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Op 11 maart 2020 verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie de uitbraak van COVID-19,
veroorzaakt door het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2, een wereldwijde pandemie1. Wij,
individuen en organisaties die zich inzetten voor het garanderen van toegang2 tot medicijnen
voor iedereen, maken ons zorgen over de toegankelijkheid tot vaccins, behandelingen en
diagnostiek die cruciaal zullen zijn in de respons tegen COVID-19, in Nederland en
daarbuiten.
Via deze brief willen wij deze bezorgdheid uiten aan de Nederlandse Federatie van
Universitair Medische Centra en de Nederlandse regering.
Nederland staat veelal bekend om het uitvoeren van hoogstaand onderzoek, aangedreven
door aanzienlijke publieke investeringen. Zo is er naar schatting € 1.000.000, - besteed3 aan
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het onderzoek en de ontwikkeling van een monoklonaal antilichaam ontdekt in de
Universiteit Utrecht en het Erasmus Medisch Centrum, dat momenteel wordt beschouwd als
een potentiële kandidaat voor de behandeling van COVID-19. De Nederlandse regering liet
onlangs weten 42 miljoen extra beschikbaar te stellen voor COVID-19 gerelateerd
onderzoek4. Als onderdeel van de mondiale respons op deze pandemie is het van essentieel
belang dat alle vaccins, medicijnen en behandelingen die voortkomen uit dergelijke publieke
investeringen ten goede komen aan het publieke belang5, en dus toegankelijk en betaalbaar
zijn voor iedereen, wereldwijd.
Zowel de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra als de Nederlandse
regering hebben hun toewijding voor de toegankelijkheid van publiekelijk gefinancierde
medische technologieën reeds laten zien door middel van de 10 principes van
Maatschappelijk Verantwoorde Licentiëren6, een mijlpaal op het gebied van publieke
kennisoverdracht in Nederland.
De huidige crisissituatie is een cruciaal moment voor Nederland om deze bereidwilligheid
om te zetten in daadkracht, en om deze principes te vertalen in concrete acties die bijdragen
aan de wereldwijde respons tegen COVID-19.
We roepen daarom de Nederlandse regering en de Nederlandse Federatie van Universitair
Medische Centra op tot het waarborgen van de toegankelijkheid van alle publiekelijk
gefinancierde vaccins, behandelingen en diagnostiek gerelateerd aan de COVID-19
pandemie, voor iedereen, wereldwijd. Dit is juist nu ten tijde van deze pandemie van het
grootste belang, gezien de enorme vraag naar medische technologieën wereldwijd.
Om de toegang tot alle publiekelijk gefinancierde vaccins, behandelingen en diagnostiek
wereldwijd te kunnen waarborgen, vragen we de Nederlandse regering zich in te zetten voor
het volgende:

1) Promoot het verlenen van licenties die ‘non-exclusief’ zijn als het belangrijkste middel
voor technologieoverdracht en maak dit een voorwaarde voor het ontvangen van
publieke financiering.
2) Neem ‘step-in rights’ op in de financieringsovereenkomsten, die de overheid kan
afdwingen wanneer de vergunningverlenende partner niet voldoet aan de vereisten
voor het verstrekken van voldoende hoeveelheden van vaccins,
behandelingsmethoden of diagnostiek tegen een betaalbare prijs.
3) Stimuleer de niet-uitvoering van intellectuele eigendomsrechten in lage- en
middeninkomenslanden.
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4) Licentieer kennis en intellectuele eigendomsrechten in de reeds bestaande
Medicines Patent Pool (MPP)7 of de voorgestelde Covid-19 Patent Pool8.
5) Verzeker de rapportage van alle resultaten uit klinisch onderzoek naar vaccins,
behandelingen en diagnostiek in de reeds beschikbare openbare databases.
Om de gezondheid en het welzijn van alle burgers tijdens deze pandemie te beschermen, is
een wereldwijde respons vereist die geworteld is in samenwerking en solidariteit. Dit is
alleen mogelijk als de resultaten van publiekelijk gefinancierd onderzoek wereldwijd
toegankelijk zijn. Wanneer monopolies de toegankelijkheid tot vaccins, behandelingen en
diagnostiek wereldwijd belemmeren, zullen de inspanningen van de Nederlandse regering
om haar burgers te beschermen niet volstaan.
Wij hopen ten zeerste dat u onze zorgen in acht zult nemen en de noodzakelijke,
daadkrachtige respons zult genereren die deze pandemie vereist.
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