diverser qua samenstelling 
en co-morbiditeiten. Hierdoor kunnnen de effectiviteit en bijwerkingen anders zijn dan 
omschreven tijdens de marktregistratie. Om hier een beter beeld van te krijgen is het goed 
om hier onafhankelijk onderzoek naar te laten plaatsvinden. De motie spreekt zich niet uit 
over wie het onderzoek moet uitvoeren en bekostigen. Wemos is van mening dat het 
onderzoek onafhankelijk moet plaatsvinden; wie dit moet bekostigen is een goede 
vervolgvraag om te behandelen in de Kamer. 
 
Motie 584 (Ploumen): over een convenant met de Vereniging Innovatieve 
Geneesmiddelen 
 
Stemadvies Wemos: Voor 
Motivatie: Met het oog op transparantie van afspraken met de farmaceutische industrie is het 
wenselijk dat eerst de Tweede Kamer een eventueel convenant inziet en behandelt. Op deze 
manier kan de Kamer nog bijsturen als het denkt dat het convenant niet bijdraagt aan de 
toegankelijkheid en betaalbaarheid van medicijnen. 
 
Motie 585 (Ploumen): over het opstellen van richtlijnen door onafhankelijke 
deskundigen 
  
Stemadvies Wemos: Voor 
Motivatie: Het bepalen van klinische richtlijnen is van groot belang in de medische wereld en 
heeft potentieel veel impact op de verkoop van specifieke medicijnen. Het is daarom 
belangrijk dat specialisten die deze klinische richtlijnen opstellen vrij zijn van 
belangenverstrengeling en eventuele belangenconflicten melden. Op deze manier waarborgt 
de medische sector dat alleen de juiste patiënten de juiste medicijnen krijgen. 
 
Motie 587 (Pia Dijkstra & Ellemeet): over een strenger unitair aanvullend 
beschermingscertificaat 
 
Stemadvies Wemos: Voor 
Motivatie: Verlenging van het patentrecht door middel van Aanvullende Bescherming 
Certificaten (ABC’s) zou niet zonder meer verleend moeten worden. Om toegankelijke en 
betaalbare medicijnen in de toekomst te garanderen, is het belangrijk deze ABC’s te 
hervormen. Door ABC’s alleen te verstrekken wanneer het farmaceutisch bedrijf zijn R&D-
kosten niet heeft terugverdiend in de reguliere patentperiode, verbetert de Nederlandse 
overheid zowel innovativiteit, als de betaalbaarheid en toegankelijkheid van medicijnen. Door 
de bewijslast openbaar te maken, vergroten we ook het inzicht in de onderzoekskosten die 
gemaakt worden bij de ontwikkeling van het medicijn. Lees in deze brief een uitgebreidere 
motivatie die verschillende maatschappelijke organisaties hebben geschreven naar aanleiding 

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6b572d35-4a1c-4628-9f54-fb3f8f885893&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20den%20Berg%20en%20Ellemeet%20over%20verplicht%20onderzoek%20naar%20effectiviteit%20en%20bijwerkingen%20in%20de%20praktijk.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3b3f2779-cca2-44d7-8b5e-d0742f1c245b&title=Motie%20van%20het%20lid%20Ploumen%20over%20een%20convenant%20met%20de%20Vereniging%20Innovatieve%20Geneesmiddelen.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=37ef8f41-2986-4101-9366-78be581feb34&title=Motie%20van%20het%20lid%20Ploumen%20over%20het%20opstellen%20van%20richtlijnen%20door%20onafhankelijke%20deskundigen.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ebfcbf85-4e2e-4991-abe9-70abe5c78d02&title=Motie%20van%20de%20leden%20Pia%20Dijkstra%20en%20Ellemeet%20over%20een%20strenger%20unitair%20aanvullend%20beschermingscertificaat.pdf
https://www.wemos.nl/wp-content/uploads/2018/12/Joint-Statement-ABCs_Final.pdf
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van het rapport van Technopolis Group over aanvullende beschermingsmechanismen van 
medicijnen. 
 
Motie 588 (Pia Dijkstra & Ploumen): over openbaarmaking van de uitkomst van 
onderhandelingen over geneesmiddelen 
 
Stemadvies Wemos: Voor 
Motivatie: De WHO-resolutie over transparantie van medicijnprijzen is een sterk signaal naar 
overheden om zich te committeren aan deze doelstellingen. Transparantie over de 
uiteindelijke prijzen die verschillende landen betalen kan betekenen dat landen niet meer 
tegen elkaar worden uitgespeeld tijdens de onderhandelingen. Bovendien is Wemos ervan 
overtuigd dat overheidsuitgaven transparant dienen te zijn, ook wanneer het gaat om 
onderhandelde prijzen bij medicijnen. 
 
Motie 589 (Ellemeet & Pia Dijkstra): Over maatregelen als partijen de 
modelovereenkomst niet naleven 
 
Stemadvies Wemos: Voor 
Motivatie: De 10 principes opgesteld door de NFU over Maatschappelijk Verantwoord 
Licentiëren (MVL) zijn een goede eerste stap om de kennisoverdracht bij universiteiten beter 
te begeleiden in het belang van de samenleving. Wemos is van mening dat deze 10 principes 
bindend moeten zijn, en dat alle universiteiten deze principes moeten volgen. In het huidige 
voorstel van de NFU is het onduidelijk wat de consequenties zijn wanneer de nog te bepalen 
modeloverkomst niet wordt nageleefd. Dit geldt zowel voor de licentieverstrekker als de 
licentienemer. Op het moment is het ook niet duidelijk of de randvoorwaarden voor de 
implementatie van MVL wel in orde zijn. De implementatie van de 10 principes zal 
waarschijnlijk voor een verhoogde druk op de Knowledge Transfer Offices (KTO’s) zorgen. 
Onduidelijk is of de KTO’s de extra druk aankunnen en of de overheid hier dan niet extra 
budget voor moet vrijmaken. 
 
Motie 590 (Ellemeet & Pia Dijkstra): over het rapport ‘Tien principes voor 
Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren’ 
  
Stemadvies Wemos: Voor 
Motivatie: Wemos deelt de visie van Minister Bruins dat een breed Europees gedragen beleid 
op het gebied van MVL onderdeel kan zijn van het drukken van medicijnprijzen. Om de 10 
principes, opgesteld door de NFU, onder de aandacht te krijgen van andere EU-lidstaten is het 
verstandig om deze te vertalen en te delen. Op deze manier kan Nederland een gidsland 
blijven op het gebied van geneesmiddelenbeleid. 
 
Motie 592 (Arno Rutte): over het gebruik van biosimilars 
 
Stemadvies Wemos: Voor 
Motivatie: Biosimilars kunnen een grote kostendrukkende werking hebben op 
ziekenhuisbudgetten. Het is daarom van groot belang dat het voorschrijven van biosimilars 
zoveel mogelijk wordt gestimuleerd ten opzichte van biologicals. Belangrijk is dat artsen 
kunnen afwijken van het voorschrijven van biosimilars als hier een medische noodzaak voor is.  

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3229b56e-775c-4e5c-85b5-c5552d19f439&title=Motie%20van%20de%20leden%20Pia%20Dijkstra%20en%20Ploumen%20over%20openbaarmaking%20van%20de%20uitkomst%20van%20onderhandelingen%20over%20geneesmiddelen.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e0da6fcc-192e-44a8-baf6-2eaa37b62364&title=Motie%20van%20de%20leden%20Ellemeet%20en%20Pia%20Dijkstra%20over%20maatregelen%20als%20partijen%20de%20modelovereenkomst%20niet%20naleven.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=432effab-4d15-4154-ba1e-2c6732692be4&title=Motie%20van%20de%20leden%20Ellemeet%20en%20Pia%20Dijkstra%20over%20het%20rapport%20%22Tien%20principes%20voor%20Maatschappelijk%20Verantwoord%20Licenti%C3%ABren%22.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=21b367c8-0f7b-40ed-950e-30117c8c40c0&title=Motie%20van%20het%20lid%20Arno%20Rutte%20over%20het%20gebruik%20van%20biosimilars.doc

