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Inleiding
21 maart 2004. Telefoontje van een patiënte. De reumatoloog heeft haar
de gloednieuwe ontstekingsremmer Arcoxia voorgeschreven, uitsluitend verkrijgbaar in een grote verpakking met 98 pillen voor de prijs
van 124,54 euro. Hiervan betaalt zij 15,10 euro zelf (dit is het maximale, geplafonneerde remgeld) en het RIZIV de overige 108,44 euro. Mijn
patiënte verdraagt het geneesmiddel niet. Bovendien heeft ze op de bijsluiter een waarschuwing gelezen voor mensen zoals zij, met een risico
op hart- en vaatlijden. De peperdure grote doos medicatie blijft verder
onaangeroerd.
21 maart 2004. De regering houdt ministerraad te Raversijde. In de
daar voorgestelde geneesmiddelennota pleit PS-minister Demotte ervoor dat elk nieuw geneesmiddel ook met een kleine startverpakking
op de markt moet komen. Ik vraag me meteen af waarom Arcoxia alleen in de grootste verpakking en aan de hoogste prijs terugbetaald
wordt. Ik doe navraag bij vrienden die het reilen en zeilen van commissies kennen, waar deze zaken beslist worden. Wat blijkt: minister
Demotte antwoordde drie dagen te laat op het dossier van de producent
omtrent prijs en verpakkingsgrootte. Volgens de Europese Unie heeft
een minister daarvoor maximaal 180 dagen tijd. Wordt deze termijn
overschreden dan wordt de hoogste prijs en de grootste verpakking
automatisch van toepassing. Deze nalatigheid kost de ziekteverzekering miljoenen euro’s. De omzet van deze nieuwe ontstekingsremmers
stijgt immers razendsnel: van 5 miljoen euro in 2001 naar 30 miljoen
euro in 2003.
De waarschuwing op de bijsluiter van ontstekingsremmers als Arcoxia
is pas later gekomen. Een onderzoek stelde vast dat deze nieuwe middelen het risico op hart- en vaatziekten zouden vergroten. Aanvankelijk
was deze kwalijke nevenwerking handig weggemoffeld.
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Arcoxia is het vierde geneesmiddel van een nieuwe soort ontstekingsremmers op de Belgische markt. In totaal telt de groep nu al 79
verschillende merkproducten, met o.a. Brufen en Voltaren en ze werken
allemaal ongeveer even goed. Het gaat dus om imitaties of duplicaten
van bestaande medicamenten. De ‘nieuwste’ geneesmiddelen zijn echter tien keer duurder en niet echt veiliger dan de bestaande producten.
Het verhaal van Arcoxia is illustratief voor alle knelpunten van het geneesmiddelenbeleid. Punt voor punt zullen we dit verder toelichten in
het volgende betoog.
Deel I: De cholesteroloorlog, handelt over de nalatige houding van ministers tegenover de farmabusiness. Daardoor kon de faramaca-reus
Merck Sharp & Dohme, ondanks het verstrijken van het patent van
haar cholesterolverlager Zocor, gedurende meer dan één jaar haar alleenrecht tegenover haar generische concurrenten op deze winstgevende markt behouden. Gevolg: de ziekteverzekering heeft op 500.000
doosjes Zocor 45,68 euro per verpakking te veel betaald!
Deel II: Prijzen en winsten, ontbloot de termijnterreur waarbinnen de
minister moet repliceren op het aanbod van de fi rma’s, de steeds hogere
prijzen voor nieuwe maar niet betere geneesmiddelen, en de buitensporige winsten van de farmaceutische industrie.
Deel III: Onderzoek en Ontwikkeling, geeft inzage over het gestuurd
en gestoord onderzoek, waarbij de werkzaamheid van het geneesmiddel wordt opgeblazen en kwalijke nevenwerkingen worden weggemoffeld. Onderzoek voornamelijk naar imitaties of duplicaten van reeds
bestaande middelen.
Deel IV: Marketing, zoekt een antwoord op de vraag waarom de arts
zo vaak de nieuwste en duurste geneesmiddelen voorschrijft.
Deel V: Nieuw geneesmiddelenbeleid, stelt het systeem van openbare
aanbesteding voor met als resultaat betere geneesmiddelen, lagere prijzen en betere toegankelijkheid.
Ik pleit voor een nieuw geneesmiddelenbeleid. De overheid kiest dan
per geneesmiddelengroep de beste producten en bedingt via openbare
aanbestedingen de laagste prijs. Zo zou de ziekteverzekering 1,5 miljard euro besparen én kan de patiënt de gekozen medicamenten volledig terugbetaald krijgen. Dit systeem heeft zijn nut reeds bewezen in
Nieuw-Zeeland, in Canada en deels in ons land, namelijk bij de aankoop
van vaccins. Openbare aanbesteding is goed voor (bijna) iedereen:
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– voor de patiënten, want ze krijgen betere en volledig terugbetaalde
geneesmiddelen
– voor de artsen, want die kunnen nu makkelijker kwaliteitsvol voorschrijven
– voor de ziekteverzekering, want die bespaart 1,5 miljard euro (goed
voor 40.000 nieuwe banen in de zorgsector)
– voor onderzoekers en werknemers van de farmaceutische industrie,
want hun werk wordt afgestemd op de echte medische noden.
Alleen de aandeelhouders van de farmaca-multinationals zullen moeten inleveren. Zij hebben nu een fantastisch jaarrendement van 27% op
hun aandelen en dat zal in de toekomst dus heel wat minder zijn.
Dit boek is mijn persoonlijk relaas. Ik werk al jaren als huisarts en
gezondheidsactivist. Het is ook het resultaat van literatuurstudie. Ik
raadpleegde de vier internationaal meest gezaghebbende wetenschappelijke tijdschriften: The New England Journal of Medicine, The Lancet,
The British Medical Journal (BMJ) en de Journal of the American Medical
Association ( JAMA).
Voor de concrete illustraties gebruik ik recente voorbeelden uit vijf
groepen van geneesmiddelen: de cholesterolverlagers, de ontstekingsremmers, de SSRI-antidepressiva, de bloeddrukverlagers en de maagzuurremmers, omdat zij het grootste deel van het budget van de ziekteverzekering opslorpen. Het zijn ook deze vijf groepen die de buitensporige winsten van het handvol spelers op de wereldmarkt voortbrengen:
Pfi zer, GlaxoSmithKline, Merck Sharp & Dohme, AstraZeneca, BristolMyers Squibb, Aventis, Johnson&Johnson (met het Belgische Janssen
Pharmaceutica), Novartis, Wyeth en Eli Lilly.
Ik dank iedereen die me geholpen hebben bij het tot stand brengen van
dit boek. Mijn collega’s en vrienden van Geneeskunde voor het Volk, van
de huisartsenverenigingen, van de universiteiten, van het RIZIV, van de
mutualiteiten en van de producenten van generische geneesmiddelen.
Een bijzondere dank voor dokter Wim De Ceukelaire, coördinator
voor de projecten van Geneeskunde voor de Derde Wereld op de Filipijnen, voor zijn hulp bij het schrijven van het hoofdstuk over Patenten en
Derde Wereld.
Ten slotte dank ik mijn patiënten. Elke dag weer stel ik vast hoe
zwaar het hen valt om dure medicijnen of geneeskundige zorgen te be9

talen. Zij confronteren mij voortdurend met het feit dat de farmaceutische business ten dienste staat van de winst en niet van de mens. Ze
waren en zijn de drijfveer van mijn inzet.
Dirk Van Duppen
Mei 2004
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Deel I

De cholesteroloorlog
‘De farmaceutische industrie is immens machtig. Zij is één
van de meest winstgevende industrieën, werkelijk wereldwijd georganiseerd en nauw verbonden met de politici. Vergeleken daarmee is geneeskunde een gedesorganiseerde
knoeiboel.’1
(Richard Smith, hoofdredacteur British Medical Jounal)

‘De stijgende kostprijs voor onderzoek en ontwikkeling van
nieuwe geneesmiddelen dient al lange tijd als excuus om de
prijs van medicamenten te verhogen. Maar in werkelijkheid
is die prijs niet zozeer afhankelijk van onderzoekskosten,
noch van de therapeutische meerwaarde (zie de prijsverhogingen van de me too-geneesmiddelen*). De prijs hangt
af van de stijgende kosten voor reclame en van de toegeeflijkheid van overheidsinstanties of ziekteverzekering. Deze
moeten weerstand bieden aan de druk van de farmaceutische fi rma’s, die de internationale prijs van geneesmiddelen
willen vastleggen op het maximale niveau dat de rijke landen kunnen dragen. De prijs is de belangrijkste hindernis om
de werkzaamheid van geneesmiddelen om te zetten in een
praktische, therapeutische vooruitgang, die werkelijk ten
goede komt aan de zieken en aan de volksgezondheid.’2
(International Society of Drug Bulletins)

*

‘Me too’ is Engels voor ‘ik ook’. Een ‘me too’-geneesmiddel is een nieuw medicament dat
niet beter werkt of niet veiliger is dan wat reeds op de markt is.
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Cholesterolverlagers: onderconsumptie en
overconsumptie
Wat doen cholesterolverlagers? Wie heeft er baat bij? En wat
zeggen de internationale aanbevelingen hierover? De Belgische
terugbetalers lapten er hun laars aan en dat leidde tot een bizarre
situatie. Een eenvoudig onderzoek in een huisartsenpraktijk
gooide een stok in het hoenderhok...

De harten van Antonio, Jeanine en Ben
Antonio is een 50-jarige arbeider bij Opel in Antwerpen. Hij klaagt over
pijn in de borststreek, een beklemmend gevoel dat uitstraalt naar zijn
kaken. Vooral bij inspanning of opwinding worden de aanvallen heviger.
Ik verwijs Antonio naar de hartspecialist. Een elektrocardiogram met
de fietsproef toont een afwijking die wijst op zuurstoftekort van de hartspier. Radiologische opnames verraden de oorzaak: verstoppingen in
de kroonslagaders van de hartspier. Twee ervan kunnen opengemaakt
met een ballonnetje. In de derde wordt een stent geplaatst, een veertje
dat de slagader openhoudt. Oef! Antonio is gelukkig met het resultaat.
Maar Antonio is zelf ook niet vrij van zonden: hij rookt al jarenlang, zit
onder de stress en lijdt aan verhoogde bloeddruk. Drie risicofactoren
voor de bloedvaten. Daarenboven ligt zijn cholesterolwaarde rond de
230 tot 240 mg/dl. Te hoog!
Volgens de wetenschappelijke richtlijnen is Antonio kandidaat voor
een cholesterolverlager van de statine-groep. Zocor is de bekendste
merknaam. Studies hebben overtuigend bewezen dat dit middel belangrijke gezondheidswinst oplevert bij hartlijders zoals Antonio, vanaf
cholesterolwaarden van 190 mg/dl. Met een statine zou Antonio de volgende vijf jaar 30% minder kans op een hartinfarct lopen.
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Maar de toen geldende RIZIV-criteria voor terugbetaling van die peperdure cholesterolverlagers steken stokken in de wielen: ze willen pas
terugbetalen wanneer het cholesterolgehalte minimum 250 mg/dl bedraagt. Dit dient tweemaal na elkaar gemeten met een tussenpauze
van drie maanden en een strikt dieet. Antonio valt uit de boot en krijgt
dus de cholesterolverlager niet terugbetaald.
Jeanine is 51. Ze komt op consultatie voor een nieuw voorschriftje van
Zocor. Een jaar geleden kreeg ze dit voorgeschreven door de cardioloog.
Ze raadpleegde hem wegens een benauwende pijn op de borst tijdens
een confl ict met collega’s. De inspanningsproef was gelukkig goed en
dus ging het hier eerder om hyperventilatie. In het bloed werd wel een
verhoogd cholesterolgehalte gevonden: 270 mg/dl. Na drie maanden dieet bleef het gehalte nog boven de 250 mg/dl. De hartspecialist raadde
Jeanine aan elke dag een tablet Zocor te nemen. Ze kreeg die tabletten
ook terugbetaald. Sindsdien neemt Jeanine dagelijks trouw haar pilletje tegen de cholesterol. Een goede zaak?
Jeanine heeft alleen hoge cholesterol. Op alle andere risicofactoren
voor hart- en vaatziekten scoort ze goed. Jeanine rookt niet. Geen van
haar familieleden heeft ooit een hartinfarct gehad. Ze heeft geen suikerziekte of hoge bloeddruk. En daarenboven loopt ze als vrouw sowieso minder risico op hart- en vaatziekte. Haar dagelijks pilletje Zocor
levert haar geen extra gezondheid op. Toch krijgt Jeanine haar Zocor
wel terugbetaald door het RIZIV en Antonio niet.
Met deze dubieuze terugbetalingsregeling zet het RIZIV de artsen duidelijk op een verkeerd spoor. De producenten van cholesterolverlagers of
statines maken daar dankbaar gebruik van om met agressieve marketing de consumptie van deze dure producten aan te wakkeren.
Ik word dringend bij Ben geroepen. Hij klaagt van een beklemmende pijn
op de borst. Hij zweet, voelt zich duizelig en is brakerig. Ben is 54 en sinds
1998 hartlijder. Tweemaal toonde een coronarografie vernauwingen van
de kransslagaders. Tweemaal werden deze open geblazen, de tweede
maal werd er een stent geplaatst. Ben rookt reeds jarenlang en zijn bloeddruk en cholesterol zijn te hoog. Met bloeddrukverlagers kregen we de
bloeddruk onder controle. Zijn cholesterol was een ander verhaal! Die
bleef te hoog, maar onder de 250 mg/dl en dus kwam Ben niet in aanmer14

king voor terugbetaling van een statine. Dan maar uit eigen zak betalen?
75 euro per maand. Maar Ben is de enige kostwinner van een gezin met
drie kinderen. Een groot gat in een kleine portemonnee. Nochtans hebben
wetenschappelijke studies bewezen dat de statines meer doen dan alleen
maar de cholesterol verlagen. Ze stabiliseren ook het dichtslibben van de
cholesterolplakken in de kransslagaders. Zo voorkomen de statines een
totale verstopping met onherroepelijk een infarct tot gevolg.
Ik stuur Ben naar de spoedafdeling van het ziekenhuis. Mijn vermoeden wordt bevestigd: hartinfarct. Had dit kunnen voorkomen worden
indien Ben vroeger statines genomen had?
Tijdens de medische vergadering van de groepspraktijk bespreek ik
deze pijnlijke situaties. Mijn collega’s vertellen gelijkaardige verhalen.
Wraakroepend! Patiënten die statines eigenlijk niet nodig hebben, krijgen ze terugbetaald; anderen die ze wél nodig hebben niet...

Goede en slechte cholesterol
We besluiten dieper in te gaan op deze problematiek. Net nu publiceert
het Nederlandse Huisartsengenootschap (NHG) een nieuwe standaard
voor de behandeling van te hoge cholesterol.3 Die standaard wordt uitgewerkt door een onafhankelijke groep wetenschappers en huisartsen.
Ze verzamelen, beoordelen en systematiseren daartoe alle wetenschappelijk bewijsmateriaal. Het werk resulteert in praktische aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk.
De Nederlandse standaard maakt onderscheid tussen twee groepen
van patiënten. Alle patiënten met tekenen van hart- en vaatziekten boeken een belangrijke gezondheidswinst wanneer ze statines nemen. 60%
van de mannen met een hartinfarct heeft een cholesterolwaarde onder
de limiet van 250 mg/dl. Toch blijkt dat zij gebaat zijn met statine. Als
vijftien tot dertig van die mannen gedurende vijf jaar behandeld worden,
voorkomt men één hartinfarct. Dit getal noemt men het ‘Number Needed to Treat’ of NNT. Bij de tweede groep patiënten die nooit tekenen van
hart- of vaatziekten vertoonden, dient een globaal risicoprofiel op harten vaatziekten bepaald. Dit risico hangt niet af van één risicofactor zoals verhoogde cholesterol. Het is eerder een cocktail van vele risicofactoren: roken, hoge bloeddruk, suikerziekte, familiale voorbeschikking,
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overgewicht, stress, een zittend leven, sociaal-economische achteruitstelling, mannelijk geslacht, leeftijd... Het is bewezen dat het samengaan van deze risicofactoren de kans op een hartinfarct vergroot.
In de VS volgen wetenschappers al van in de jaren ’50 de 5.000 bewoners van het stadje Framingham. Alle risicofactoren werden zorgvuldig
opgevolgd. Ook tekenen van hart- en vaatziekten werden in kaart gebracht. Dit bracht een duidelijk verband aan het licht tussen deze risicofactoren en de kans op hart- en vaatziekten. Wetenschappers hebben op
basis van deze Framingham-studie tabellen ontworpen. Daarmee kan
de dokter aan de hand van cholesterolwaarde, bloeddruk, geslacht en
rookgedrag voorspellen hoe groot de kans is op een hartinfarct binnen
de tien jaar. Met deze tabellen kan men ook inschatten of een statine
nuttig is of niet voor een bepaalde patiënt.
Uit eerder onderzoek blijkt ook dat er niet alleen slechte, maar ook goede cholesterol bestaat. Goede cholesterol is in het bloed gebonden aan
een eiwit dat ‘high density lipoproteine’ of HDL genoemd wordt. Slechte
cholesterol bindt zich aan ‘low density lipoproteine’ of LDL. Om het eenvoudig voor te stellen: HDL-cholesterol wordt uit de bloedbaan afgevoerd
en afgebroken in de lever. LDL-cholesterol daarentegen zet zich neer in
plakken tegen de bloedvatwand en doet die op termijn dichtslibben.
Het is dus niet alleen de totale cholesterol die het risico bepaalt. De
verhouding van die totale cholesterol tot de HDL-cholesterol is een nog
nauwkeuriger maatstaf. Een hoge LDL met een matige totaal cholesterol
verhoogt ook het risico.
De Nederlandse onderzoekers hebben eveneens een risicotabel opgemaakt. Aan de hand van de leeftijd, geslacht, suikerziekte, verhoogde
bloeddruk, roken, familiale voorbeschikking en de verhouding totaal
cholesterol/ HDL cholesterol berekenen ze hoeveel risico een patiënt
loopt op een hartinfarct binnen de tien jaar.* Aan de hand van deze
tabel kan de dokter nauwkeuriger bepalen welke patiënten echt baat
hebben bij de inname van statines.
*
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Bij een angina pectoris zijn er klinische tekenen van het dichtslibben van de kroonslagaders waarbij er bij inspanning zuurstoftekort van delen van de hartspier wordt waargenomen waardoor pijn of andere symptomen kunnen ontstaan. Bij een hartinfarct is dat
zuurstoftekort zo groot dat hartspiercellen effectief afsterven. Er is dan een onomkeerbare schade bij delen van de hartspier. Hartinfarct en angina pectoris worden in de wetenschappelijke literatuur doorgaans ‘coronaire events’ genoemd. Corona betekent kransslagader.

Belgian Lipid Club
Op het moment dat het NHG zijn nieuwe cholesterolstandaard publiceerde, kregen de Belgische artsen gelijkaardige tabellen in de bus, uitgegeven door de Belgian Lipid Club.4 Deze organisatie wordt gesponsord
door producenten van cholesterolverlagers en van dieetmagarines zoals Becel, een product van Unilever. De Belgian Lipid Club propageerde
het gebruik van de tabellen van de European Society of Cardiology
(ESC ).5 Deze tabellen waren eveneens gebaseerd op de Framinghamstudie. Maar er waren drie belangrijke verschilpunten met de Nederlandse standaard. Ten eerste gebruikten de ESC-tabellen niet de verhouding van totaal cholesterol tot HDL-cholesterol als uitgangswaarde,
maar alleen de totaal cholesterol. Ten tweede legden zij het breekpunt
voor behandeling op 20% risico om binnen de tien jaar een hartinfarct
te krijgen. Ten derde moest de arts bij de toepassing van hun richtlijnen voor alle patiënten onder de 60 de risicoschatting projecteren op de
leeftijdsgroep van 60 jaar. Met andere woorden, als de patiënt 40 was
en hij had een risico onder de 20%, dan moest de dokter op de tabel
gaan vergelijken hoe hoog dit risico zou liggen als hij 60 jaar zou zijn.
Dit verhoogde natuurlijk de risico-inschatting bij jongere patiënten,
omdat het risico fors toeneemt met de leeftijd. Het viel ons ook op dat
deze ESC-tabellen internationaal geïsoleerd stonden. Andere internationaal veel gebruikte tabellen zoals de Britse of de Nieuw-Zeelandse
hanteerden variabelen die de Nederlandse benaderden. We merkten
dat de ESC-tabellen het aantal risicopersonen veel hoger schatte dan de
internationale. Volgens de Belgian Lipid Club zouden we bijvoorbeeld
alle mannen boven de 60 met een matige cholesterol van 230 mg/dl,
een bloeddruk van 140 mmHg en zonder andere risicofactoren reeds
moeten behandelen met statines. We voelden nattigheid. Dat deze ESCtabellen daarenboven vooral gepropageerd werden door de statineproducenten, verhoogde onze argwaan.

Een muis van een onderzoek baart een olifant van een
resultaat
We besloten om in onze groepspraktijk een klein wetenschappelijk onderzoek op te zetten. Onze praktijk is een opleidingspraktijk. Jonge
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artsen kunnen er na het beëindigen van hun studies een beroepsopleiding in de huisartsgeneeskunde van twee jaar volgen. Deze artsen
worden Hibo’s, huisartsen in beroepsopleiding, genoemd. Daarom
werkt de praktijk samen met het Interuniversitair Centrum voor Huisartsenopleiding. Van de Hibo’s wordt verwacht dat ze jaarlijks een
kwaliteitsbevorderend project opzetten. Ons onderzoek paste daar
perfect in.
Op alle patiënten bij wie minstens één risicofactor op hart- en vaatziekten gekend was, zouden we de verschillende internationale richtlijnen en de RIZIV-criteria toepassen en de uitkomst ervan nauwkeurig
registreren. Het ging dus om patiënten zonder enige tekens van hart- en
vaatziekten. Bij patiënten met gekende tekenen van hart- en vaatziekten had het geen zin om die tabellen toe te passen. Zij vertonen sowieso
een verhoogd risico en zijn bijna altijd gebaat met een cholesterolverlager.
Gedurende twee maanden registreerden we nauwkeurig alle patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Twee maanden
omdat patiënten met bijvoorbeeld hoge bloeddruk toch de gewoonte
hebben maandelijks of tweemaandelijks op controle te komen. Zo
konden we de meesten in kaart brengen. Uiteindelijk werden 143 patiënten in dit onderzoek opgenomen. De resultaten waren verbazingwekkend.
Van de 143 patiënten kwamen er volgens de RIZIV-criteria niet minder
dan 75 in aanmerking voor terugbetaling van statines. Volgens de ESCrichtlijnen hadden 69 patiënten baat bij een statine. Volgens de Nederlandse standaarden slechts vier! Het resultaat leek compleet absurd
toen bleek dat van die vier patiënten er slechts ééntje van terugbetaling
kon genieten. Terwijl 74 andere patiënten die het statine volgens de NHGstandaard niet echt nodig hadden, wel terugbetaling konden krijgen.
We gingen na welke drie patiënten geen recht op terugbetaling kregen
en het bleken allen suikerzieken te zijn. Ook al hebben deze een cholesterol beneden de 250 mg/dl, hun risico blijft verhoogd.
Maar ook tussen de NHG-standaard en de ESC-aanbevelingen ontdekten we een gigantisch verschil. ESC schatte het aantal risicopersonen
die baat zouden hebben bij statines enorm veel hoger dan de Nederlandse richtlijnen. De verklaring lag voor de hand: de drie beschreven verschilpunten in de tabellen.
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Voor 2 miljard frank nutteloze pillen
We waren zelf onder de indruk van ons onderzoek. De maatschappelijke
implicaties waren te omvangrijk. We wilden met de resultaten naar buiten komen. Niet alleen via een wetenschappelijke publicatie, maar ook
via de pers. Met de hulp van professor Patrick Van der Stuyft, hoogleraar Epidemiologie aan de universiteit van Gent en diensthoofd Volksgezondheid aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde te Antwerpen,
verwerkten we de resultaten tot een wetenschappelijk manuscript. Dit
boden we ter publicatie aan bij het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. We kozen dit tijdschrift omdat dit het belangrijkste Nederlandstalig
‘peer review’ tijdschrift is.*
Om onze resultaten te vertalen naar de betekenis ervan voor de
RIZIV-criteria, moesten we beschikken over cijfers van het gebruik van
statines in België. Het RIZIV wilde dat cijfermateriaal pas vrijgeven indien we eerst het protocol van ons onderzoek indienden. Een speciale
commissie zou zich over onze aanvraag buigen. Daarnaast moesten we
een contract ondertekenen, waardoor we zelf voor alle kosten zouden
opdraaien. Voor ons een onmogelijke zaak. Waarom werd het ons zo
moeilijk gemaakt om officiële cijfers over geneesmiddelengebruik vast
te krijgen? Waarom zo weinig doorzichtigheid in uitgaven die bijna volledig gefi nancierd worden met gemeenschapsgelden?
Ik klopte aan bij het Instituut voor Farmaco-Epidemiologie ( IFEB), een
privé-instelling die gegevens verzamelt op basis van 80% van de apotheken en deze ter beschikking stelt aan de fi rma’s en voor onderzoek.
De apotheker van dienst was zeer geïnteresseerd in ons onderzoek en
bezorgde ons de nodige cijfers.
Deze cijfers waren al even spectaculair als de resultaten van ons onderzoek. In drie jaar tijd was het statinegebruik in België meer dan verdrievoudigd. Met een kostenstijging van 1,7 tot 5,7 miljard frank. Geëxtrapoleerd vanuit ons onderzoek betekende dit dat er voor een slordige
2 miljard frank onterecht statines waren voorgeschreven. Terwijl naar
schatting 150.000 patiënten hun statine moesten missen omdat ze niet
aan de RIZIV-criteria voor terugbetaling voldeden.
*

In een ‘peer review’ tijdschrift laat de redactie aan een aantal experten, onafhankelijk
van de redactie, het artikel kritisch beoordelen vooraleer beslist wordt tot publicatie. Het
is een garantie voor de hoge wetenschappelijke kwaliteit van de gepubliceerde artikels.
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Omdat ze 75 euro per maand kosten, zijn statines als Zocor de duurste
medicamenteuze behandelingen in de huisartsenpraktijk, ook omdat
deze pillen dagelijks en levenslang dienen te worden ingenomen. Binnen het RIZIV zijn de statines de sterkst groeiende kostenpost. Ze slokken nu al 8% van het totale RIZIV-budget voor geneesmiddelen op. Bovendien stelden we ontzet vast dat de prijs van Zocor in Nederland 26%
en in Frankrijk 35% goedkoper was dan in België.

De lange arm
De tijd was rijp om naar de pers te stappen. Het werd een schot in de
roos. Op 23 augustus 2000 was het een hoofdpunt in het ochtendjournaal van Radio 1 en in ‘Voor De Dag’. De Morgen bracht het nieuws in
‘Heet van de tong’ op de tweede pagina. Nadien hebben ook Testaankoop,
Knack, De Huisarts en Artsenkrant bijdragen gewijd aan onze studie.
We kregen vele positieve reacties en een boze telefoon van het RIZIV:
‘Blijkbaar heb je onze cijfers niet meer nodig, want je hebt zelf al conclusies getrokken uit uw studie. Waarom ben jij daarmee naar de pers gegaan? Wij hebben de gewoonte eerst te overleggen.’ Ik argumenteerde
dat het quasi onmogelijk was geweest om hun cijfers te verkrijgen en
dat onze resultaten te belangrijk waren om ze in de kast te laten liggen.
De RIZIV-man was nu pas echt gebeten: ‘U denkt toch niet dat uw arm
ooit lang genoeg zal zijn om ook maar enige invloed te kunnen uitoefenen op commissies die over terugbetaling beslissen?’ Tot mijn grote
verbazing zat er enkele dagen later een vriendelijk briefje van het RIZIV
in onze bus. Met de gevraagde cijfers van statinegebruik, op diskette
en gratis!
En de bal rolde verder. Francis Capet, onderzoeker bij het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid, belde me. Hij werkte aan
een syntheserapport over cardiovasculaire preventie, een beleidsdocument voor het RIZIV. Enkele dagen later stuurde hij een e-mail: ‘Mijn
besluiten gaan geheel in uw richting, maar u geeft me er nog de cijfers
bij! Ik vind uw onderzoek heel goed en ga er dan ook uitgebreid uit citeren in mijn rapport.’ Een professor mailde me enthousiast: ‘Beste Dirk,
ik las jouw artikel en bijgevoegde bedenkingen. Het is boeiend en goed
wetenschappelijk onderzoek met een correcte conclusie. Ik onderschijf
al de stellingen. Alleszins proficiat met dit werk. Heb je al gedacht aan
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een publicatie in Huisarts Nu, samen met de begeleidende bedenkingen?
Moest je dit van plan zijn, laat het mij dan weten zodat ik de publicatieprocedure kan volgen. Mag ik dit materiaal gebruiken als illustratie bij
de seminaries voor de studenten huisartsgeneeskunde?’
Op 30 september 2000 presenteerde onze Hibo, Elke Van Diest, de resultaten van ons onderzoek op het eerstelijnssymposium van de universitaire huisartsencentra van Leuven, Brussel, Gent en Antwerpen. Ze
werd bekroond met de prijs van het beste kwaliteitsproject van een Hibo.
Op 27 september bracht de VRT-radio opnieuw de resultaten van ons onderzoek ter sprake naar aanleiding van de week van het hart. Professor
De Backer van Gent, één van de medeauteurs van de Europese aanbevelingen en een wereldautoriteit op het vlak van cardiovasculair risicomanagement, beaamde onze kritiek op de RIZIV-terugbetalingscriteria.
Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke moest toegeven
dat de RIZIV-terugbetalingscriteria aangepast dienden te worden aan de
nieuwe wetenschappelijke bevindingen. Hij beloofde er dringend werk
van te maken.

Advocaten met interesse voor medisch onderzoek
Het stof dat ons onderzoek deed opwaaien, werd blijkbaar zelfs over de
grote plas opgemerkt. Covington and Burling, een groot Amerikaans
advocatenbureau met zetel op de Kunstlaan te Brussel, belde voor de
resultaten van onze studie.
‘Een advocatenbureau met interesse voor medisch wetenschappelijk
onderzoek? Vanwaar jullie belangstelling?’
‘Een opdracht van onze cliënten.’
‘Wie zijn uw klanten dan?’ informeerde ik benieuwd.
‘Beroepsgeheim. We kunnen de namen niet noemen.’
Het bureau is gespecialiseerd in het behartigen van schadeclaims
van grote Amerikaanse multinationals. Waren de telefoontjes van dat
bureau als intimidatie bedoeld?
Op 24 februari 2001 publiceerde het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde ons manuscript als ‘oorspronkelijk stuk’. Dit is het hoofdartikel van het tijdschrift.6 Het is uitzonderlijk dat dit gezaghebbend tijdschrift research van huisartsen publiceert en dan van Belgen. Elke Van
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Diest werd in Nederland genomineerd voor de prijs van jonge auteur met
het beste oorspronkelijke onderzoek. Een jaar later bracht ook Huisarts
Nu (HANU), het vaktijdschrift van de Wetenschappelijke Vereniging van
Vlaamse Huisartsen (WVVH), ons onderzoek in dubbelpublicatie.

De gevaren van de cholesterolbus
Louis, een 72-jarige patiënt, komt rood aangelopen en opgewonden op
consultatie.
‘Wat scheelt er Louis?’
‘Ik kom juist van de cholesterolbus op de Groenplaats. En mijn cholesterol is verhoogd, hebben ze me gezegd. Ik moest naar mijn huisdokter
gaan.’
Louis toont me een papiertje waarop staat dat zijn cholesterol 238 mg/
dl bedraagt. Hij heeft ook een foldertje bij waarop de Europese tabellen
van 1998 afgedrukt staan. Daarvan weten we dat die het risico veel te
hoog inschatten en zo de mensen onnodig bang maken. En inderdaad.
De vriendelijke man met witte jas in de cholesterolbus heeft gezegd dat
Louis met zijn leeftijd, zijn bloeddruk en zijn cholesterolwaarde in het
rode gevaargebied van de tabel zit en daarom pilletjes moet slikken.
‘Maar dat zal de huisarts wel uitmaken’, zo vond hij.
Louis kreeg nog een foldertje mee: reclame voor ‘Becel Pro-actief’.
‘Hoe meer je van die goede vetten eet, hoe meer de cholesterol daalt.
Dat is wetenschappelijk bewezen.’ De man in de witte jas was erg overtuigend geweest.
‘Maar! Maar je moet dan wel minstens twee potjes per week smeren
om effect te zien.’
De bloeddruk van Louis ligt gemiddeld onder de 140 mgHg en zijn
goede HDL cholesterol zit vrij hoog. Ik stel Louis gerust dat hij helemaal
geen pilletjes moet nemen en dat hij ook geen dure dieetboter dik op
de boterham moet smeren. Integendeel, het zou Louis zijn gewicht nog
doen toenemen en hij is al te zwaar. Het zou zijn globaal risico alleen
maar verhogen.
De cholesterolbus wordt gesponsord door Unilever, de multinational
die Becel produceert. Het is een initiatief van onder meer de Belgian
Lipid Club. Spijtig genoeg heeft ook een organisatie als de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen, de WVVH, zich hier op sleep22

touw laten nemen. De wetenschappelijke logo’s op de informatiefolders
van de cholesterolbus geven arts en patiënt het gevoel dat het hier gaat
om objectieve informatie. In werkelijkheid is dit reclame.

Wie is bang van kritische artsen?
Voorjaar 2002. Eindelijk goed nieuws in het Belgische statinedossier.
Het RIZIV gaat een consensusconferentie organiseren over de kwestie
van de vetverlagers. Het wil de beste deskundigen van het land bijeenbrengen. Twee universiteiten worden gevraagd voor de praktische organisatie. De UIA dient een voorbereidende literatuurstudie uit te voeren.
Er komt een jury van wetenschappers, huisartsen en specialisten, maar
ook vertegenwoordigers van de mutualiteiten en patiëntenorganisaties.
Die jury moet de deskundigen aanhoren en ondervragen en het publieke
debat met de zaal aandachtig volgen. Na enkele maanden moet de jury
een consensusrapport uitbrengen. Daarop kunnen de beleidsmakers en
het RIZIV zich baseren om ook de terugbetalingsregeling aan te passen
aan de nieuwste wetenschappelijke bevindingen. De universiteit van
Antwerpen en de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen dragen mijn kandidatuur voor om in de jury te zetelen.
Groot tumult in het organiserend comité!
‘Dit kan toch niet!? Collega Van Duppen is bevooroordeeld in dit dossier. Hij kan toch niet als een onafhankelijk jurylid functioneren.’
‘Oké’, zeggen mijn voordragers, ‘maar dan moet hij zeker als deskundige zijn werk kunnen komen presenteren. Er zijn immers niet zoveel
Belgen die omtrent statines recent in een internationaal peer reviewtijdschrift hebben gepubliceerd.’
Een paar dagen voor de conferentie zitten we met de artsen van de
praktijk ’s ochtends samen voor de briefi ng. Telefoon. Jasna neemt op.
‘Dirk, voor jou. Eén of andere vertegenwoordiger van een firma.’
‘Maar wij ontvangen toch geen vertegenwoordigers. Vertel hem dat
maar.’
‘Ja maar, hij wil je toch persoonlijk even spreken.’
Het blijkt de algemene directeur van de fi rma Fournier te zijn, de
producent van de cholesterolverlager Lipanthyl. Voor de statines op de
markt kwamen, was Lipanthyl de meest verkochte cholesterolverlager.
Dit geneesmiddel behoort tot de groep van de fibraten. Het probleem met
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de fibraten is dat ze in klinische studies wel een effect op de cholesteroldaling hebben bewezen, maar dat er geen invloed is op de daling van
hartziekten of sterfte. Daarom gebruiken wij in de praktijk Lipanthyl
niet meer. De directeur probeert mij ervan te overtuigen alsnog de fibraten te verdedigen of toch een plaats te geven op de consensusconferentie. Hij wil me ontmoeten. Als ik hem tracht duidelijk te maken dat hij
aan het verkeerde adres is, begint de directeur onze gevoelige snaar te
bespelen.
‘Dokter, denk toch even aan het tewerkstellingsverlies.’

Het laatste woord op de consensusconferentie
Op 28 mei 2002 heeft de consensusconferentie plaats. Meer dan 100
artsen, wetenschappers, apothekers, maar ook vertegenwoordigers
van de industrie volgen de uiteenzettingen en de debatten.
Minister Frank Vandenbroucke leidt de conferentie in. Ik heb de eer
en het genoegen als slotspreker te mogen optreden. Wie me met zijn
uiteenzetting als deskundige het meest tegen de borst stuit is professor Scheen, diensthoofd Endocrinologie van de universiteit van Luik en
voorzitter van de Belgian Lipid Club. Hij houdt een pleidooi om ‘tot een
synthese te komen tussen het economische, het commerciële en het wetenschappelijke’. De professor wil een potje koken om de besparingen
van de overheid, de winsten van de industrie en werkzaamheid van het
product te verzoenen.
Als slotspreker heb ik een speciale act voorbereid. Ik heb één maand
lang alle medische reclame verzameld die in de praktijkbus valt. Ik leg
die aan de ene kant van de tafel. Een stapel van meer dan 80 cm hoog.
Aan de andere kant leg ik het dunne Folia Pharmacotherapeutica in klein
A5-formaat. Onze enige bron van ongebonden informatie. Maandelijks.
‘Dit moet omkeren!’
Het auditorium schatert. Professor Scheen lacht groen. De man kan
het duidelijk niet verkroppen dat een huisarts het laatste woord krijgt
op een conferentie van experts.
Pas een jaar later is het juryrapport van de conferentie klaar.7 De jury
treedt in belangrijke mate het standpunt bij dat onder meer door mezelf
verdedigd was. Een succes. Het RIZIV dient dringend haar terugbetalingscriteria aan te passen. Patiënten die lijden aan hart- of vaatziek24

ten dienen statines terugbetaald te krijgen, ook al ligt hun cholesterolwaarde onder de 250 mg/dl. Patiënten in primaire preventie met een
hoog globaal risico dienen ook van terugbetaling te kunnen genieten.
Om dit risico in te schatten ontraadt de jury de ESC-tabellen van 1998
omdat die de gunstige HDL-cholesterolfractie niet incalculeren. Ze raadt
de Britse tabellen aan die, evenals de Nederlandse standaarden, dit wel
doen. De adviezen zijn duidelijk, maar zullen RIZIV en minister nu hun
verantwoordelijkheid opnemen?
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Zocor slaat zijn slag
Hoe één cholesterolverlager het monopolie verwerft op de nieuwe terugbetalingsregeling. Waarom legt de minister de aanbevelingen van zijn eigen wetenschappelijke conferentie naast
zich neer?

De gebroken verkiezingsbelofte van minister Vandenbroucke
Op 7 mei 2003 vervalt het patent van Zocor. De generische producten*
van Zocor, de simvastatines, verschijnen als paddestoelen uit de grond.
Enkele dagen na 7 mei zijn er reeds drie op de markt.
Half mei 2003, vlak voor de verkiezingen, komt Frank Vandenbroucke in het nieuws met de belofte de terugbetalingscriteria voor statines
te zullen aanpassen. Voor hartpatiënten en mensen met een verhoogd
risico is dat goed nieuws. Goed gezien van Vandenbroucke. Vlak voor de
verkiezingen beloven dat een paar honderdduizend mensen die de cholesterolverlagers echt nodig hebben, ze nu eindelijk ook terugbetaald
zullen krijgen. Op 1 juli zullen de nieuwe terugbetalingscriteria van
kracht worden.
In juli 2003 word ik geconsulteerd door een patiënt met een vroeger infarct. Zijn cholesterol is weliswaar onder de 250 mg/dl, maar ik vind het
toch beter dat hij een cholesterolverlager neemt. Ik vraag de terugbetaling van het generisch product simvastatine. Tot mijn grote verbazing
wordt dat geweigerd. Ik telefoneer met de adviseur van de ziekenkas.
*
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Een generisch product is een geneesmiddel dat hetzelfde actieve bestanddeel bevat, in
dezelfde dosis en vorm, als het oorspronkelijke merkproduct en in het menselijk lichaam
op dezelfde manier wordt opgenomen.

Die is even verwonderd. Hij pluist het na: de nieuwe terugbetalingscriteria gelden alleen voor het merkproduct Zocor! Dus niet voor de generische producten die dezelfde werking hebben en tot 39% goedkoper zijn.
Ongeloofl ijk maar waar!
Wat is er dan in het Staatsblad verschenen? Groot is mijn verbazing
als ik merk dat de oude Europese ESC-tabellen van 1998 worden opgelegd om het risico in te schatten. Dit gaat lijnrecht in tegen de adviezen
van de jury van deskundigen van het RIZIV zelf. Die hadden immers de
Britse en niet de Europese tabellen aanbevolen. Nog straffer: de auteurs
van deze Europese tabellen, de ‘European Task Force’, hebben zopas
hun nieuwe tabellen gepubliceerd. Die geven wel een goed antwoord op
de academische kritiek. Ze zeggen zelfs dat hun tabellen van 1998 het
risico op hart- en vaatziekten ernstig overschatten.

Zocor is dood! Lang leve Zocor!
Waarom legt Vandenbroucke dan toch deze fel bekritiseerde tabellen
van 1998 op? Ik contacteer professor Patrick Van der Stuyft over deze
kwestie. Hij is bereid op basis van wetenschappelijke modellen mee de
precieze gevolgen te berekenen van de nieuwe terugbetalingscriteria
van Vandenbroucke. We berekenen dat met de nieuwe criteria van het
RIZIV meer dan één miljoen Belgen in aanmerking komt voor terugbetaling. 260.000 mensen die lijden aan hart- of vaatziekten plus 970.000
patiënten met een verhoogd risico, berekend met de oude tabellen.
Een fenomenale markt! Uitsluitend en alleen aan Zocor van Merck
Sharp & Dohme (MSD) geschonken. Als Zocor dankzij de nieuwe regelgeving 30% van die patiënten bereikt, kan het zijn omzet verhogen van
de huidige 40 miljoen euro tot maar liefst 180 miljoen. Daarmee gooit
het RIZIV 36 miljoen euro ziekengeld over de balk omdat de goedkopere
generische producten niet mogen meedingen en nog eens 108 miljoen
euro omdat 270.000 patiënten een nutteloze behandeling met Zocor zullen krijgen.
Opnieuw besluiten we de resultaten van deze studie aan de grote klok
te hangen. De Morgen publiceert ons dossier op zaterdag 2 augustus. Op
de voorpagina! De Standaard brengt het op haar opiniepagina. Vandenbroucke weert zich als een duivel in een wijwatervat. Hij eist een recht
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van antwoord in De Morgen. Daarin spitst hij zich toe op een citaat van
het juryrapport waar de journalist van De Morgen twee cijfers had verwisseld. Die journalist had die vergissing trouwens reeds in de editie
van 6 augustus rechtgezet. Maar door lawaai te maken over dat foutief
citaat probeert Vandenbroucke ons hele dossier af te kraken. Inhoudelijk weet hij echter geen tegenargumenten aan te brengen. Ten slotte
probeert de minister er onderuit te komen door te stellen dat deze hele
discussie een noot is die wetenschappers onder mekaar moeten kraken.
We laten het daar niet bij en vragen een wederwoord in de editie van 10
augustus. Er is één positieve kant aan heel deze heisa. Ze plaatst het
geneesmiddelendebat in het algemeen en dat over de cholesterolverlagers in het bijzonder op de publieke agenda.

De lont in de cholesteroloorlog
Mede op basis van ons dossier stapte Docpharma naar de Raad van State. In België is Docpharma de snelst groeiende producent van generische geneesmiddelen. Zij bood het RIZIV aan de prijs van haar Simvastatine met 70% te verlagen op voorwaarde dat het dan in categorie B zou
terugbetaald worden. De aanvraag tot terugbetaling bij de medische
adviseur zou dan automatisch vervallen. De Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen adviseert positief. Minister Vandenbroucke, een
grote voorstander van generische producten en prijsdalingen, legde dit
advies van de commissie toch naast zich neer en liet zo het monopolie
aan het dure merkproduct Zocor.
De reacties bleven niet uit. Op internetforums van artsen stonden
boze reacties. Ook Marc Justaert, voorzitter van de Christelijke Mutualiteit, was woedend. Hij beschuldigde Vandenbroucke ervan steeds te
zwichten voor de geneesmiddelenlobby, in De Morgen van 1 augustus.
Het koor van verontwaardiging werd groter. Een nieuw begrip werd geboren: ‘de cholesteroloorlog’.
Maar er gebeuren nog meer rare dingen in de wereld van de pillen. Apothekeres Anne Peeters, geruime tijd hoofd van de cel geneesmiddelen
van het kabinet Vandenbroucke, stapte vrolijk over naar een topfunctie
bij Merck Sharp & Dohme, al dan niet toevallig de producent van Zocor.
Voordien zat Peeters namens de Socialistische Mutualiteit reeds jaren28

lang in verschillende erkenningcommissies en kent dus alle dossiers,
alle actoren en alle mechanismen. De overstap van Anne Peeters deed
vele wenkbrauwen fronsen. ‘Puur toeval’, beweerde de minister.
Tegen iedere logica van rationalisatie, besparing, promotie van generische producten, ja zelfs van concurrentie en markteconomie in?
Vlak na de deal met MSD! ‘Is het door onbekwaamheid, door nalatigheid
of nog erger?’ Partijgenoot en burgemeester van Antwerpen, Patrick
Janssens, sprak in verband met het visa-schandaal in zijn stad deze gevleugelde woorden.
Onze standpunten vinden ruime weerklank. De universitaire wereld
roert zich. Dr. Leunckens, voorzitter van de speciale RIZIV-conferentie
over statines, pikt het niet dat het advies van de jury niet werd opgevolgd. Het gezamenlijke advies van academici, artsen, mutualiteiten en
patiëntenverenigingen werd zonder pardon van tafel geveegd. Op verschillende artsenfora ontvang ik steunbetuigingen van tientallen collega’s huisartsen en specialisten. De Belgische apothekersvereniging zet
onze opinies zelfs integraal op hun website. Met een snelkoppeling naar
het weekblad Solidair dat uitgebreid over de zaak rapporteerde!

Artsenkrant op de bres voor Vandenbroucke
Nog uit een andere onverwachte hoek krijgt minister Vandenbroucke
steun. Van Artsenkrant zelf ! Hoewel deze krant traditioneel van leer
trekt tegen Vandenbroucke, neemt zij nu uitzonderlijk de verdediging
van de minister op. In een merkwaardig artikel van 8 augustus 2003
met als titel ‘Veel halve waarheden in de cholesteroloorlog’ gaat het
blad wild tekeer: tegen de krant De Morgen, tegen de producenten van
generische geneesmiddelen, tegen de Christelijke Mutualiteit en tegen
‘PVDA-dokter Dirk Van Duppen die zomaar kwakkels mag verspreiden’.
De afdruk op pagina 30 is geen reclamefolder voor Zocor, maar de voorpagina van Artsenkrant van 4 juli 2003. Twee maal per week krijgt elke
arts deze krant in de brievenbus. Gratis, want volledig gesponsord door
de farmaceutische bedrijven. In dezelfde editie heeft de producent van
Zocor Merck Sharp & Dohme (MSD) nog drie extra pagina’s afgehuurd.
Geen arts die dus de boodschap van MSD kan gemist hebben. Ze kijkt
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blijkbaar op geen euro om de lof te zingen van de nieuwe wet Vandenbroucke: ‘Nieuw! Enkel voor Zocor! Ongeacht de cholesterolwaarden.’
Met enig leedvermaak trapt MSD nog even na naar de goedkopere concurrenten: ‘Niet van toepassing op de generische vormen van Zocor.’
In dezelfde Artsenkrant staat ook een redactioneel stuk, het verslag
van een persconferentie over de nieuwe terugbetalingsvoorwaarden.
Twee professoren van de UCL en één van de KUL beweren zonder blikken of blozen dat de nieuwe regeling ‘een ware revolutie’ betekent. Bewust of onbewust, betaald of onbetaald laten deze opinieleiders zich
misbruiken om aan een schandalig MB een wetenschappelijk tintje te
geven.

Zocor in het midden van het bed
De advertenties demonstreren perfect hoe MSD de nieuwe terugbetalingsregeling uitspeelt. Vroeger hadden alleen patiënten met meer dan
250 mg/dl cholesterol recht op terugbetaling. Nu kunnen ook risicopatiënten met minder dan 250 mg/dl cholesterol daarvan genieten. Maar
ze krijgen slechts één medicament terugbetaald. Welk dacht je? Juist.
Zocor. Niet de andere cholesterolverlagers en ook niet de goedkopere
generische producten.
Patiënten met meer dan 250 mg/dl cholesterol kregen vroeger na een
ingewikkelde procedure terugbetaling. De nieuwe regeling voorziet een
eenvoudiger procedure. Eén doktersbezoek volstaat. Maar de terugbetaling geldt slechts voor één medicament. Welk dacht je? Weer goed geraden. Zocor. Voor de andere medicamenten blijft de ingewikkelde procedure van kracht. Drie bloedonderzoeken, vier bezoeken aan de dokter
en twee schriftelijke aanvragen voor toelating aan de adviserende arts.
Erg vervelend voor de dokter! Overbodige bloedonderzoeken en paperassenwerk. Erg vervelend voor de patiënt! Vier doktersbezoeken, drie
bloednamen en telkens wachten op het antwoord. Erg vervelend en ook
duur voor de ziekteverzekering! Onnodige kosten voor artsenhonoraria,
labo-onderzoeken en administratie.
Gelukkig is er nog het achterpoortje van de ‘overdrachtsregeling’?
Dit houdt in dat bij toelating tot terugbetaling door de medisch adviseur
van een merkproduct, de dokter dan zonder nieuwe aanvraag mag overschakelen naar een goedkoper generisch product.
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Dat is een handige uitweg om het alleenrecht van Zocor te doorbreken. Een grove misrekening. Zelfs dit achterdeurtje heeft minister Vandenbroucke ten voordele van MSD vergrendeld. Eenmaal Zocor, altijd Zocor of geen terugbetaling!
Hoe is dit in godsnaam mogelijk? Iemand die de interne keuken van
de geneesmiddelenerkenning perfect kent, sprak uit de biecht: ‘Zocor
heeft zijn zin kunnen doordrukken via de 180 dagen regel. Als een fi rma een nieuwe terugbetalingsregeling wil of nieuwe toepassingen wil
laten registreren, dan moet de overheid binnen de 180 dagen antwoorden. Is die termijn overschreden, dan wordt het voorstel van de fi rma
automatisch wet. Dat is een Europese richtlijn. Europa wil die termijn
zelfs verkorten naar 90 dagen. De administratie is te zwak om binnen
die termijn een fatsoenlijk antwoord klaar te stomen. Kabinetsmedewerkers weten vaak van toeten of blazen. Zelfs de grote mutualiteiten
beschikken slechts over enkele professionals. De fi rma’s daarentegen
liggen met tientallen, vooral dokters en juristen, op vinkenslag om het
minste procedurefoutje uit te buiten. Er is daar te weinig verweer tegen.’
Kortom, MSD heeft in de veldslag der cholesterolverlagers met Zocor
zijn economisch monopolie verzilverd in een politieke en wetgevende
overwinning.

Illegaliteit die wel door de vingers wordt gezien
Op een van de advertenties voor Zocor in Artsenkrant staat als slagzin:
‘Nood breekt wet.’ Is dit misschien ironisch bedoeld, want de nieuwe terugbetalingsregeling zowel als deze reclame blijken inderdaad onwettelijk.
Een gunstige wind deed een brief van Johan Van Calster op de redacties van De Morgen en van Solidair belanden. Van Calster is de grote
baas van het directoraat-generaal Geneesmiddelen van de Federale
Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu. Hij is verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de
wetgeving inzake geneesmiddelen. Op 24 juli 2003 richtte de directeurgeneraal die brief aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen
(CTG) met een kopie naar de minister van Volksgezondheid.
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De directeur-generaal formuleert zijn standpunt als volgt: ‘De terugbetalingsmodaliteiten gaan veel verder dan de vandaag officieel goedgekeurde indicaties. Het Koninklijk Besluit inzake publiciteit van geneesmiddelen laat niet toe informatie te verstrekken omtrent niet geregistreerde indicaties, en toch zijn deze terugbetaald! Dit stelt zelfs de
betrokken registratiehouder voor problemen.’ Van Calster waarschuwt:
‘Aan de officiële verkrijging van een indicatie gaat een uitgebreid regi33

stratieproces vooraf, inclusief klinische studies. Het zou niet aanvaardbaar zijn en bovendien zelfs een vorm van niet-correcte concurrentievervalsing, wanneer men deze vereiste naast zich zou neerleggen.’ De
directeur-generaal eist daarom ‘op basis van de bestaande regelgeving
een rechtzetting van de concrete situatie met betrekking tot Zocor’.
De geciteerde wet op de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen van 7 april 1995 zegt in artikel 4: ‘Alle elementen van de reclame voor een geneesmiddel dienen in overeenstemming te zijn met de
gegevens die voorkomen in de wetenschappelijke bijsluiter en met de
elementen van het dossier die werden aanvaard bij de registratie van
het geneesmiddel.’
Zocor is geregistreerd voor de indicaties ‘verlaging van verhoogde
concentratie van totaal cholesterol en LDL-cholesterol bij patiënten met
hypercholesterolemie’ en bij ‘secundaire preventie bij bewezen coronair
lijden’. De nieuwe terugbetalingsmodaliteiten voegden daar echter volgende indicaties aan toe, zonder dat het product daarvoor geregistreerd
was: ‘gedocumenteerde symptomatische cerebrovasculaire ziekten, gedocumenteerd symptomatisch perifeer vasculair lijden, individueel globaal
cardiovasculair risico berekend op basis van de richtlijnen van de Task
Force Européenne (European Heart Journal 1998) > 20% op 10 jaar.’
Met zijn verklaring bevestigde Johan Van Calster dat de nieuwe terugbetalingsmodaliteiten van Zocor, zoals die in het Belgisch Staatsblad bepaald zijn, in strijd zijn met de wetgeving. De reclame van MSD
was daardoor ook onwettelijk.
Hoe zou de nieuwe minister van Volksgezondheid, Rudy Demotte, reageren op deze verklaring van de directeur-generaal? Een journalist van
het weekblad Solidair voegde de daad bij het woord en belde de kersverse minister. Hij kreeg zijn perswoordvoerder aan de lijn: ‘De publiciteit
voor Zocor is inderdaad illegaal want de wet bepaalt dat er maar publiciteit mag gevoerd worden voor wat op de bijsluiter staat. De minister
zal MSD een brief sturen om de fi rma daarop attent te maken.’
Daarmee ontweek Demotte ook de essentie van de zaak. Niet alleen
de reclame, maar het Ministerieel Besluit zelf van Vandenbroucke is illegaal. Illegaal!? Komen het gerecht en de politie in zulke gevallen niet
in actie? Laten zij een hold-up van miljoenen euro op de ziekteverzekering ongestraft toe? Zal het gerecht de illegale superwinsten van MSD
terugvorderen?
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Een peperdure toptien
Op dinsdag 2 september 2003 belde De Morgen me op. De krant heeft
de toptien van medicijnen die de ziekteverzekering het meest kosten
in handen gekregen. Niet minder dan vier cholesterolverlagers bij die
toptien. ‘Of ik mijn commentaar op deze lijst wou geven?’
Wat me direct opviel was dat twee producten van de Amerikaanse
gigant Pfi zer op één en twee stonden. De cholesterolverlager Lipitor in
de verpakking van 20 mg met een kost van 46,8 miljoen euro en de
bloeddrukverlager Amlor, die 34,5 miljoen euro kost aan het RIZIV. Op
nummer acht komt Lipitor opnieuw voor in de verpakking van 10 mg
met een kostenplaatje voor het RIZIV van 24,1 miljoen euro.
Pfi zer haalde vorig jaar in België een omzet van 283 miljoen euro,
waarvan 150 miljoen euro voor slechts twee medicamenten: Lipitor en
Amlor. Verbazingwekkend, want beide producten behoren tot de minder goede medicamenten van hun klasse, zoals blijkt uit recent wetenschappelijk onderzoek. Lipitor verscheen pas in 1998 op de markt. Een
jaar later was het marktleider. Toch kon op dat ogenblik geen enkele
deugdelijke klinische studie de werkzaamheid van Lipitor voldoende
bewijzen. Dat was daarentegen wel het geval voor de andere statines.
Pas in april 2003 verscheen in The Lancet een vergelijkend onderzoek
tussen een groep patiënten die Lipitor toegediend kreeg en een placebogroep* met een gunstig effect van Lipitor op de ziektecijfers.8 Er bleek
echter geen verschil te zijn in het sterftecijfer tussen beide groepen. Het
sterftecijfer is nochtans het hardste en meest waarheidsgetrouwe eindpunt. Vanuit wetenschappelijke hoek lokte de studie een stapel reacties
uit, die stelden dat Lipitor in feite geen meerwaarde had tegenover de
andere bestaande statines.
‘Omstreden medicijn kost ziekteverzekering het meeste’, titelde De
Morgen op de voorpagina. ‘Lipitor al marktleider zonder wetenschappelijk harde bewijzen’ stond er zwart op wit.
Pfi zer was razend. De volgende dag reeds verscheen er in alle artsenkranten een bijna paginagrote advertentie. In een redactionele opmaak
en onder de titel: ‘Pfi zer reageert op artikels in De Morgen.’ Van een
*

Placebo is een stof (poeder, tablet enz.) die uiterlijk en in smaak geheel overeenkomt met
een medicament, maar geen werkzame bestanddelen bevat. Placebo’s worden gebruikt bij
farmaceutische proefnemingen.
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‘recht op antwoord’ in De Morgen is er nooit iets in huis gekomen. Het is
wellicht de eerste keer in de mediageschiedenis dat een fi rma, die op de
korrel wordt genomen door een dagblad, antwoordt op de aantijgingen
via advertenties in tijdschriften van haar doelpubliek. Voor geld danst
de beer. Pfi zer had blijkbaar vooral schrik dat haar Lipitor systematisch vervangen zou worden door het wellicht betere simvastatine. En
veel goedkopere vermits het patent ervan vervallen was. Dat zou het
RIZIV 50 miljoen euro besparen, geld dat nu in de kluizen van de farmaceutische gigant verdwijnt.
‘Ik heb er niets op tegen dat de farmaceutische industrie winst maakt,
maar niet met het geld van de patiënt of van de ziekteverzekering’, zo
reageerde een belangrijke verantwoordelijke van een mutualiteit op
deze dure toestanden.

Een frisse wind uit Nieuw-Zeeland
Specialisten van de ziekteverzekering hadden me al eens gesuggereerd
om op de website van Pharmac in Nieuw-Zeeland te gaan kijken. En
inderdaad, via Google was ik in een fl its in Nieuw-Zeeland. Het geneesmiddelenbeleid is er publiek en transparant. Ik kon makkelijk de publieksprijzen van hun farmaceutische lijst raadplegen. Ik vergeleek ze
met de prijs in België voor eenzelfde product aan dezelfde dosis en verpakking.9
Het merkproduct Lipitor bleek in België tweemaal zo duur te zijn als
in Nieuw-Zeeland. Zocor is in België zelfs driemaal zo duur als het generische equivalent dat in Nieuw-Zeeland de openbare aanbesteding in de
wacht wist te slepen.
Op 19 september 2003 komen Louis en Jozefa, twee hoogbejaarde patiënten, bij mij op consultatie. Een cardioloog heeft Louis Cozaar voorgeschreven, een nieuwe en dure bloeddrukverlager. Het is alleen terugbetaald mits toestemming van de medische adviseur. Die is er nog niet
en dus heeft het koppel bij de apotheker de volle pot betaald: 30,5 euro
voor een doosje van 28 pilletjes. Ik ben benieuwd naar de prijs van Cozaar in Nieuw-Zeeland. We surfen samen naar de website van Pharmac.
Daar kost Cozaar voor 30 tabletten 32 Nieuw-Zeelandse dollar of 16
euro! De helft goedkoper en volledig terugbetaald.
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‘Wanneer gaan we betogen bij Vandenbroucke?’ reageert de 83-jarige
hartlijder.
Dat ontroerde me... Samen hebben we verder gekeken wat zijn geneesmiddelen in Nieuw-Zeeland kosten. Het resultaat was ontluisterend. Onze bejaarde patiënt had een frisse reactie. We moeten inderdaad een brede beweging op gang brengen om een forse prijsdaling van
de geneesmiddelen af te dwingen. Via een systeem van openbare aanbesteding is dat mogelijk. Zulke prijsdaling is eenvoudig, realistisch,
noodzakelijk en rechtvaardig.
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Met een nieuwe minister wordt alles anders...
Waarom reageert de farmaceutische industrie zo paniekerig op
kritiek? Zal de nieuwe minister Demotte echt de koe bij de horens pakken en het beleid hervormen?

De gezondheidsdialogen
Naar aanleiding van de heisa rond cholesterolverlagers gaf kersverse
minister van Volksgezondheid Rudy Demotte ( PS) op 30 september 2003
een persconferentie. Hij beloofde plechtig het terugbetalingsysteem
voor cholesterolverlagers te vereenvoudigen alsook een prijsdaling met
meer dan 50%. Vanaf 1 november zou Docsimvasta reeds terugbetaald
worden in categorie B. Dus geen papierwerk meer langs de adviseur.
Vanaf 1 december zouden alle generische statines van die maatregel
kunnen genieten op voorwaarde van een prijsdaling met 50%. Demotte
legde ook nog een liefdesverklaring af naar alle actoren in de gezondheidszorg, samen zou het verdere beleid worden uitgestippeld. ‘Met het
herschrijven van de terugbetalingsmodaliteiten gaat Demotte lijnrecht
in tegen het beleid van voorganger Frank Vandenbroucke’, aldus De
Morgen op 1 oktober en titelde: ‘Demotte geeft dure cholesterolmedicijnen nekslag’ op de voorpagina.
En inderdaad. Met deze nieuwe maatregelen zou de monopoliepositie
van Zocor worden doorbroken. Maar ook de andere merken van Pfi zer
en AstraZeneca zagen de bui hangen. AstraZeneca koerste tegen de
tijd om ook haar cholesterolverlager te ontwikkelen. Doel was een omzet van 60 miljoen euro, alleen al op de Belgische markt. En voor de
beer was geschoten, was zijn vel al verkocht. Een megareclame werd op
touw gezet.
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Eerstelijnssymposium
Op 27 september 2003 had het vierde wetenschappelijke symposium
over eerstelijnsgeneeskunde plaats te Brussel. Deze keer werden een
vijftal onderzoeksprojecten van de groepspraktijken van Geneeskunde
voor het Volk gepresenteerd naast een honderdtal andere.
Op dit symposium werd ook de tweejaarlijkse prijs van ‘De beste internationale publicatie door een Vlaamse huisarts’ uitgereikt. Een jury
beoordeelde 26 artikels van Vlaamse huisartsen die de afgelopen twee
jaar verschenen in internationale wetenschappelijke tijdschriften. De
prijs ging naar dr. An De Sutter (U-Gent) en prof. Bert Aertgeerts (KULeuven). ‘Daarnaast wenst de jury twee inzendingen te honoreren met
een bijzondere vermelding’, sprak de voorzitter. Hij prees het onderzoek
van Geneeskunde voor het Volk over cholesterolverlagers omdat ‘dit artikel op tafel lag tijdens de consensusconferentie die aan de basis lag
van de beslissing de terugbetalingscriteria voor statines aan te passen.’
De ironie van dit verhaal wil dat deze prijs traditioneel gesponsord
wordt door de fi rma Pharmacia. Maar omdat Pfi zer in het voorjaar
Pharmacia heeft opgekocht, heet deze prijs voortaan ‘Pfi zer Award for
Flemish Research in General Practice’.
Op dat colloqium nam collega Jos De Smedt, voorzitter van de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen, me bij de arm. Jos
vroeg of ik namens de Vereniging wilde deelnemen aan de ‘gezondheidsdialogen’ van Demotte. Dat wilde ik wel.

Dokter Van Noppen
Woensdag 8 oktober 2003. Na mijn consultatie snelde ik naar Brussel,
ik wilde op tijd zijn op de gezondheidsdialoog van minister Demotte. Er
waren een vijftigtal aanwezigen, voornamelijk mannen. Kabinetsmedewerker Jean-Marc Close zat de bijeenkomst voor. Hij stelde voor een
inventaris op te maken van de te bespreken punten. Al gauw begreep ik
dat vele aanwezigen lobbyisten van de farmaceutische industrie waren,
en er waren ook enkele vertegenwoordigers van verzekeringsinstellingen en twee huisartsen.
Ik viel met de deur in huis en drong aan om alle discussies met cijfermateriaal te stofferen om zo de knelpunten te kunnen blootleggen. Toen
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ik mijzelf voorstelde en zei dat ik namens de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen deelnam, draaiden heel wat deelnemers
rond op hun stoel. Mijnheer Close suste dat het niet de bedoeling was op
de dialogen alles nog eens uit te spitten wat reeds geweten was. Vooral
constructieve voorstellen moesten er op tafel komen. Ik bleef toch koppig aandringen op cijfermateriaal. Dat was noodzakelijk, wilden we
wetenschappelijk werken. Close wimpelde me terug af. Ik moest maar
contact opnemen met directeur De Swaef van het RIZIV. Die zou mij dan
wel de nodige cijfers kunnen bezorgen.
De man naast mij vroeg het woord, een zekere Luc Vermeersch van
de delegatie van Pharma.be, de koepel van de grote farmaceutische bedrijven in België.
‘Ik wil nog terugkomen op de interventie van dokter Van Noppen...’
Tumult en gelach onder de aanwezigen.
‘Oh, excuseer. Excuseert u mij, dokter Van Duppen...’
Toch reed ik met een gerust gevoel terug naar Deurne. Ik zou meer
inzicht krijgen in de cijfers. De wetenschappelijke ontleding van ons
geneesmiddelenbeleid zou mogelijk zijn.

Noppens met de cijfers
Enthousiast mailde ik mijn precieze vragen door aan directeur De Swaef
van het RIZIV. Ik kreeg een laconieke mail terug:
‘Geachte collega,
Na overleg met het kabinet van de Toeziende Minister, is er besloten
geen concrete gegevens over het geneesmiddelengebruik onder de leden van de gezondheidsdialogen te verspreiden. Op de webstek van het
Riziv kan u reeds een aantal gegevens raadplegen.
Met vriendelijke groeten
André De Swaef’
Maar op die webstek staan alleen wat algemeenheden, absoluut onvoldoende voor een zinnige gezondheidsdialoog. Kort daarna belt een journalist van Solidair me: ‘Artsenkrant vraagt naar een foto van jou, mogen
we die doorgeven?’
Ik bel naar de redactie van Artsenkrant. Wat waren ze met mijn foto
van plan?
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‘We publiceren een artikel over uw opgemerkte aanwezigheid op de
laatste gezondheidsdialoog.’
‘U mag mijn foto gebruiken op voorwaarde dat u er geen slechte bedoelingen mee hebt.’
‘Nee, natuurlijk niet. Het is gewoon normaal journalistiek werk.’

Artsenkrant in de rol van McCarthy
Op 21 oktober kwam Artsenkrant toe op de praktijk. Mijn grote kleurenfoto prijkte onder de titel: ‘De “wetenschappelijke stem” van de
Vlaamse huisartsen.’ Hoofdredacteur Peter Backx had het artikel zelf
geschreven:
‘De huisartsen willen een stem hebben in zoveel mogelijk werkgroepen van Rudy Demottes Gezondheidsdialogen. Ze hebben overschot
van gelijk, maar ze moeten zich wel eens bezinnen over wie ze afvaardigen.
Zo bleek de enige Vlaamse huisarts die het woord voerde in de
werkgroep Geneesmiddelen uitgerekend Dirk Van Duppen te zijn
van de groepspraktijk De Bres in Deurne. De Bres is één van de
dokterspraktijken van Geneeskunde voor het Volk, gelieerd aan de
extreemlinkse Partij van de Arbeid ( PVDA). Van Duppen sprak in de
werkgroep geneesmiddelen naar eigen zeggen namens de WVVH. Een
Amadees als wetenschappelijke stem van de Vlaamse huisartsen,
kan dat zomaar?
Nu is het geenszins onze bedoeling de WVVH te schofferen. Het kan
best zijn dat Van Duppen om zijn wetenschappelijke merites naar de
Gezondheidsdialoog werd gestuurd. Die merites trekken we niet in
twijfel, maar als de arts uit Deurne uitsluitend om die reden geselecteerd zou zijn, kan men zich daar toch wel vragen bij stellen.
Van Duppen is immers in de eerste plaats een politicus, een partijmilitant met een – het moet gezegd – marginaal gedachtegoed. Het programma van de PVDA inzake medicamenten laat zich immers makkelijk
samenvatten: geneesmiddelen moeten gratis zijn. Zoals natuurlijk ook
de geneeskunde tout court gratis moet zijn. Of wat dacht u?
Hoe kan zo’n extreem-gauchist, aanhanger van een ideologie die
misschien nog 0,02% van zijn collega’s onderschrijven, de Vlaamse
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huisartsen op een representatieve manier vertegenwoordigen? Tenzij
gratis geneeskunde en gratis geneesmiddelen plots het nieuwe adagium zou zijn, wat we sterk durven te betwijfelen. (...)
In interviews met het PVDA-blad Solidair verkettert hij de vrijemarkteconomie en dweept hij met het superieure Cubaanse model. “Onder
het communisme zal de prijs van de medicamenten veel dichter bij de
maakprijs liggen, zodat ze gratis of zeer goedkoop kunnen worden”, is
één van zijn stellingen.
Er hoeft geen tekening bij dat verscheidene artsen ons signaleerden
dat de figuur Van Duppen voor hen moeilijk ligt. Het moge misschien
een zegen zijn dat Jean-Marc Close, de coördinator van de Gezondheidsdialoog, onze PVDA-arts al snel de mond snoerde. Alleen CM-woordvoerder Proesmans bleek bereid om op de interventie van Van Duppen door
te gaan. Het zet tot nadenken aan, zo’n bondgenootschap tussen de CM
en de PVDA...
Rest ons alleen deze vraag: doet de WVVH er niet goed aan nog eens
twee keer na te denken of deze “geneesheer voor het volk” als wetenschappelijke huisartsenstem op zijn plaats is in de werkgroep geneesmiddelen?’
Ik was uit mijn lood geslagen. Een aanval onder de gordel! Ik kon mij
moeilijk concentreren op de patiënten. En al snel stroomden de eerste
telefoontjes binnen. Enkele collega’s van mijn LOK (een lokale kring van
huisartsen)-groep waren verontwaardigd. Jos De Smedt, voorzitter van
de WVVH, betitelde het artikel als ‘riooljournalistiek’: ‘Dit kan niet meer.
Hier moet een scherpe reactie op komen.’ Pat Wyffels, huisarts in Zoersel en medewerker aan de Universiteit van Antwerpen, mailde een lovende verdediging van mijn mandaat als lezersbrief naar Artsenkrant.
Collega’s van het Vlaams Huisartsenparlement stuurden me steunbetuigingen. Ook op de praktijk zelf was de reactie van mijn collega’s en
medewerkers hartverwarmend. Mijn patiënten die een kopie van het
bewuste artikel in de wachtzaal konden lezen, waren gerevolteerd. Viviane, een patiënte van de groepspraktijk in Hoboken, mailde me: ‘Proficiat Dirk, aan die kritiek merkt men duidelijk dat ge die dure heren
goed geraakt hebt. Ze zijn waarachtig bang van U. Doe zo voort.’
‘Een “geneesheer voor het volk” als “wetenschappelijke stem” van de
Vlaamse huisartsen. Kan dat?’ ‘Ja. Dat kan!’ vonden tientallen colle42

ga’s artsen en professoren. Zij bleven protestbrieven sturen naar Artsenkrant en artsenfora. Enkele artsen vergeleken Artsenkrant zelfs met de
Amerikaanse senaatscommissie McCarthy. Die ontketende in de jaren
vijftig een heksenjacht tegen wetenschappers en kunstenaars die er
een, al dan niet vermeende, communistische overtuiging op na hielden.
Velen van hen verloren toen hun job of werden uitgesloten uit verantwoordelijke functies.

Een regen van reacties
WVVH-voorzitter

Jos De Smedt voelde zichzelf en zijn vereniging aangevallen en diende Artsenkrant van antwoord: ‘Uw argument luidt:
aangezien Dr. Van Duppen deel uitmaakt van een dokterspraktijk
van Geneeskunde voor het Volk gelieerd aan de Partij van de Arbeid
en bovendien zijn persoonlijke politieke keuze naar de PVDA uitgaat,
moet in vraag gesteld worden of hij de Vlaamse huisartsen op een representatieve manier kan vertegenwoordigen. Noch het feit dat Dirk
Van Duppen een ‘geneesheer voor het volk’ is, noch zijn persoonlijke
politieke overtuiging doen ons inziens afbreuk aan zijn wetenschappelijke verdiensten. Collega Van Duppen heeft wetenschappelijke ervaring in geneesmiddelenproblematiek. Zo is hij coauteur van een belangrijke internationale publicatie waarin in 2001 op een zeer grondige wijze de analyse wordt gemaakt van de terugbetalingscriteria
van statines.
De politieke keuzes van onze leden beschouwen wij als een persoonlijke aangelegenheid. Daarom zijn we van mening dat Dirk Van Duppen
de Vlaamse huisarts op een representatieve manier kan vertegenwoordigen in de Gezondheidsdialogen.’
Dokters Ludo Dhondt en Frank Heyvaert, coördinatoren van de LOKgroep, stelden: ‘Eigenlijk verlangt Artsenkrant van de Vlaamse huisartsen en de WVVH dat de meest geschikte huisarts om te zetelen in de
werkgroep geneesmiddelen van de Gezondheidsdialogen, er geweerd
wordt omwille van zijn politieke denkbeelden. Een bedenkelijk denkspoor waar wij, en naar wij hopen ook de meeste Vlaamse huisartsen,
onmogelijk kunnen achterstaan. In onze LOK-groep waarderen wij Dirk
al jaren om zijn wetenschappelijke aanpak, die hij wel degelijk weet te
scheiden van zijn politieke overtuiging.’
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Dokter Joost Verelst, een andere collega uit de LOK van Deurne, pleitte:
‘Wij maken samen deel uit van dezelfde LOK, en neen, ik ben geen lid of
sympathisant van de PVDA. Wat ik wel weet is dat dr. Van Duppen een
erg integer arts is, met een hart voor zijn patiënten, die met veel toewijding aan zijn continue scholing werkt. In de LOK is hij een graag aanhoord spreker.’ Hun brieven werden nog gepubliceerd door Artsenkrant.
Talrijke andere reacties niet meer.
Olga Vandervloedt, voormalig voorzitster van WVVH, nam mee mijn verdediging op: ‘De WVVH heeft niets te maken met de politieke overtuiging
van haar leden, wel met hun wetenschappelijke capaciteiten en de manier waarop ze de huisartsgeneeskunde uitoefenen. Op die beide punten
kan Dirk model staan. Wat betreft geneesmiddelenbeleid stelt de partij
van Van Duppen het Nieuw-Zeelandse model als voorbeeld. Bij mijn weten niet echt een communistisch land, en dan nog. Het is dus platvloers
hun voorstellen inzake geneesmiddelenbeleid goedkoop af te doen als
een “gratis” beleid want dat is niet juist. Overigens ligt Dirk mee aan
de grondslag van het feit dat men terug is moeten komen op de unieke
terugbetaling van Zocor. Het zal wel dat de farmaceutische industrie
hem rauw lust. Maar dat hoeft de WVVH niet af te schrikken. Of moeten
we weer bang zijn voor onze sponsors en wil Artsenkrant ons zo onder
druk zetten???’
Jef De Loof, WVVH-senior en stichter van Artsen tegen atoomwapens, viel
hen bij: ‘Van Dirk Van Duppen denk ik dat hij niet alleen wetenschappelijk een belangrijke bijdrage kan leveren, maar dat hij kan luisteren en
vooral dat hij op huisartsgeneeskundig gebied met principes akkoord
gaat waar de meerderheid van de huisartsen achter staat.’
Ook Pat Wyffels, stafmedewerker Interuniversitair Centrum voor
Huisartsenopleiding ( ICHO) en praktijkassistent aan de UniversiteitAntwerpen, sprong mee op de bres: ‘Ik ken Dirk Van Duppen intussen als de meest integere én wetenschappelijke collega, die samen met
collega’s en hibo’s schitterende opleidingen verzorgt. Ik denk dat Dirk
wat dat betreft in Vlaanderen en zelfs ver daarbuiten zijn gelijke niet
kent. Getuige daarvan onder andere zijn internationale publicaties in
vermaarde tijdschriften, waar veel (huis)artsen maar kunnen van dromen. Het stoort mij mateloos dat Peter Backx geen onderscheid kan
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maken tussen de wetenschapper (en daarvoor zit hij in de werkgroep
geneesmiddelen met – geloof me – kennis van zaken) en de politicus.
Of moeten we iedere inbreng in die werkgroep taxeren op de politieke
kleur, bijvoorbeeld goed van de CD & V, slecht van PVDA, goed van SP.a,
en ga zo maar door? Ik heb het grootste respect voor Dirk als arts, als
opleider, als mens (werkte hij niet ooit in een vluchtelingenkamp in
Palestina?) en zeker als wetenschapper. Ik respecteer bovendien zijn
ideologie, die ik zonder moeite kan loskoppelen van zijn activiteiten als
wetenschapper.’

Mijn recht op antwoord
Ik eiste een recht op antwoord. Uiteindelijk publiceerde Artsenkrant dit
op 14 november. Een maand na het artikel van Peter Backx. Mijn antwoord op de verdachtmakingen:
‘Van Duppen sprak in de werkgroep geneesmiddelen naar eigen zeggen
namens de WVVH.’ Hoe durft hij? De voorzitter van de WVVH zelf heeft
het mij gevraagd. Als gemandateerde voor de WVVH verdedigde ik op de
Gezondheidsdialoog de standpunten van deze vereniging. Niets meer en
niets minder. Trouwens ik sta achter de WVVH- oriëntaties en ervaar in
de praktijk er dagelijks het belang van. Dat ik dat gedreven doe, wie
verwijt me dat?
Peter Backx juichte de interventie van Close toe: ‘Het moge misschien
een zegen zijn dat Jean-Marc Close, coördinator van de Gezondheidsdialoog, onze PVDA-arts al snel de mond snoerde.’
Is een vraag naar correct cijfermateriaal van het RIZIV zo ongewoon?
Hoe anders wetenschappelijk te werk gaan? Is het waar dat drie van
de vijf statines het RIZIV het meest kosten? Welk is het aandeel van de
dure quinolonen tegenover de andere antibiotica? Hoeveel bedraagt de
consumptie van nieuwe geneesmiddelen met een controversiële meerwaarde?
Waarom ligt het aandeel van generische producten in België zo laag?
Wat kosten onze geneesmiddelen in vergelijking met de prijs in het buitenland? Waarom noemt Peter Backx het ‘een zegen’ als een vraag naar
zulke essentiële gegevens ‘de mond wordt gesnoerd’?
Dat ik als PVDA-dokter voorstander ben van ‘gratis geneeskunde’ is
niet nieuw onder de zon. Een kwaliteitsvolle gezondheidszorg moet
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gelijk toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht de dikte van de portefeuille. Trouwens Archie Cochrane, de grondlegger van de Evidence
Based Medicine, verdedigde eveneens de ‘gratis geneeskunde’. ‘Effective treatments should be free’ (Doeltreffende behandelingen dienen
gratis te zijn) was één van zijn drie basisprincipes.
Maar dat is niet het debat dat ik als gemandateerde voor de WVVH op de
gezondheidsdialogen gevoerd heb en zal voeren. Uiteraard bedoelen we
met ‘gratis geneeskunde’ niet dat niemand er hoeft voor te betalen. De
werkende mensen betalen er hun leven lang reeds sociale bijdragen voor.
Des te groter wordt daarom het belang om met die gemeenschapsgelden
zuinig om te springen. En dat is dan wel een streefdoel van de WVVH.
Maar toch bleef Artsenkrant op dezelfde nagel kloppen. Op 25 november
publiceerde het een lezersbrief van driekwart bladzijde, ondertekend
met ‘Naam en adres bekend bij de redactie’. Eén anticommunistische
tirade met een grote kleurenfoto van minister Demotte, ondertiteld door
een citaat uit de lezersbrief: ‘Ik begrijp de verontwaardiging van hoofdredacteur Peter Backx over de afvaardiging van Dr. Dirk Van Duppen
naar de Gezondheidsdialoog heel goed.’

Als een boemerang
Heel de heisa keerde zich als een boemerang tegen Artsenkrant. De volgende gezondheidsdialoog zouden twee extra huisartsen meegaan namens het Vlaams Huisartsenparlement. Het WVVH bestuur bevestigde
mijn mandaat en verspreidde de verdediging ervan op haar website. Zowel het Vlaams Huisartsenparlement als de Wetenschappelijke Vereniging vroegen me daarenboven als deskundige deel te nemen aan hun
gemengde geneesmiddelencommissie. Als toetje kreeg ik plots toch nog
het gevraagde cijfermateriaal van het RIZIV in de bus.
De volgende gezondheidsdialoog was ik een bekend figuur. Links van
mij zat opnieuw de delegatie van Pharma.be. Eén van hen kwam zich voorstellen: ‘Gegroet dokter Van Duppen. Ik ben Leo Neels van de industrie.’
Leo Neels is professor communicatierecht. Hij verdiende zijn eerste sporen als algemeen directeur van VTM. De grote farmaceutische bedrijven
huurden hem in om hun imago te verbeteren. Van in het begin heeft Neels
de naam omgedoopt tot Pharma.be. In de discussies leerden we mekaar al
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vlug beter kennen. We kibbelden rond cijfers en prijzen van geneesmiddelen. Voorzitter Close onderbrak de polemiek ‘omdat het te technisch werd’.
In die drukke weken ging ook de confrontatie rond de privatisering van de Antwerpse OCMW-ziekenhuizen crescendo. Acht openbare
ziekenhuizen verzorgen momenteel 300.000 patiënten of 60% van de
Antwerpse bevolking. De geplande herstructurering zou de sluiting
van twee en waarschijnlijk drie van deze ziekenhuizen betekenen. Een
kwaliteitsvolle en toegankelijke tweede lijn, dicht bij de mensen, zou
wegvallen. Wachtlijsten, ontslagen en onhoudbare werkdruk dreigen
realiteit te worden in deze geprivatiseerde ziekenhuizen. Oorzaak van
deze malaise is een jaarlijks tekort van 15 miljoen euro op de begroting
van de openbare ziekenhuizen op een omzet van 385 miljoen euro. Dat
doet mijn wenkbrauwen fronsen. Dit tekort van 15 miljoen euro op de
zorg van 300.000 patiënten is toch een peulenschil vergeleken met de
transfers van tientallen miljoenen euro voor één cholesterolpil van één
farmaceutische multinational!
Op een vrijdagnamiddag organiseert het personeel van de Deurnese
OCMW-kliniek Gallifort een ludieke protestactie tegen de dreigende sluiting van deze campus. Samen met collega’s van Geneeskunde voor het
Volk breng ik een bezoek aan de actievoerders. Een groen uitgedoste
ACV’er introduceert me bij zijn collega’s: ‘Dat zijn de mannen die vorig
jaar Erasmus hebben opengehouden.’ Bewonderende blikken. Meteen
daarop de schalkse vraag: ‘Zeg, moet gij geen bodyguards hebben? Met
wat gij hebt uitgebracht rond Zocor. Chapeau zeg.’ In de kranten en op
de website van Solidair had de vakbondsmilitant het verslag van onze
cholesteroloorlog gevolgd. Het debat rond het thema ‘waar het geld halen’ om de ziekenhuizen te redden, barstte los.

Petitiecampagne voor goedkope geneesmiddelen
De verontwaardiging over de hoge prijzen van geneesmiddelen is algemeen. Dat door een wetswijziging, zoals in Nieuw-Zeeland gebeurde, het monopolie van de grote pillenbusiness kan doorbroken worden,
spreekt veel dokters en medewerkers van Geneeskunde voor het Volk
aan. We besluiten een simulatiestudie te maken. Wanneer we het model van Nieuw-Zeeland morgen in België zouden toepassen, wat zou dat
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opleveren? De overheid zou dan van ieder geneesmiddel alleen het beste
product kiezen aan de laagste prijs. De uikomst was verbluffend! De
patiënten besparen bijna 0,7 miljard euro, de ziekteverzekering 1 tot 1,5
miljard euro... en dat voor betere geneesmiddelen!
Op een seminarie van Geneeskunde voor het Volk was iedereen akkoord
om campagne te voeren met een petitie voor een wetsvoorstel voor goedkope geneesmiddelen. De patiënten zijn onze belangrijkste bondgenoten in die strijd, het gaat tenslotte om hun gezondheid en centen. We
willen 100.000 handtekeningen verzamelen! Dat zou het debat en het
wetsvoorstel voor goedkope geneesmiddelen lanceren. Ten laatste eind
november zou minister Demotte zijn veelbelovend Ministerieel Besluit
over de terugbetaling van statines publiceren. We waren benieuwd.

De bocht van 180 graden van Demotte
Het besluit bleek ellendig. Demotte voerde niets van zijn belofte van 30
september uit. Integendeel, begin november had Demotte nog beloofd
dat de nieuwe terugbetalingsregeling in voege zou treden op 1 december. Maar op 20 november besliste hij de terugbetalingscriteria voor
alle cholesterolverlagers te herzien. Zocor behield bijna een monopolie.
In plaats dat de goedkope generische producten in terugbetalingscategorie B vallen, blijven alle statines in categorie Bf. Voor alle producten heeft de patiënt nog steeds toestemming van de medische adviseur
nodig. Daarmee herroept Demotte meteen zijn vorig besluit waarin hij
Docsimvasta als eerste product toestemming had gegeven om in categorie B op de markt te komen.
Terwijl zijn eigen partij mee in de regering zit reageert senator Patrick Vankrunkelsven (VLD) toch ook: ‘Minister Demotte bewandelde de
laatste maanden het juiste spoor en wijkt daar plots van af. Er is geen
enkele wetenschappelijke, rationele of gezondheidseconomische reden
om dat te doen. (...) Er spelen duistere machinaties om grote fi rma’s
te beschermen. De logica om het gebruik van generieken te stimuleren, wordt verlaten. Men wijkt bewust af van Belgische en Europese
regelgeving om de staat en de patiënten meer geld te laten uitgeven
ten voordele van enkele grote farmaceutische bedrijven’ (De Morgen, 28
november 2003).
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De belangrijkste spitsvondigheden waarmee Zocor door het MB bevoordeeld wordt tegenover de generische equivalenten zijn:
1. Zocor wordt volledig terugbetaald voor familiale hypercholesterolemie. Dit geldt niet voor de generische producten.
2. Voor Zocor is geen cholesterolbepaling vereist bij hartlijders. Zij krijgen het product terugbetaald ongeacht hun cholesterolwaarde.Voor
terugbetaling van het generische equivalent zijn nog steeds twee
bloedonderzoeken nodig, waarbij een cholesterolwaarde boven de
190 mg/dl of een LDL cholesterolwaarde boven de 115 mg/dl dient gedocumenteerd te worden.
3. Overdraagbaarheid naar generische producten is niet mogelijk. Bij
andere merkproducten geldt die overdraagbaarheid wel. Voor Zocor
geldt deze logische regel niet. Nochtans kost het merkproduct momenteel tweemaal zoveel als het goedkoopste generische product.
Het MB legt nogmaals de fameuze ESC-richtlijnen van de European
Task Force van 1998 op. Daarmee zit Demotte terug op één lijn met het
zo gecontesteerde beleid van Vandenbroucke. Terug naar af.
Ook regelt dit MB de terugbetaling van een nieuw statine op de Belgische markt: rosuvastatine onder de merknaam Crestor van AstraZeneca. Dit geneesmiddel werd reeds internationaal gecontesteerd.
Volgens een editoriaal in The Lancet van 24 oktober 2003 waren er
maar gebrekkige bewijzen voor een klinische meerwaarde van Crestor. De auteurs hadden ook hun twijfels omtrent de veiligheidsgaranties. Waarom dan nog een vijfde twijfelachtig, maar even duur statine
terugbetalen?
We stelden een goed gedocumenteerd persdossier op. De positieve respons in de media en op huisartsenfora was hoopgevend. Het Vlaams
Huisartsenparlement en de andere huisartsenorganisaties kropen zelf
op de barricade en riepen op tot een boycot van de merkstatines. Huisartsen weigerden de vertegenwoordigers van Pfi zer, MSD of AstraZeneca
nog langer te ontvangen. De tijden schenen te veranderen.

Prijs van ‘de Huisarts’ ondanks ‘de Artsenkrant’
Op het vierde eerstelijnssymposium van 27 september 2003 te Brussel
evalueerde een jury van universiteitsprofessoren de onderzoeksprojec49

ten van jonge ‘huisartsen in beroepsopleiding’. Zes genomineerden kwamen in het blad De Huisarts. Onze Hibo Filip Goossens van Geneeskunde
voor het Volk in Deurne werd genomineerd met het project ‘Online-onthe-spot’. Hierbij zoekt de arts tijdens de consultatie dan samen met
de patiënt antwoorden op medische vragen op het internet, via enkele
wetenschappelijke databanken. Op drie maanden tijd registreerden we
met vijf artsen 365 zoekopdrachten. Acht op tien keren vonden we een
antwoord. Vier keer op tien vonden we nieuwe informatie. Twee keer op
tien leidde dit tot een betere aanpak. Vijf keer op tien nam de patiënt
deel aan de zoektocht. Kortom, deze manier van doen geeft een meerwaarde aan de kwaliteit van ons medisch werk.
De lezers van De Huisarts stemden op ons OOS-project. En dat niettegenstaande diezelfde lezers in Artsenkrant vier weken lang aanvallen
tegen Geneeskunde voor het Volk te slikken kregen! De prijs bedroeg
2.500 euro. Geld voor onze campagne voor goedkope geneesmiddelen!

Op bezoek bij minister Demotte
Op zondag 21 december 2003 organiseerden huisartsen een wandeling,
naar het huis van minister Demotte in Vloesberg of Flobecq, om meer
middelen voor de eerste lijn te eisen en te protesteren tegen het MB op
de statines.
Ik trek er samen met mijn vrouw en tevens collega Lief Seuntjens
naartoe. Een ideale gelegenheid om Demotte eens persoonlijk te
confronteren. We worden verwelkomd door een groep huisartsen uit
Essen, Kapellen en Hoevenen die ons feliciteren met het dossier over
de statines. Ze hebben het gelezen op de discussiefora. Om 12.45 uur
komt Demotte toe vanuit Brussel. Hij moest optreden voor RTL. Hij ontvangt ons in de zaal van het gemeentehuis. De huisartsen hebben de
64 pagina’s van het MB uit het Staatsblad aan elkaar geniet en met die
17,9 meter lange slinger de trouwzaal van het gemeentehuis versierd.
Ik zit mee aan de tafel van Demotte. Collega’s huisartsen geven een
inleiding. Zij hebben het over alle bekommernissen van de huisarts
van vandaag: de medicomut, de statines, de wachtvergoeding... Ik doe
een tussenkomst met een vraag rond het monopolie van Zocor in het
statinedossier. Hoeveel geld heeft dat de ziekteverzekering al niet gekost?
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Demotte doet daarop een stappenplan uit de doeken. Eerst wil hij
van die absurde 250 mg/dl-regel af. Dan zal hij zien hoe het volume aan
voorschriften evolueert, dan komt er een soepelere regeling in ruil voor
forse prijsdalingen.
Ik kom terug op het prijskaartje aan gemeenschapsgeld: 96,5 miljoen
euro jaarlijks! De minister reageert: ‘Opletten! In dit dossier zijn er manipulaties aan de gang. Ik moet zien dat ik niet in de talrijke valkuilen
trap die de grote producenten opzetten. Op Europees vlak is er de wetgeving die zegt dat als het origineel van een product in een bepaald land
wordt geregistreerd voor bepaalde indicaties, dat die indicaties dan ook
gelden in al de andere Europese landen. Zo komt het dat er een verschil
in indicaties is ontstaan tussen Zocor en de generische producten. Ik
kan daar nu juridisch niets aan doen...’
Een huisarts springt me bij: ‘Jamaar mijnheer de minister, hoe moeten wij dat aan onze patiënten uitleggen? Heel die uitleg van juridische
manipulaties en valkuilen?’ Applaus! Een andere collega bedenkt: ‘Als
u niet anders kan, waarom klaagt u dat dan niet aan? Maak bekend
dat Europa de vrije concurrentie dwarsboomt...’ Nog een collega vaart
uit: ‘Geef de huisartsen niet de schuld van slecht voorschrijven of dure
geneeskunde. Pak het probleem niet bij het einde van de pijplijn aan,
maar in het begin. Bij de farmaceutische industrie. Wij kunnen het niet
helpen dat de prijzen van nieuwe geneesmiddelen zo duur zijn, zij wel.’
Een journalist en een fotograaf van Artsenkrant hebben de ontmoeting met Demotte geregistreerd en gefotografeerd. In de uitgebreide
reportage geen woord over de discussie over Zocor. Geen woord over
de uitspraak van Demotte ‘dat er in dit dossier juridische manipulaties
gebeuren en valkuilen worden gelegd door grote farmaceutische bedrijven’. Een dergelijke uitspraak heeft nieuwswaarde, zo denk ik toch.
Wél staat er op de foto met de bezoekende huisartsen die heel de voorpagina van Artsenkrant in beslag neemt, in de rechterbovenhoek een fel
gekleurde reclame voor ‘Zocor, the original’. Waar de portemonnee van
vol is, loopt de mond van over.

Wie houdt de pen van de minister vast?
HDWB-Info, het maandblad van de huisartsenkring Deurne-BorgerhoutWommelgem-Borsbeek met zo’n 120 huisartsen, publiceert in januari
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ons volledig persdossier over het MB Demotte. In de inleiding schrijft
de redactie: ‘Dirk Van Duppen – o.a. lid van de HDWB – maakte een
analyse van de gevolgen van het MB van minister Demotte. Dit besluit
komt op een moment waarop een verhoging van het huisartsenbudget
afhankelijk wordt gemaakt van de besparingen via het geneesmiddelenvoorschrift. (...) Helemaal anders wordt het, zelfs absurd, als de politiek artsen dwingt “evidence based medicine” opzij te zetten en juist
niet te besparen en daardoor ook nog eens in eigen vlees te snijden.
Het bracht Piet Vandenbussche, voorzitter van het Vlaams Huisartsen
Parlement, er toe zich op de laatste vergadering van de Unie van Huisartsen Kringen publiek af te vragen: wie houdt de pen van de minister
vast?
Dirk Van Duppen is volgens Artsenkrant omwille van zijn linkse ideeen ongeloofwaardig als deelnemer aan het statinedebat. (Hoe onafhankelijk is Artsenkrant bij dit debat overigens?) Omdat Dirk geen forum
krijgt in Artsenkrant krijgt hij als troostprijs een plaatsje in de info. Wij
hebben zelfs geen reclame meer op de cover en hebben nog interesse
voor argumenten, vandaar. En we zijn ook nog geïnteresseerd in tegenargumenten, want we hopen dat die er zijn, dat het allemaal niet zo erg
is als Dirk beschrijft.’

De Amerikanen?
Ook de ziekenfondsen zijn niet meer te spreken over de gang van zaken.
Alle beloftes van Demotte waren blufpoker. In een gesprek met een expert van het ziekenfonds lacht hij me toe: ‘Om het nu eens in uw jargon te
zeggen: het Amerikaans grootkapitaal heeft deze beslissing opgelegd.’
Bij de verantwoordelijken van het RIZIV staat de kruik ook op barsten.
Een topverantwoordelijke spreekt uit de biecht: ‘Ik heb dat nog nooit zo
duidelijk meegemaakt, die druk van de farmaceutische lobbyisten op de
minister. Wij gaan naar het kabinet om een advies van experts te gaan
verdedigen en we kruisen letterlijk de jongens van MSD en Pfi zer die net
terugkeren van een onderonsje met de minister. Ik heb hardnekkige geruchten gehoord zowel binnen het RIZIV als binnen het kabinet, dat heel
die statinesoap te maken heeft met de slechte relatie tussen België en de
VS ten tijde van de Irakoorlog. Er zou op niveau van Verhofstadt geïntervenieerd zijn om aan de Amerikaanse statineproducenten, zeker nu het
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patent van Zocor verviel, bepaalde gunsten te verlenen, wilde België de
gespannen verhouding tussen beide landen goedmaken.’
In De Morgen geeft CM-voorzitter Marc Justaert toe: ‘Men heeft in de
cholesteroloorlog belangrijke kansen laten liggen. Het moment om in
te grijpen was er, maar de lobby van de farma-industrie is enorm. De
vertegenwoordigers lopen de deuren op het kabinet-Demotte plat. De
druk is enorm.’10
Wat kunnen al deze verzuchtingen de multinationals schelen? Merck
Sharp & Dohme heeft haar slag thuisgehaald. Merkproduct Zocor heeft
tijdens de tweede helft van 2003 zijn omzet met 35% kunnen doen stijgen en dat niettegenstaande het patent verviel. Dat is een unicum; andere merkgeneesmiddelen die uit patent gaan, zien hun omzetcijfers
steeds spectaculair dalen ten voordele van de generische equivalenten.

De proef op de som: 22,8 miljoen euro cadeau voor één
farmareus
Onder druk van de aanzwellende kritiek heft minister Demotte, meer
dan een jaar na het begin van de cholesteroloorlog, uiteindelijk het quasi alleenrecht van Zocor tegenover haar generische concurrenten op.
Vanaf 1 augustus 2004 gaat een nieuwe regeling in voor terugbetaling
van de cholesterolverlagers (statines). Eigenaardig genoeg blijft Zocor
wel voor de familiale vorm van te veel cholesterol in het bloed, waarbij
de ziekteverzekering Zocor volledig terugbetaalt (categorie A), ook na
1 augustus haar alleenrecht behouden.
Maar voor het overige lost minister Demotte zijn belofte van 30 september 2003 in. Producenten van cholesterolverlagers, die hun prijs
met minstens 62% (53% op de fabrieksprijs plus nog eens 26% op de
verminderde fabrieksprijs) laten dalen tegenover de oorspronkelijk
prijs van het merkproduct, krijgen vanaf 1 augustus terugbetaling
voor hun geneesmiddel in hoofdstuk I of categorie B, d.w.z. zonder dat
toestemming of controle vanwege de ziekteverzekering vereist is. Al
de andere statines komen in een nieuw ‘hoofdstuk II’ waar een systeem van a-posteriori controle wordt ingevoerd, d.w.z. dat de terugbetaling gebonden is aan een aantal criteria en dat de arts achteraf
controle riskeert op de correcte toepassing van die criteria bij het
voorschrijven van statines.
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Negen simvastatine producenten gaan in op het aanbod van terugbetaling in categorie B (hoofdstuk I), waaronder Merck Sharp & Dohme
(MSD) de producent van het originele merkproduct Zocor. Nu plots is MSD
bereid de prijs van Zocor 20 mg te doen zakken van 78,33 euro (van na
1 juli 2003) naar 46,27 euro (!) voor een grote verpakking (84 co.) van
20 mg. Het RIZIV heeft dus een jaar lang minstens 32,06 euro per doosje
Zocor te veel betaald. Minstens, want vergeleken met de prijs van het
goedkoopste generiek betaalde het RIZIV 45,68 euro te veel. (Tabel) MSD
heeft naar schatting het afgelopen jaar een half miljoen doosjes Zocor
verkocht. Meer dan 22 miljoen euro van het ziekengeld is dus zuiver
cadeau gedaan aan één Amerikaanse farma-multinational voor één molecule.
Als de overheid echter via openbare aanbesteding de concurrentie zou
organiseren tussen de negen producenten van dit geneesmiddel, zoals
in Nieuw-Zeeland, dan zakt de prijs tot 25,20 euro. Dan zou de ‘vermijdbare meerkost’, zoals dat in het farmaco-economisch jargon genoemd
wordt, 53,13 euro per doosje bedragen.
Tabel. Prijsevolutie van Zocor (simvastatine) op de Belgische markt op één jaar tijd
Actieve stof: simvastatine

Prijs in euro voor 84 co. van 20 mg

Zocor voor 1 juli 2003

115,27

Zocor na 1 juli 2003

78,33

Goedkoopste generiek na 1 juli 2003

56,03

Zocor na 1 augustus 2004

46,27

Goedkoopste generiek na 1 augustus 2004

32,65

Simvastatine in Nieuw-Zeeland

25,20

De farmaceutische industrie begint een tegenoffensief tegen het NieuwZeelandse alternatief. Het Medisch Weekblad, een krant voor artsen
volledig gesponsord door de industrie, publiceert op 15 juli 2004 een
editoriaal over de nieuwe terugbetalingsregeling onder de titel: ‘Terugbetaling van statines. Welkom in Absurdistan.’ Het eindigt met: ‘Het
herhaaldelijk bestraffen van de innovatieve farmaceutische industrie
(lees de grote farmaceutische fi rma’s) zou op lange termijn wel eens
zeer gevaarlijke gevolgen kunnen hebben, en bovendien lijkt het ons belangrijk om te vermijden dat het in ons land komt tot Nieuw-Zeelandse
toestanden die immers verstrekkende gevolgen hadden.’
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Begin jaren ’90 werd in Nieuw-Zeeland Lescol (een zwakkere cholesterolverlager) volledig gesubsidieerd en moest de patiënt voor Zocor meer
uit eigen zak betalen. Gevolg: vele patiënten schakelden over op Lescol.
Maar daarmee stegen terug de cholesterolwaarden in het bloed. Toen
die trend zich manifesteerde, heeft de overheid de terugbetaling direct
aangepast. Zocor (simvastatine) is nu het referentieproduct voor de
cholesterolverlagers. Simvastatine is in Nieuw-Zeeland 70% goedkoper
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dan Zocor voor 1 augustus 2004 in België en nog 22% goedkoper dan
het huidige goedkoopste generiek.
Een tweede cholesterolverlager Lipitor wordt in Nieuw-Zeeland volledig gesubsidieerd voor die patiënten bij wie Simvastatine onvoldoende
werkt of die dit geneesmiddel niet verdragen. Ook Lipitor is daar de
helft goedkoper dan in België. Over die ‘Nieuw-Zeelandse toestanden’
spreekt de farmaceutische business natuurlijk niet.
Een jaar na haar illegale reclamecampagne over het alleenrecht voor
de terugbetaling van Zocor, koopt MSD opnieuw vier coverpagina’s in
Artsenkrant van 6 augustus 2004. Deze keer maakt MSD reclame voor
‘Zocor 20 mg, het enige originele statine terugbetaald in categorie B,
zonder a-posteriori controle!’ En verder: ‘Zocor 20 mg verlaagt zijn prijs
met 66%.’ Gaat MSD er prat op dat we Zocor een jaar lang zoveel te veel
hebben betaald? Of toch niet? Want de advertentie meldt verder: ‘Zocor
40 mg, eenvoudiger voor U en aan dezelfde prijs voor uw patiënt. Maximum remgeld: 15,10 euro’s.’ MSD heeft wel zijn prijs verlaagd van de 20
mg Zocor, maar niet deze van de 40 mg Zocor. De verpakkingen met
de hoge dosis zitten niet in categorie B, zodat MSD haar hoge prijs van
123,55 euro voor een verpakking van 98 co. van 40 mg kan handhaven.
Geen probleem van concurrentie, redeneert MSD, want de patiënt betaalt
op die 123,55 euro toch eenzelfde maximum remgeld van 15,10 euro
dan op de grote verpakkingen van 40 mg van de generische producten,
waarvan de prijzen wel verlaagd zijn (bv. van 117,96 euro naar 70,35
euro) om in categorie B te komen. Ook geen probleem met de a-posteriori controle want 40 mg wordt alleen voorgeschreven bij de hoogrisicopatiënten. Slim bekeken van MSD want in de wetenschappelijke aanbevelingen is er een sterk opkomende trend om meer en meer met simvastatine 40 mg te behandelen. Maar zeer pervers ook, want zo legt MSD
het erop aan het sociale gegeven van de plafonnering van het remgeld
voor de patiënt tot 15,10 euro te misbruiken om de ziekteverzekering
voor elke grote doos Zocor 40 mg 67,25 euro* te veel te doen betalen!

*
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123,55 euro (prijs Zocor) - 55,90 euro (prijs van goedkoopste generisch product zelfde
verpakking, zelfde dosis) = 67,25 euro.

Deel II

Prijzen en winsten
‘Farmaceutische fi rma’s voeren agressieve reclamecampagnes om het voorschrijfgedrag te wijzigen en om hun producten te onderscheiden van die van de concurrenten, ook al zijn
zij in feite niet verschillend. Dit proces doet zich voor in vele
therapeutische klassen of groepen van geneesmiddelen: de
maagzuurremmers, de ACE-inhibitoren (nieuwe bloeddrukverlagers), de calciumblokkers (nieuwe bloeddrukverlagers),
de SSRI-antidepressiva en de NSAID-ontstekingsremmers. Een
overwinning in deze therapeutische klassenoorlog kan miljoenen dollars opleveren voor de farmaceutische fi rma. Maar
voor patiënten en voorschrijvers is het misleidende reclame,
belangenvermenging, toenemende kosten voor gezondheidszorg en uiteindelijk onbehoorlijk voorschrijfgedrag.’11
(David Kessler, hoofd van het Amerikaanse Food and Drug
Administration (FDA), in The New England Journal of Medicine)
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4

Geneesmiddelen die patiënt en ziekteverzekering het
meeste kosten
Zijn de duurste geneesmiddelen de beste? Zijn de meest verkochte geneesmiddelen ook de meest noodzakelijke?

De portemonnee van de ziekteverzekering
staat voor Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. In het kader van dit boek hebben we het alleen over de ziekteverzekering. Die betaalt dokters-, apothekers-, ziekenhuiskosten
enzovoort terug. In de volksmond haalt men nogal eens het RIZIV en de
ziekenfondsen door mekaar. Het RIZIV is de nationale kas die alle inkomsten krijgt. De ziekenfondsen krijgen hun inkomsten grotendeels
van het RIZIV op basis van het aantal leden en hun medische kosten.
De ziekteverzekering dekt 99% van alle inwoners van België.12 Het
totale budget voor de ziekteverzekering bedroeg in 2003 15,3 miljard
euro.
Waar haalt de ziekteverzekering het geld?13 De ziekteverzekering is
een onderdeel van de sociale zekerheid. Er zijn drie grote geldschieters.
De eersten zijn wijzelf: we betalen sociale bijdragen via ons loon. De
tweede belangrijkste fi nanciers zijn nogmaals wijzelf: een deel van de
belastingen gaat naar de ziekteverzekering. Het derde deel komt van
allerlei taksen, op brandstoffen e.d., en die betalen we ook grotendeels
zelf. De ziekteverzekering is duur.
RIZIV
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Inkomsten van de sociale zekerheid in 1999 in miljoenen euro14
Inkomsten
Sociale bijdragen

%

32.802

72,7

Belastingen

6.103

13,5

Taksen en andere bronnen

6.205

13,7

45.110

100

Totaal

Waar gaat het geld van de ziekteverzekering naartoe?
Rest
3,9%

Geneesheren
30,9%
Verblijf
34,2%

Paramedische
medewerkers
3,4%

Verpleegkundigen
4,3%
Tandartsen
Kine 3,1%
Farmaceutische
verstrekkingen
17,6%

2,6%

Zoals je kan zien, zijn er drie grote uitgavenposten. De ziekenhuizen
en de artsen krijgen elk ongeveer één derde van de koek. De erelonen
van de artsen zijn zeer ongelijk verdeeld. Er zijn iets minder huisartsen dan specialisten, maar de huisartsen krijgen minder dan 5% van
het budget van het RIZIV, de specialisten incasseren ongeveer 25%. De
geneesmiddelensector krijgt bijna 18% en over die centen gaat het in
dit boek.
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De Belgische pillenwinkel
De uitgaven voor geneesmiddelen stijgen sedert 1998 bijna dubbel zo snel
als de andere uitgaven. Indien de uitgaven voor medicamenten aan dat
ritme blijven groeien, dan komt de ziekteverzekering in moeilijkheden.
Met zijn allen geven we aan geneesmiddelen ongeveer 4,5 miljard euro
uit. De ziekteverzekering betaalt 2,7 miljard terug, de rest betalen de
patiënten zelf. De meeste geneesmiddelen zijn alleen te krijgen op voorschrift van de dokter. Sommige geneesmiddelen kan je bij de apotheker
kopen zonder voorschrift. Die groep is goed voor 1 miljard euro per jaar.
Bijna de helft van de totale omzet van geneesmiddelen gaat naar vijf
grote groepen. Telkens zijn er slechts drie à vier fabrikanten die met
80% van de verkoop gaan lopen. Dat is niet alleen in België zo, maar
ook op wereldvlak. Daar waar er vroeger honderden fabrikanten waren,
zijn er nu enkele reusachtige monopolies die het gros van de wereldmarkt beheersen.
Vijf Groepen = 50% van de omzet

Belangrijkste firma’s

Cholesterolremmers

Pfizer, Merck Sharp & Dohme, Bristol-Myers Squibb

Maagzuurremmers

AstraZeneca

Antidepressiva

GlaxoSmithKline, Lundbeck, Pfizer, Wyeth

Bloeddrukverlagers

Pfizer, Merck Sharp & Dohme

Middelen voor het ademhalingstelsel

GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Ingelheim, Novartis

In de apotheek zijn er 10.000 verschillende producten, pillen, potjes,
zalven... te koop. En toch bevatten al die potjes, doosjes, tubes en flesjes slechts een duizendtal actieve bestanddelen. Het actieve bestanddeel is het eigenlijke geneesmiddel.

De kaskrakers
Geneesmiddelen kunnen op vele manieren gerangschikt worden: volgens merknaam, volgens het actieve bestanddeel, volgens het soort
ziekte, volgens de producent of volgens het aantal gebruikers. Om dat
laatste te berekenen gebruiken we het begrip ‘gemiddelde dagdosis’.*
*

In de medische literatuur spreekt men van Daily Defi ned Doses afgekort DDD. Dat is een
doorsnee dagdosis of een maat voor het volume dat van het geneesmiddel gebruikt wordt.

61

In onderstaande tabel hebben we de top 25 geneesmiddelen gerangschikt volgens hun kost aan onze ziekteverzekering.
Tabel 1. Top 25 van geneesmiddelen die netto het meeste kosten aan het RIZIV (cijfers van 2002)15
Merknaam
Stofnaam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Lipitor
Atorvastatine
Losec
Omeprazol
Zocor
Simvastatine
Amlor
Amlodipine
Seretide
Salmeterolmet
Glucocorticoïd
Pravasine
Pravastatine
Cipramil
Citalopram
Seroxat
Paroxetine
Corvatard
Molsidomine
Augmentin
Amoxicilline met
Enzymremmer
Pulmicort
Budesonide
Dakar
Lansoprazol
Zantac
Ranitidine
Efexor
Venlafaxine
Serlain
Sertraline
Zurcale
Pantoprazol
Isoten/Emconcor
Bisoprolol
Contramal
Tramadol
Bloedstollings
Factor VIII
Plavix
Clopidogrel
Fosamax
Alendroninezuur

Soort

Fabrikant

Nettobedrag kost
aan RIZIV (2002)

Brutoomzet
(2003)16

DDD
(volume)

Cholesterolverlager

Pfizer

75.247.647

101.317.882

110.725.040

Maagzuurremmer

AstraZeneca

50.802.810

72.526.413

33.139.219

Cholesterolverlager

Merck Sharp &
Dohme (MSD)

45.248.517

50.902.465

54.334.042

Bloeddrukverlager

Pfizer

39.965.767

56.358.466

63.072.717

Antiastmamiddel

GlaxoSmith
Kline (GSK)

34.909.494

45.000.000

21.917.623

Cholesterolverlager

BristolMyers
Squibb (BMS)

34.722.250

44.740.459

41.796.934

Antidepressivum

Lundbeck

33.069.353

40.131.130

37.365.545

Antidepressivum

GSK

29.618.786

42.049.862

29.608.544

Antianginosa

Therabel

28.446.450

41.268.778

86.698.809

Breedspectrum
antibioticum

GSK

28.135.438

40.002.853

21.326.048

Antiastmamiddel

AstraZeneca

24.247.197

40.809.619

15.318.219

Maagzuurremmer

Aventis

23.191.398

23.898.111

14.594.291

Maagzuurremmer

GSK

23.073.465

22.794.353

41.052.402

Antidepressivum

Wyeth

21.253.545

31.715.724

16.833.864

Antidepressivum

Pfizer

20.885.128

29.069.185

22.301.574

Maagzuurremmer

Exel

20.821.171

34.923.111

13.162.623

Bloeddrukverlager
– Betablokker

MSD, Wyeth e.a.

19.949.919

38.069.949

62.954.372

Pijnstiller

Continental
Pharma e.a.

19.250.720

29.302.731

14.486.194

Bloedplaatjesremmer

Sanofi
BMS

18.072.955

37.936.924

9.969.774

Middel tegen osteoporose of botontkalking

MSD

17.886.122

37.267.263

16.662.804

18.995.851

51.850

22 Humane insuline

Tegen suikerziekte

Fraxiparine
23
Nadroparine
Zestril
24
Lisinopril

Tegen diep veneuze
trombosen

MSD

17.566.381

26.350.922

18.926.494

Bloeddrukverlager

AstraZeneca

17.046.033

29.136.730

54.262.564

25 Interferon Beta-1a
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Middel tegen Multiple
Sclerose

17.873.381

16.646.594

18.525.954

751.941

We bespreken deze hitparade in detail om twee redenen: vooreerst omdat de geneesmiddelen in alle landen van Europa een steeds grotere
hap nemen uit de ziekteverzekering en zo de budgetten doen ontsporen.
En omdat van de duizenden merken geneesmiddelen die er in België op
doktersvoorschrift te krijgen zijn, deze 25 producten 36% van de uitgaven van onze ziekteverzekering opslorpen.
Lipitor is een cholesterolverlager en behoort tot de familie van de
statines. Lipitor is een product van de fi rma Pfi zer en is niet alleen
in België maar ook wereldwijd de nummer één van de duurste medicatie voor de ziekteverzekering. In België bedroeg de omzet in 2003
101.317.882 euro. Hiervan betaalde onze ziekteverzekering 75,2 miljoen euro. Zoals we al schreven in hoofdstuk 2 was Lipitor reeds in
1999, nauwelijks één jaar na de lancering, de onbetwistbare marktleider, zonder dat toen enige studie een gunstig effect op ziekte- of
sterftecijfers had aangetoond. De meest verkopende was dus niet
noodzakelijk de beste.
Losec, nummer twee uit onze top 25, een remmer van maagzuur, was
jarenlang de absolute nummer één. Het is een product van de firma
AstraZeneca. Het actieve bestanddeel van Losec is omeprazole. In
juni 2002 verviel het patent en dus konden andere fi rma’s het ook
maken en op de markt brengen: de zogenaamde generische producten,
in de volksmond ten onrechte ook witte producten genaamd. Een generisch geneesmiddel bevat exact hetzelfde actieve bestanddeel als
een merkproduct waarvan het patent vervallen is. Ook de opname in
het menselijk lichaam gebeurt op dezelfde manier als bij het merkproduct. Dit laatste kenmerk wordt de bio-equivalentie genoemd. Een
generisch product is daarom kwalitatief gelijkwaardig aan het merkproduct.
AstraZeneca zag dus concurrenten verschijnen, identiek maar véél
goedkoper. Ze slaagde er echter in om nog een tijdlang haar marktexclusiviteit voor Losec te verlengen door haar capsules te vervangen door
smelttabletten onder een nieuwe naam: Losec Mumps. De fi rma profiteerde zodoende van de kleine lettertjes van de wet. Die zegt dat, om
een nieuw generisch product te laten erkennen, het referentiegeneesmiddel in zijn oorspronkelijke vorm nog moet aanwezig zijn op het ogenblik van de aanvraag van de erkenning. AstraZeneca wilde tijd winnen
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tot de vervanger van Losec in de apotheek lag: Nexiam. (Zie volgend
hoofdstuk) Nexiam bevat hetzelfde actieve bestanddeel als Losec, maar
met een scheikundig trucje kreeg dit goedje toch een nieuw patent18 en
behield de fi rma haar dominante positie. Nexiam haalt nu reeds wereldwijd een verkoopscijfer van 3,2 miljard euro19 en is daarmee het zevende
meest verkochte geneesmiddel en het snelst groeiende met een omzetstijging van 62% in 2003.
Zocor is nummer 3. Het is ook een cholesterolverlager van de fi rma
Merck Sharp & Dohme. In vorige hoofdstukken werd de geschiedenis
van Zocor al uitvoerig verteld.
Amlor is eveneens van de fi rma Pfi zer. Het kost het RIZIV jaarlijks 40
miljoen euro en staat daarmee op nummer 4. Amlor is een bloeddrukverlager en behoort tot de calciumblokkers. Het is ook werkzaam tegen
symptomen van hartkramp of angina pectoris. De hoge omzetcijfers
van Amlor zijn verbazend. In een recent onderzoek,20 het grootste ooit
naar de behandeling van hoge bloeddruk, blijkt dat Amlor zeker niet het
beste geneesmiddel is tegen hoge bloeddruk. Een waterafdrijver of plasmiddel (zoals Hygroton) werkt evengoed of zelfs beter. Bovendien blijkt
dat de patiënten die Amlor krijgen 38% meer risico hebben op hartfalen
dan de patiënten met een plasmiddel. Nog een verschil is de prijs. Amlor is tien keer duurder. Indien deze patiënten de betere behandeling
zouden krijgen, zouden de ziekteverzekering en de patiënten 20 miljoen
euro per jaar besparen.
Seretide staat op nummer 5 en is een middel voor astmapatiënten. Het
is van de fi rma GlaxoSmithKline (GSK).
Pravasine is nummer 6, deze zoveelste cholesterolverlager komt van de
fi rma Bristol-Myers Squibb.
Met Cipramil, de nummer 7, komen we aan de geneesmiddelen die gebruikt worden bij depressie. Nummer 8, Seroxat; nummer 14, Effexor
en nummer 15, Serlain: zijn allemaal antidepressiva. Samengeteld
komen ze met meer dan honderd miljoen dagdoses per jaar, direct na
de nummer één. In 2002 kostten ze zo’n honderd en vijf miljoen euro
aan onze ziekteverzekering, zonder de eigen bijdrage van de patiën64

ten te tellen. Depressies brengen véél geld op. Al deze middelen tegen
depressie behoren tot dezelfde familie, de SSRI’s.* Daarnaast bestaat
er nog een andere familie medicamenten tegen depressie: de tri-cyclische antidepressiva (Redomex, Tryptizol e.a.).
Cipramil is van de Deense multinational Lundbeck. Het is uit patent
sedert het voorjaar van 2003. Logisch dus dat er generische producten
op de markt verschijnen, onder de naam van het actieve bestandeel:
citalopram. Het kost zo’n 20 euro voor 28 dagen behandeling. Cipramil kost 31,8 euro. En toch kon je het generische product lange tijd
niet verkrijgen. Lundbeck kocht immers de Italiaanse fi rma op die de
grondstof maakte, tegen vier keer de handelswaarde. Meteen verdwenen ook alle Europese stocks van generische producten. Zo kon Lundbeck zijn marktexclusiviteit met enkele maanden verlengen. Toen er
nadien toch generische producten in de apotheken verschenen, stapte
Lundbeck naar de rechter en won zo opnieuw enkele maanden tijd. Dat
bracht tientallen miljoenen euro extra op, geld dat verdween uit de kassen van onze ziekteverzekering.
Er was nog een tweede reden waarom Lundbeck tijd wilde winnen. Ze
wilde een nieuw antidepressivum lanceren: Sipralexa. Dit bevat echter
exact dezelfde stof als Cipramil. Met behulp van weer een scheikundig
trucje +, bekwamen ze echter een nieuw patent.
Een reclamecampagne moest de artsen ervan overtuigen dat dit
‘nieuwe’ medicament, dat de helft méér kost dan Cipramil, véél beter
was. In Engeland werd de fi rma hiervoor veroordeeld wegens misleidende reclame.21 Waar is het de fi rma’s nu om te doen? Om de patenten
of om de patiënten?
Het antidepressivum Seroxat, nummer 8, is van GlaxoSmithKline. Dat
product staat recent in de belangstelling omwille van zijn gevaarlijke
nevenwerkingen bij kinderen en adolescenten. Seroxat verhoogt de
kans op zelfmoord of agressief gedrag. GSK hield deze onderzoeksresultaten achter. In Engeland heeft de overheid daarom aanbevolen om geen
Seroxat voor te schrijven aan kinderen onder de 18 evenmin als andere
antidepressiva van de groep van SSRI.22
* SSRI staat voor Selective Serotonine Reuptake Inhibitor.
+ Cipramil bevat als actief bestanddeel citalopram. Normaal komt citalopram voor in twee
spiegelbeelden, een links- en een rechtsdraaiend isomeer. In Sipralexa zit alleen de linksdraaiende vorm.
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In de maand juni 2004 staat bovenaan op de elektronische nieuwsbrieven van Artsenkrant23 volgend kadertje: ‘Serlain. Pfizer. Depressie, paniek, OCS (obstructief compulsief syndroom of dwangneurose).’ En om
extra aandacht te trekken fl ikkert daaronder volgend zinnetje: ‘Ook bij
kinderen.’
Manipulaties van klinisch onderzoek door de sponsorende fi rma’s
stelt ons, artsen, patiënten en ziekteverzekering voor een zéér groot
probleem. Medische publicaties zijn immers nodig om de juiste geneesmiddelen te kunnen voorschrijven. We behandelen deze problematiek uitgebreider in hoofdstuk 10 over gestuurd en gestoord onderzoek.
Ook de Amerikaanse overheidsinstelling FDA herbekijkt alle onderzoeken die gebeurden bij acht SSRI’s. Men schat dat in de VS jaarlijks 11
miljoen doosjes antidepressiva voor kinderen worden voorgeschreven
en in Canada 3 miljoen.24 Wereldwijd is de omzet van Seroxat goed voor
4.970 miljoen dollar.
Onze eigen ziekteverzekering, het RIZIV, schrijft over geneesmiddelen
tegen depressie: ‘Meer en meer artsen gebruiken SSRI’s als standaardbehandeling van depressie. De gemiddelde arts schrijft dit in 84% van
al de gebruikte antidepressiva voor. Als eerste keuze komen in principe
alle antidepressiva (en niet alleen de SSRI’s, nvdr) in aanmerking omdat
de werkzaamheid op korte termijn van alle groepen antidepressiva, behalve lithium, ongeveer gelijk is. SSRI’s worden dikwijls meer gebruikt
omwille van de bijwerkingen. In het algemeen geldt dat de bijwerkingen van de SSRI’s niet minder zijn dan deze van de “oude” tricyclische
antidepressiva, maar anders.’25 Of eenvoudig gezegd, niettegenstaande
de tricyclische antidepressiva even goed of soms beter zijn, schrijven
artsen, onder invloed van misleidende onderzoeken, toch acht keer op
tien een SSRI voor.
Zou voor de fi rma’s de prijs toch de belangrijkste factor zijn? Seroxat
kost voor een maand behandeling bijna 40 euro, een maand behandeling met een ‘oud’ tri-cyclisch middel tegen depressie kost 5 à 10 euro.
Corvatard, nummer 9 van de lijst van kaskrakers, is een middel tegen
de symptomen van hartkramp of angina pectoris, in België het derde
meest voorgeschreven geneesmiddel. Eigenaardig, want in de medische
literatuur is er geen enkel onderzoek te vinden dat aantoont dat patiën66

ten met dit middel minder sterven of minder hartinfarcten krijgen.26
Waarschijnlijk om die redenen is het middel zelfs niet geregistreerd in
Engeland en Nederland. Daar controleert de overheid toch beter dan in
België. Voor hartkramp bestaan er betere en tevens veel goedkopere
geneesmiddelen.27 In 2003 betaalden de Belgische patiënten ruim 41
miljoen euro voor dit middel. Onze ziekteverzekering betaalde 28,5 miljoen terug.
De fi rma Therabel bracht het geneesmiddel eerst op de markt onder
de naam Corvaton, driemaal daags in te nemen. Kostprijs 20,4 euro per
maand. Nadien verscheen het als Corvatard, tweemaal daags in te nemen. Kostprijs 29,1 euro. En nu is het te krijgen onder de naam Coruno,
éénmaal daags in te nemen. Kostprijs 36,7 euro.
Zou dit alles kunnen te maken hebben met het feit dat Therabel produceert op Belgische bodem en dat daarom ons ministerie van Volksgezondheid niet één maar twee oogjes dichtdoet?
Augmentin van de firma GlaxoSmithKline (GSK) staat op nummer 10.
Het is een breedspectrum antibioticum, wat wil zeggen dat het goed
werkt tegen verschillende soorten microben. Augmentin bevat twee verschillende actieve bestanddelen: amoxicilline en clavulaanzuur. Het is
verontrustend om dit middel in de top 25 terug te vinden en dat om verschillende redenen. Vooreerst is het beter om een gepast antibioticum
voor te schrijven* en ten tweede worden er in België te véél antibiotica
voorgeschreven. We staan aan de kop in Europa. Twee en een half keer
zoveel als in Nederland.28 Dat stelt een groot probleem: meer en meer
zijn microben bestand tegen bijna alle antibiotica. Ernstige infecties
kunnen dan haast niet meer behandeld worden. Nog een commercieel
detail: zodra Augmentin uit patent was, en er goedkopere generische
middelen verschenen, bracht GSK Augmentin Retard in de apotheek. Het
product is hetzelfde, maar op die manier kan het zijn hoge prijs behouden en de generische producten tegenhouden.
Pulmicort op nummer 11 wordt gebruikt door astmalijders. Het is van
de fi rma AstraZeneca.
*

De aanbevelingen voor een goed antibioticagebruik adviseren voor de aandoeningen van
de onderste luchtwegen een gewoon amoxicilline; voor bacteriële infecties van de keel is
een méér gericht antibioticum gewenst.
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Met Dakar op nummer 12, Zantac op nummer 13 en Zurcale op nummer
16 hebben we opnieuw drie maagzuurremmers. Met Losec op nummer 2
zitten er dus vier maagzuurremmers in de top 25 van geneesmiddelen
die het meeste kosten aan onze ziekteverzekering. Samen zijn ze goed
voor bijna 124 miljoen dagdoses en ze kosten de verzekering 118 miljoen euro. Stel dat we deze vier producten zouden vervangen door het
beste middel dat op de Belgische markt tegen de laagste prijs te krijgen
is, dan zouden patiënten en ziekteverzekering 68 miljoen euro* profijt
doen.
Factor VIII is een product dat gebruikt wordt bij hemofi lie of bloedingsziekte. Het wordt zeer weinig voorgeschreven, maar staat op de 19de
plaats omdat het zo duur is. Een éénmalige behandeling kost gemiddeld
336 euro.
Plavix, de nummer 20, is de kaskraker van Sanofi+. Het is een van de
snelle stijgers. In 2002 was de omzet in België reeds goed voor 24 miljoen euro, in 2003 was dat reeds 37,9 miljoen euro. Plavix vermindert
het aaneenkleven van de bloedplaatjes en dus de kans op bloedklontervorming. Het wordt daarom een ‘bloedverdunner’ genoemd. Het is
nauwelijks of niet actiever dan aspirine.°
Het geeft iets minder kans op maagbloeding, maar het geeft meer nevenwerkingen op huid en darmen.29 Daarom wordt Plavix aanbevolen
voor patiënten die overgevoelig zijn aan aspirine. De voorloper van Plavix was Ticlid. Toen dat uit patent ging, kwamen de firma’s op de markt
met een variante: Plavix. Het belangrijkste verschil tussen deze drie
middelen is de prijs. Eén maand behandeling met Plavix kost 63 euro,
de generische vorm van Ticlid kost 15 euro en aspirine van 80 mgr kost
1,70 euro. Een correct wetenschappelijk voorschrijven van geneesmiddelen die inwerken op de bloedplaatjes zou patiënten en ziekteverzekering jaarlijks 20 miljoen euro opleveren.
*

Om dat te berekenen heb ik het aantal dagdoses van deze vier producten samen vermenigvuldigd met de kostprijs van Omepratop, in juni 2004 de goedkoopste omeprazole voor
0,3982 euro per dagdosis.
+ Sanofi is recent gefusioneerd met Aventis. In de VS wordt het middel gecommercialiseerd
door Bristol-Myers-Squibb.
° Aspirine is eigenlijk een merknaam van Bayer. Het is echter zo bekend bij het brede publiek dat de naam aspirine ook gebruikt wordt om het actieve product, acetyl-salicylzuur,
aan te duiden.
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Nummer 21 is Fosamax van Merck Sharp & Dohme. Het middel zou
vandaag zeker tien plaatsen opschuiven. MSD slaagde er namelijk in
haar verkoopscijfer van 24,4 miljoen euro in 2002 op te drijven naar
37,3 miljoen euro in 2003. Fosamax is een middel tegen botontkalking. Alleen bij patiënten die reeds een fractuur hebben opgelopen
wegens botontkalking of patiënten die chronisch cortisone nodig hebben is het gebruik van Fosamax verantwoord.30 Maar MSD speelt het
slim. Botontkalking is normaal bij ouderen, voornamelijk bij vrouwen.
MSD stelt het voor als een ziekte met de bedoeling de mensen bang te
maken en het product verkocht te krijgen. Wanneer alle meisjes tot
18 dagelijks twee porties melkproducten zouden eten of drinken, dan
zou hun totale botmassa met de helft toenemen, genoeg voor de rest
van hun leven.
Er is een tweede reden waarom Fosamax zo’n spectaculair succes
heeft. Tot voor kort kregen miljoenen vrouwen bij de menopauze hormonen. Die werken botontkalking tegen, maar zo bleek, veroorzaken
ook veel méér borstkanker en méér ziekten van hart en bloedvaten.
Vandaar dat ze nu niet meer voorgeschreven worden. Er was dus een
gat in de markt voor middelen tegen botontkalking en dat had MSD
gauw begrepen.
Nummer 22 is menselijke insuline en wordt veel gebruikt door suikerzieken. Fraxiparine, nummer 23, wordt gebruikt om bloedklonters in de
diepe venen te voorkomen of te behandelen.
Zestril op nummer 24 is van AstraZeneca. Het is een middel tegen
hoge bloeddruk, één van de vele ACE-remmers en werkt in op het hormonale systeem van de nieren. Recent speelde Zestril zijn patent
kwijt. En inderdaad, de fi rma’s kwamen met een ‘nieuw’ product op
de proppen: ACE II-receptorblokkers of ook nog ‘sartanen’ genoemd.
Er zijn geen onderzoeken bekend die aantonen dat deze sartanen
beter zijn dan de reeds bestaande ACE-remmers, integendeel.31 Een
klein percentage van de patiënten die ACE-remmers nemen, beginnen
te hoesten en alleen in dat geval zijn sartanen soms aangewezen.
Niettegenstaande er dus maar weinig redenen zijn om sartanen voor
te schrijven, verdringen ze dankzij de reclame de vroegere ACE-remmers. In 2001 kostten ze onze ziekteverzekering reeds 51 miljoen
euro.
69

Het belangrijkste verschil, en dat zal ondertussen ook bekend
klinken, is de prijs. Eén maand behandeling met de beste koop ACEremmer kost 12,5 euro. De sartaan van AstraZeneca, Atacand, kost
29,10 euro per maand. Een wetenschappelijk correct voorschrijven
zou onze ziekteverzekering meer dan 40 miljoen euro besparen, bijna
de helft van het huidig budget van de ziekteverzekering voor alle ACEremmers.

De therapeutische klassenoorlog
Uit de hitparade van de 25 geneesmiddelen die het meeste kosten aan
onze ziekteverzekering kunnen we zeker conclusies trekken.
Alhoewel deze 25 medicamenten slechts een zeer kleine minderheid
uitmaken van het totale aanbod, slokken ze 36% van het geneesmiddelenbudget van onze ziekteverzekering op. Dat komt omdat ze zo duur
zijn. De gemiddelde prijs per dagdosis ligt zo’n 40% hoger in vergelijking
met andere geneesmiddelen. Een andere reden is dat de grote fi rma’s
mikken op chronische medicatie die maanden, jaren of zelfs levenslang
moet genomen worden. Een grote afzet is dan verzekerd. Vandaar dat
deze fi rma’s dan ook met varianten van dezelfde soort medicamenten
concurreren. In de top 25 zitten drie cholesterolverlagers, vier maagzuurremmers en vier antidepressiva.
De beste illustratie van al het voorgaande zijn de cholesterolverlagers: ze zijn veel te duur, ze hebben een groot publiek en bestaan in veel
varianten. Zoals je op onderstaande grafiek kan zien, zijn ze dan ook
de sterkste stijgers de laatste jaren. Nu reeds slorpen ze 10% van het
totale geneesmiddelenbudget op. Maagzuurremmers en antidepressiva
nemen ook zo’n 10% voor hun rekening.
De grafiek hiernaast geeft de evolutie van de uitgaven voor het RIZIV
voor de cholesterolverlagers over de laatste vijf jaar (bedragen in miljoen euro).32
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Patenten of patiënten centraal?
Een fi rma hoeft niet noodzakelijk het beste geneesmiddel te hebben om
de top te halen. Het is veeleer de marketing die bepalend is. Wat gesjoemel met wetenschappelijke onderzoeken helpt ook altijd.
Tussen patiënten en patenten is er maar één letter verschil, maar
voor de firma’s – en voor de ziekteverzekering – maakt die vele miljoenen euro’s verschil. De therapeutische klassenoorlog leert dat patenten
veel belangrijker zijn dan patiënten. Op alle mogelijke manieren probeert de farmaceutische industrie de opkomst van goede en goedkopere
generische producten tegen te gaan.
Zou het kunnen dat men een verklaring voor een plaatsje in de top 25
veeleer in beursbladen als de Financial Times kan vinden dan in medische wetenschappelijke tijdschriften?
In tabel 2 op p.72 staat een overzicht van de grootste farmaceutische
multinationals, gerangschikt naar hun verkoopscijfers. Die volgorde
komt goed overeen met de volgorde van hun kaskrakers in de top van de
meest kostende geneesmiddelen.
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Tabel 2. Top 10 van de grootste farmaceutische bedrijven gerangschikt naar hun verkoopscijfers (in miljoen dollar, 2001)
Pfizer/Pharmacia

US

40.786

Pfizer

US

26.949

GlaxoSmithKline

UK

24.521

Merck Sharp & Dohme

US

19.732

Bristol-Myers Squibb

US

19.423

AstraZeneca

UK

16.480

Aventis

FR

15.822

Johnson & Johnson

US

14.851

Pharmacia

US

13.837

Novartis

Swiss

11.961

Wyeth

US

11.717

Bron: Financial Times, 16 juli 2002

Eén belangrijke vraag blijft hangen: wat doet onze overheid, ons ministerie van Volksgezondheid, die toch verantwoordelijk zijn voor het
beheer van onze ziekteverzekering? Altijd klagen ze dat de kosten voor
de ziekteverzekering te snel stijgen. In het volgend hoofdstuk bekijken
we dat van dichtbij.
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5

Waarom de goedkopere geneesmiddelen duurder zijn
Waarom de geneesmiddelen veel te duur zijn. Waarom er veel
te veel geneesmiddelen zijn en eerstekeusgeneesmiddelen
verdwijnen. Hoe de farmaceutische industrie innovatief is in
het tegenhouden van goedkope generische producten. Hoe de
overheid knutselt in het voordeel van de grootste farmaceutische firma’s.

Te duur
De prijzen van de geneesmiddelen op de Belgische markt, ook van de
generische producten, zijn veel te duur. Zo is in Nederland Zocor altijd
26% goedkoper geweest dan in België, in Frankrijk zelfs 35%. Dit nog
voor het vervallen van het patent van deze cholesterolverlager. Vergeleken met bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland zijn de prijsverschillen groot. 50%
verschil in prijs voor merkproducten, tot 80% voor producten waarvan
het patent vervallen is. Vergeleken met de prijzen die de Belgische nietgouvernementele organisatie (NGO) Orbi-Pharma aanbiedt aan Belgische
NGO’s voor gebruik in derdewereldlanden, zijn producten die verkocht
worden op de Belgische markt 15 tot 60 maal duurder. Waarschijnlijk
liggen de prijzen van Orbi-Pharma nog het dichtst bij de maakprijs van
de betrokken geneesmiddelen.
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Tabel 1. Prijsvergelijking tussen merkproducten, generische producten en prijs
Orbi-Pharma op de Belgische geneesmiddelenmarkt van drie populaire geneesmiddelen 33
Stofnaam en
verpakkingswijze

Merkproduct

Generisch
product

Marktprijs OrbiPharma

Hoeveel keer
merkproduct
duurder dan
marktprijs

Paracetamol
50 mg 30co

4,30 euro
(Dafalgan)

3,09 euro
(Wit Kruis)

0,06 euro

72X

Diclofenac
25 mg 100 co

14,11 euro
(Voltaren)

10,42 euro
(Eurogenerics)

0,30 euro

47X

Amoxycilline
500 mg 16 caps

9,39 euro
(Clamoxyl)

6,02 euro
(Docamoxy)

0,60 euro

15X

Te veel
Op de Belgische markt is er een wildgroei van geneesmiddelen. Het
gaat om imitatieproducten en om generische producten. Er zijn soms
tien tot vijftien verschillende fabrikanten van één geneesmiddel met
identiek dezelfde werkzame stof. Ze betalen allemaal voor erkenning,
kwaliteitscontrole en vooral voor reclame. Dat wordt vervolgens allemaal doorgerekend aan patiënten en ziekteverzekeringen.
Clamoxyl is een antibioticum met amoxycilline. Van dit antibioticum
zijn er zestien verschillende merken met eenzelfde dosis in dezelfde verpakking op de markt. De goedkoopste kost een goede 5 euro, de duurste meer dan 10 euro voor hetzelfde doosje.
Van de nuttige en meest gebruikte pijnstiller en koortsremmer paracetamol (merknamen Dafalgan, Perdolan...) zijn er wel vijftien verschillende merken op de markt. Ook hier kost de goedkoopste bijna de helft
van de duurste. Paracetamol is in België het derde meest verkochte medicijn. In 2003 gingen er 18 miljoen doosjes over de toonbank, goed voor
een omzetcijfer van 89,4 miljoen euro.
Paracetamol prijkt niet op de top-25 lijst van vorig hoofdstuk omdat dit
product niet door de ziekteverzekering wordt terugbetaald. Paracetamol is wetenschappelijk de eerste pijnstiller die in aanmerking komt bij
artrose. Het effect op de pijn is vergelijkbaar met de ontstekingsremmers, maar het middel is veiliger voor maag en nieren.34 Zeker voor pa74

tiënten met uitgebreide artrose, die dikwijls dag in dag uit gedurende
jaren pijnstilling nodig hebben is dit een nuttig geneesmiddel. Maar de
overheid betaalt het niet terug in België. De veel duurdere, maar ook
gevaarlijkere ontstekingsremmers worden echter wel terugbetaald door
de ziekteverzekering. Deze absurde situatie leidt tot een overconsumptie
van ontstekingsremmers met als gevolg complicaties: maagzweren en
maagbloeding. Deze verwikkelingen betekenen ook een extra uitgave
voor de patiënt én de ziekteverzekering.
Bij de ontstekingsremmers met Brufen, Voltaren en Feldene als gekende
merknamen, zijn er op de kleine Belgische markt zeven verschillende
basismoleculen, twaalf afgeleide moleculen en achtenzeventig verschillende merkproducten. Ze zijn alle ongeveer even effectief maar verschillen wel in bijwerkingen en nog veel meer in prijs.35 Een behandeling
kost met het goedkoopste product Ibuprofen 9 euro per maand, 42 euro
met Vioxx.
Het vorige doet zeker wenkbrauwen fronsen, maar het kan nog gekker. In 2001 stuurde minister Vandenbroucke een brief naar alle artsen,
met de vraag om minder ontstekingsremmers voor te schrijven, wegens
te veel schadelijke bijwerkingen. Op het eerste zicht een lovenswaardig
initiatief, maar op hetzelfde ogenblik gaf zijn ministerie van Volksgezondheid aan de fi rma Roche toelating om op tv reclame te maken voor
Alève. Het actieve product van Alève is naproxen, een ontstekingsremmer! Precies hetzelfde als Naprosyne, een onstekingsremmer die alleen
op voorschrift te krijgen is. Tv-reclame is dé droom van alle pillenfabrikanten. De verkoop swingt dan de pan uit. Er is bovendien nauwelijks
controle op de kostprijs voor de patiënt. Waarom zou men de prijs ook
controleren? Die producten die vrij te koop zijn, ook wel eens toonbankproducten genaamd, worden niet terugbetaald door de ziekteverzekering. De kostprijs voor één maand behandeling met Alève kost de patiënt 14,20 euro. De inname van Naproxen, dat hetzelfde product bevat,
kost 9,68 euro.
Nurofen is nog een ontstekingsremmer die vrij te koop is. Een doosje
Nurofen kost de patiënt 6,39 euro. Ibuprofen, met exact hetzelfde actieve bestanddeel, kost 3 euro voor eenzelfde doosje en het ziekenfonds
betaalt het voor driekwart terug.
Aciclovir is een middel tegen herpes zoster, ‘zona’ in de volksmond.
Dat is in België onder zes merknamen op de markt voor identiek dezelf75

de substantie, met dezelfde dosis en in eenzelfde verpakking, namelijk
35 co. van 800 mg. De duurste aciclovir is Zovirax (GSK) en kost 102,62
euro voor een doosje. De goedkoopste is het generisch product Viratop
dat 23,00 euro kost voor eenzelfde doosje. Het duurste generische product is dat van Eurogenerics Aciclovir EG en kost 78,11 euro voor datzelfde doosje. Helemaal absurd is dat Zovirax wel wordt terugbetaald
bij bepaalde indicaties maar Viratop niet. Dus voor de patiënt is het
goedkoper om Zovirax aan te schaffen, want het remgeld is geplafonneerd op 15,1 euro. Koopt hij het bijna vijfmaal goedkopere Viratop, dan
moet hij 23,00 euro uit eigen zak betalen. De ziekteverzekering betaalt
echter bij een voorschriftje voor Zovirax 88 euro. Bij normale terugbetaling zou Viratop voor de patiënt slechts 4,75 euro kosten en voor
de ziekteverzekering slechts 18,25 euro. Enorme prijsverschillen voor
exact hetzelfde geneesmiddel!36

En te weinig
Eerstekeusgeneesmiddelen worden door de farmaceutische industrie
vervangen door veel duurdere en meer winstgevende medicamenten,
of zijn zelfs eenvoudigweg niet meer verkrijgbaar. Soms gaat het om
levensreddende geneesmiddelen. Zo was op een bepaald ogenblik
adrenaline, een levensreddend geneesmiddel bij shock, niet meer
verkrijgbaar. Voor een blaasontsteking is Furadantine de beste keus.
Maar de bevoorrading in de apotheek gebeurt zeer onregelmatig. De
arts is dus verplicht om het veel duurdere Zoroxin voor te schrijven.
Penicilline is nog steeds het beste geneesmiddel voor bacteriële keelontsteking bij kinderen en volwassenen. Het is niet meer verkrijgbaar.
Penidur, een levensnoodzakelijk penicilline voor de behandeling van
de geslachtsziekte syfi llis is niet meer beschikbaar. In beide gevallen moet de arts een duurder maar vooral minder goed geneesmiddel
voorschrijven.
Voor de behandeling van hoge bloeddruk zijn waterafdrijvers nog
steeds de eerste keus. Het basisproduct voor dit geneesmiddel (hydrochlorothiazide) is niet meer beschikbaar op de Belgische markt, wegens te goedkoop. Deze plasmiddelen zijn niet alleen beter omdat ze op
lange termijn minder hartfalen geven, maar ze kosten ook slechts één
tiende van de prijs van de nieuwe bloeddrukverlagers.
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Waarom goedkopere geneesmiddelen meer kosten
Van vele nuttige geneesmiddelen verviel het patent in de zomer van
2001. In de Europese landen, maar ook op de Amerikaanse markt, was
er toen zeer snel een spectaculaire stijging van het marktaandeel van
generische producten: tot 50% van het aantal verkochte verpakkingen.
Deze generische producten bevatten precies dezelfde werkzame bestanddelen en zijn veel goedkoper. In België was er slechts een trage
stijging tot 7%.
Steeds meer artsen en ziekenfondsen pleiten ervoor om maatregelen
in te voeren die het voorschrijven van generische middelen zouden vergemakkelijken. Frank Vandenbroucke, toenmalig minister op Volksgezondheid, kondigde in de zomer van 2001 op tv aan dat hij zou zorgen
voor goedkopere geneesmiddelen. Hij voerde het systeem in van referentieterugbetalingen. Nochtans was enkele jaren voordien in Noorwegen reeds gebleken dat deze een omgekeerd effect gaven: patiënten en
ziekteverzekeringen betaalden nog méér voor de geneesmiddelen.
Tezelfdertijd kondigde hij aan, maar dan in een dagblad dat geen gewone sterveling leest, het Staatsblad, dat patiënten nu een kwart meer
zelf moeten betalen. In plaats van 20% van de kostprijs voor een geneesmiddel, moeten ze nu 25% uit eigen tas betalen. Aanvankelijk werd het
maximumbedrag dat een patiënt moet bijbetalen voor dure medicijnen
vastgelegd op 9,79 euro. Hij verhoogde dat tot 14,80 euro. Hij legde ook
beslag op de 10% korting die vele apothekers geven aan hun klanten
en stortte dat in het RIZIV. Door al deze maatregelen moeten langdurige
zieken die veel geneesmiddelen gebruiken meer en veel te veel betalen.

Wat is een referentieterugbetaling?
Neem bijvoorbeeld de veel gebruikte ontstekingsremmer Feldene (van
Pfi zer Pharmacia). De publieksprijs bedraagt ongeveer 20 euro, het
generische product komt aan ongeveer 15 euro op de markt. De ziekteverzekering komt tussen voor 75% van de prijs van het goedkoopste
product of 11,25 euro, zowel voor de generische producten als voor het
merkproduct. Bij aankoop van het generisch product betaalt de patiënt
3,75 euro remgeld. Voor het merkproduct wordt 8,75 euro uit eigen zak
betaald. Op het eerste zicht is het systeem van referentieterugbeta77

ling dus beterkoop voor de patiënt, en toch blijkt na drie jaar dat zowel
patiënt als ziekteverzekering méér betalen voor geneesmiddelen. Hoe
komt dat?
Als een geneesmiddel zijn patent verliest, dan eist de overheid dat
de generische producten minstens 26% goedkoper zijn. Dat is het ‘referentiebedrag’. Van dit bedrag betaalt de ziekteverzekering 75% terug.
Wanneer de dokter echter nog steeds het merkproduct voorschrijft, dan
krijgt de patiënt minder terugbetaald en betaalt hij meer uit eigen zak.
En aangezien er slechts in 7% van de gevallen generische geneesmiddelen voorgeschreven worden, moeten alle patiënten samen fl ink wat
meer betalen.
Er is echter nog een achterpoortje, dat maakt dat niet alleen de patiënt,
maar ook de ziekteverzekering véél méér betaalt. Terug naar onze
ontstekingsremmer Feldene. Ontstekingsremmers hebben soms zeer
ernstige nevenwerkingen op maag en darmen. Soms kan dat zelfs levensbedreigend zijn, zoals bij een acute maagbloeding. Net voor Feldene
zijn patent zou verliezen, kwam Pfi zer Pharmacia, de fabrikant van
Feldene met een zogezegd totaal nieuw geneesmiddel dat veel minder
maagproblemen zou geven. Ze hadden het zelfs over ‘nieuwe generatie
geneesmiddelen’, de COX2-remmers. Stel je voor, een medicijn met dezelfde werking als Feldene, maar met veel minder nevenwerkingen op
maag en darmen. Resultaat: veel dokters begonnen het nieuwe product
van Pfi zer, Celebrex, voor te schrijven. Achteraf blijkt dat hun ontstekingswerende werking niet beter is dan die van de vroegere ontstekingsremmers. En bij langdurig gebruik geven ze evenveel maag- en
darmproblemen dan de oudere onstekingsremmers. Bovendien heeft de
fi rma verzwegen dat er meer hartinfarcten zouden zijn met de nieuwe
COX 2-middelen. Voor de firma zijn ze echter veel beter: ze brengen dubbel zoveel op als het oude Feldene. Voor het RIZIV ligt het wel enigszins
anders: die moeten op het nieuwe medicament 31,50 euro terugbetalen
in plaats van 11,25 euro. Slotsom: voor een medicament dat niet echt
beter37 is betalen én de patiënt én het RIZIV méér.
Een ander voorbeeld zijn de geneesmiddelen die het zuurgehalte in de
maag verminderen. In het medisch jargon noemt men die ‘protonpompinhibitoren’ of afgekort PPI’s. Het zijn krachtige middelen tegen maagzweren, maar ook tegen terugvloei van maagzuur naar de slokdarm.
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Het waren echte bestsellers voor de farmaceutische fi rma’s, maar helaas bestaan ze al meer dan 20 jaar en is hun patent vervallen. De fi rma’s haalden dus gelijkaardige trucs uit als met de ontstekingsremmers. We nemen het voorbeeld van omeprazole, het actieve bestanddeel
van Losec, de eerste en best bekende zuurremmer. Toen het patent van
Losec verviel kwam AstraZeneca met een nieuw product op de markt:
Nexiam. Het werkzame bestanddeel van Nexiam is hetzelfde als van
Losec. Het effect is ook hetzelfde. Alleen heeft AstraZeneca een klein
trucje* uitgehaald om een nieuw patent te krijgen.
Ondertussen maken ze bikkelharde reclame bij de geneesheren specialisten zodat die Nexiam ‘in de pen krijgen’. Dat is een standaarduitdrukking om te zeggen dat de artsen dit bij voorkeur voorschrijven.
Deze kleine ingreep legt AstraZeneca geen windeieren. Nexiam is 50%
duurder en in plaats van het goedkopere generische product komt het
duurdere Nexiam in plaats van Losec. Hierdoor betaalt het ziekenfonds
10 miljoen euro te veel voor de maagzuurremmers.

Voor vrienden doe je al eens iets
Janssen Pharmaceutica uit Turnhout is geen onbekende in Brussel. Het
is al lang geen zuiver Belgisch bedrijf meer, maar zit onder Amerikaanse vlag. Zij pikken ook een graantje mee van de markt voor zuurremmers.
Ze spelen het slim. Wanneer Losec van concurrent AstraZeneca uit
patent gaat, brengt het bedrijf zelf een ‘nieuwe’ maagzuurremmer op de
markt: Pariet. Die is niet beter dan de andere. Maar Janssen sluit een
koopje met het RIZIV: ze laten de prijs dalen met 16% voor de verpakkingen van 10 mg in ruil voor de onvoorwaardelijke terugbetaling door
de ziekteverzekering, zonder dat de patiënt een maagonderzoek moet
ondergaan. Zo’n maagonderzoek of gastroscopie is een onaangenaam
onderzoek waarbij de dokter met een darm in de maag kijkt. Zo’n onderzoek is wel nodig voor de andere zuurremmers. De voorschrijvende arts
moet ook geen speciale formulieren meer invullen voor de terugbeta*

In Losec zaten zowel rechtse als linkse spiegelmoleculen van omeprazole, precies zoals
onze rechterhand een spiegelbeeld is van onze linkerhand. In Nexiam zit alleen het linker
spiegelbeeld van omeprazole.
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ling. Dus voor de dokter geen geschrijf, voor de patiënt geen onderzoek.
Gevolg: Pariet verveelvuldigt zijn omzet tot 19,4 miljoen euro ondanks
het feit dat het dubbel zo duur is als als zijn generische variant omeprazole. RIZIV en patiënten betalen hier eveneens 10 miljoen euro te veel.
Wanneer het patent verviel in 2001 werd het dure Losec slechts voor
een klein deeltje vervangen door het goedkopere generische product.
Het werd vooral uit de markt gedrongen door het gelijkwaardige, maar
veel duurdere Nexiam dat hetzelfde basisproduct bevat en dus ook door
Pariet. Pas in 2003, wanneer het RIZIV ook het generisch product omeprazole terugbetaalt zonder dat de patiënt een gastrocopie moet ondergaan, breekt de verkoop hiervan door. Ondertussen hebben de ‘me
too’-geneesmiddelen Nexiam en Pariet al een groot deel van de markt
ingenomen. Resultaat: het RIZIV betaalt weer 10 miljoen euro te veel.
Tabel 2. Evolutie van de omzetcijfers (in miljoen euro) van enkele maagzuurremmers
voor en na het uit patent gaan van Losec.38
2001

2002

2003

79,9

65,1

33,8

Generisch product

0

2,1

38,2

Nexiam

0

7,6

19,6

Pariet

1,1

8,5

19,4

Losec

De papierwinkel
Een andere maatregel van de overheid om de uitgaven voor geneesmiddelen in te perken is de invoering van de ‘Bf regeling’. Voor meer dan 300,
meestal dure geneesmiddelen, moet de arts eerst een speciaal formulier
invullen en opsturen naar de medische adviseur van het ziekenfonds.
Het duurt soms weken vooraleer je toelating krijgt. Patiënten moeten
soms nutteloze en pijnlijke onderzoeken ondergaan. Een voorbeeld. Je
blijft pijn hebben achter het borstbeen, vooral ’s nachts. De huisarts
stelt vast dat er maagzuur terugvloeit in de slokdarm. Hij heeft al verschillende eenvoudige middeltjes geprobeerd, maar die helpen niet. Hij
wil een zuurremmer voorschrijven, maar je krijgt pas terugbetaald,
wanneer je een vervelend maagonderzoek laat doen, een gastroscopie.
Dan kan de huisarts een Bf formulier invullen en pas dan krijg jij het
geneesmiddel terugbetaald. Het is dus niet verwonderlijk dat sommige
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patiënten er de brui aan geven en ofwel het geneesmiddel niet nemen,
ofwel integraal zelf betalen. En de huisarts krijgt op die manier een
pak papierwerk bij.
Een uitschieter is zeker de procedure om cholesterolverlagers terugbetaald te krijgen zoals we reeds in hoofdstuk 3 beschreven. Minister van
Volksgezondheid Demotte publiceerde een reglement van 64 bladzijden,
voor één soort geneesmiddelen. Voor elk merk is er een ander formulier
voor aanvraag tot toestemming voor terugbetaling.
Het Belgische geneesmiddelenbeleid in een notedop:
1) De geneesmiddelen zijn veel te duur.
2) Er zijn veel te veel geneesmiddelen.
3) Eerstekeusgeneesmiddelen verdwijnen.
4) De farmaceutische industrie vindt trucs uit om de opmars van goedkope generische geneesmiddelen tegen te houden.
5) De overheid knutselt onhandig en in het voordeel van de industrie.

Nederland heeft dezelfde gezondheidsresultaten als België,
met bijna de helft minder uitgaven voor geneesmiddelen
Dat de overheid wel degelijk op een betere manier kan ingrijpen is te zien
in Nederland. In 2000 bedroegen de uitgaven voor geneesmiddelen per
jaar en per inwoner 231 euro tegenover 346 euro in België.39 Nochtans
is de doorsnee Belg niet gezonder of zieker dan de doorsnee Nederlander. Nederland heeft echter een minder aanbodsgedreven geneesmiddelenbeleid en dat leidt tot een rationeler gebruik en lagere prijzen. Reeds
sedert 1991 worden geneesmiddelen die gelijkwaardig en dus onderling
vervangbaar zijn, vergoed aan de prijs van de goedkoopste. Dit systeem
leidde tot een directe kostenvermindering van 136 miljoen euro per jaar
en zelfs tot 236 miljoen euro in 2000.
In 1996 werd via de Wet Geneesmiddelenprijzen het maximale prijspeil per geneesmiddel tot het gemiddelde niveau van dat van Duitsland,
België, Frankrijk en Engeland verlaagd. Dat gaf een totale kostendaling van 15% of een besparing van 259 miljoen euro. In Nederland wordt
ongeveer 40% van de geneesmiddelen onder generische vorm voorgeschreven, tegenover slechts een 7% in België.
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Zoals we reeds gezien hebben, speelt de reclame voor geneesmiddelen
een grote rol. In Nederland is die veel meer gereguleerd dan in België.
Nederland heeft 1.600 medische vertegenwoordigers voor 14 miljoen
inwoners, België 3.500 voor 10 miljoen. De Nederlandse ziekteverzekering geeft ook een goed boek uit omtrent gebruik van geneesmiddelen:
Het Farmacotherapeutisch Kompas.40 En in die lijst van geneesmiddelen
worden bepaalde producten aanbevolen en dat maakt het voorschrijfgedrag van artsen rationeler.
In Nederland krijgt de patiënt zo goed als alle voorgeschreven medicatie volledig terugbetaald. De regering Balkenende maakt daar nu
komaf mee. Dát moeten we dus niet overnemen.
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Hoe wordt de prijs van een geneesmiddel bepaald?
Hoe gebeurt de registratie, de prijsbepaling en de terugbetaling
van een geneesmiddel? En hoe beïnvloedt de farmaceutische industrie dit proces? Welke rol spelen onze politici en Europa?

Vooraleer een geneesmiddel op de markt verschijnt doorloopt het drie
stadia. Eerst dient het geneesmiddel erkend en geregistreerd te worden.
Daarna bestudeert het ministerie van Economische Zaken het prijsdossier en kent het product een maximale prijs toe. Ten slotte beslist de minister van Sociale Zaken over de terugbetaling. We staan stil bij deze
drie stappen.

De erkenning van een geneesmiddel
Met dank aan Europa
In Europa bestaan er drie methodes om een geneesmiddel geregistreerd
te krijgen: de internationale EMEA-procedure, de wederzijdse erkenningsprocedure en de nationale procedure. In de Verenigde Staten
wordt de registratie verstrekt door de Food and Drug Administration
(FDA). De Europese evenknie van dit Amerikaanse FDA, de EMEA of European Medicines Evaluation Agency, werd pas in 1995 boven de doopvont gehouden.
Om de erkenningsprocedure uit te werken doet de EMEA op haar beurt
beroep op het CPMP, Committee for Proprietary Medicinal Products. In
dit comité hebben alle Europese lidstaten twee vertegenwoordigers.41
Een farmaceutisch bedrijf kan echter ook kiezen voor een poging tot erkenning in een afzonderlijke deelstaat van de Unie. Lukt dit, dan wordt
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een erkend geneesmiddel bijna automatisch geregistreerd in de andere
landen van de Europese Unie. Dit noemt men het systeem van ‘wederzijdse erkenning’. Wordt er in een deelstaat toch bezwaar aangetekend,
dan treedt EMEA als scheidsrechter op. Alleen voor bio-tech-producten is
de EMEA-procedure verplicht.
Uiteraard kiezen de farmaceutische bedrijven voor de weg van de
minste weerstand. Ze kiezen het land uit met de grootste kans op snelle
erkenning van hun nieuw medicament. Dankzij het systeem van de wederzijdse erkenningsprocedure geldt die registratie dan bijna automatisch voor alle landen van de Europese Unie.

Amerikaanse burgers en Franse clochards
Tot begin jaren ’90 was de erkenning per land geregeld. Dat gaf de nationale overheid de kans om beschermende maatregelen te nemen. Zo kon
de erkenning van een geneesmiddel gekoppeld worden aan de prijszetting en zelfs aan de verplichte productie in het land zelf. Enkele voorbeelden. Frankrijk legde prijs/volume-contracten op aan de industrie.
Dat hield in dat overschrijding van de vooropgezette maximumverkoop
extra belast werd.42 In Spanje bestond er tot in 1992 geen patentrecht
op het eindproduct, wel op het productieprocédé. Dit liet lokale fi rma’s
toe om goedkopere medicamenten op de markt te brengen. Daarom
konden tot op de dag van vandaag Frankrijk en Spanje lagere prijzen
bedingen bij farmaceutische reuzen.43 Het deed de voorzitter van de
multinational Pfi zer zuchten: ‘We zijn blij dat in Frankrijk de clochard
even goed verzorgd wordt als een andere burger dankzij de algemene
ziekteverzekering. Maar het zijn de Amerikaanse burgers, die de hoge
prijzen van geneesmiddelen in de VS betalen en daar feitelijk voor opdraaien. (...) Wij hopen dat op termijn ook Frankrijk een liberalisering
van de prijzen zal toestaan of in ieder geval evolueert naar een gedereguleerde markt, opdat onze innovaties gefi nancieerd zullen worden aan
een juiste prijs.’44
Vanaf 1 januari 1993 bracht de vorming van de Europese eenheidsmarkt de geëiste ommezwaai. De liberalisering en deregulering in het
geneesmiddelenbeleid kwamen er. Sindsdien dirigeert de Europese
Commissie alle procedures. Zij voert een beleid dat door het aanbod van
de industrie wordt gestuurd.
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Voor Zweden lid was van de EU had het land een behoeftegestuurd beleid. Alleen wanneer een nieuw geneesmiddel een meerwaarde kon aantonen, werd het op de markt toegelaten. Daardoor beschikte Zweden
over een beperkt maar efficiënt aanbod van ongeveer 3.000 geneesmiddelen. Bij de toetreding tot de EU in 1995 diende dit land zich eveneens
aan te passen aan de Europese regelgeving. Het gevolg was een wildgroei tot 10.000 geneesmiddelen met een verdubbeling van de uitgaven
voor geneesmiddelen op acht jaar tijd.45

Geneesmiddelen horen niet thuis bij Volksgezondheid
Vanaf 1995 deelt EMEA de lakens uit in de wereld van de farmacie. Gek
genoeg valt EMEA bij de Europese Commissie niet onder het directoraatgeneraal ‘Volksgezondheid en bescherming van de consument’, maar
wel onder dat van Ondernemingen.46 Dat doet het Franse wetenschappelijk tijdschrift Prescrire besluiten: ‘EMEA is vandaag een instituut ten
dienste van de farmaceutische bedrijven en niet ten dienste van de gezondheid van de Europeanen.’47
Verwondert ons dat als we weten dat de EMEA voor 70% gefinancierd
wordt door de industrie? Ze deed dit aanbod trouwens zelf! In ruil voor
de versnelling van de erkenningsprocedures!48 Ook de nationale erkenningscommissies eten uit dezelfde ruif. En wiens brood men eet... Dit
geeft de farmaceutische bedrijven ongeziene speelruimte. Zij laten de
commissies mekaar beconcurreren om een registratie in de wacht te
slepen. Daar hangt namelijk een fi nanciële vergoeding aan vast.49 Met
het systeem van de ‘wederzijdse erkenningsprocedure’ kan de marktexclusiviteit behouden worden wanneer het octrooi van dat geneesmiddel
vervalt. Zo verkreeg de fi rma MSD via deze procedure meer indicaties*
voor Zocor erkend dan de producenten van het generische simvastatine.
Wanneer dan het Ministerieel Besluit van minister Demotte de erkenning van die nieuwe indicaties koppelt aan de terugbetaling, behoudt
MSD het monopolie op deze winstgevende markt.
De cijfers spreken boekdelen. Van 1995 tot 2001 werden er bij EMEA
centraal 339 aanvragen behandeld. Maar in diezelfde periode werden
*

Indicatie: symptoom of ziekteverschijnsel dat aanleiding is om een bepaald medicijn of
een bepaalde therapie voor te schrijven.
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er 1.399 aanvragen voor nieuwe medicamenten gerealiseerd via de procedure van wederzijdse erkenning. Daarenboven sluisde de industrie
langs dezelfde stroom 5.240 aanvragen voor wijziging van registratie
van reeds bestaande medicamenten door de erkenningscommissies.
Slechts bij een schamele tien aanvragen moest het EMEA tussenkomen
als scheidsrechter omdat er een bezwaar was aangetekend.50
Het ISDB, International Society of Drug Bulletins, is een koepelorganisatie van maar liefst 80 verschillende nationale tijdschriften. Voor artsen verzorgen zij onafhankelijke informatie over nieuwe en bestaande
geneesmiddelen. In België behoort het Folia Pharmacotherapeutica tot
deze groep. Maandelijks krijgt elke arts dit door de overheid gesubsidieerde tijdschrift gratis in de bus. In een gezamenlijke verklaring van
15 november 2001 schrijft het ISDB : ‘Een fi rma is vrij om haar dossier bij
een bepaalde instelling teug te trekken, wanneer er een probleem zou
ontdekt zijn, om het vervolgens aan te bieden aan een andere overheid
die meer laks of toegeefl ijk is. Het is de gewoonte de prestaties van
een erkenningsinstantie af te meten aan het aantal erkenningen en de
snelheid van de procedure, maar niet aan de kwaliteit van hun beslissingen.’51

Time is money
Welke afspraken legt Europa op in verband met de maximumtermijn
van een erkenningsprocedure? Bij een aanvraag in een afzonderlijk
land van de EU verplicht Europa de overheid van die deelstaat om binnen een termijn van 210 dagen te antwoorden. De farmaceutische
industrie speelt daar handig op in. Ze laat de nationale overheden
mekaar beconcurreren. De snelste valt in de prijzen. De overheid beschikt dus over steeds minder tijd om het geneesmiddel te controleren op veiligheid en werkzaamheid.52 Engeland spant de kroon: de
gemiddelde erkenningstijd daalde van 154 werkdagen in 1989 tot 44
in 1998.
Stel u voor dat een belastingsambtenaar die een bedrijf controleert
betaald wordt door diezelfde onderneming? Of sterker: dat een bedrijf zelf mag kiezen welke ambtenaar de boekhouding onder de loep
neemt? Op haar website gaat Pfi zer prat op haar fi liaal in Luxemburg: ‘In Luxemburg zijn de procedures voor de lancering van een
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nieuw medicijn minder tijdrovend. De oprichting van deze tak was
dan ook noodzakelijk om vlotter in te spelen op de behoeften van de
lokale bevolking en artsen.’ Pfi zer zou speciaal een fi liaal in Luxemburg oprichten voor de lokale markt? Eens een geneesmiddel erkend
in dit belastingsparadijsje is het een klein kunstje om het via de procedure van wederzijdse erkenning in andere landen van de EU te laten
registreren.
Bij de EMEA-procedure is de maximale termijn nog scherper: binnen de
70 dagen moet alles rond zijn. De experts moeten zich uit de naad werken om een ernstig verslag te kunnen afleveren. Tegenover de plichten
van de overheden staan de rechten van de firma’s. Dankzij het recht op
‘klokstop’ kunnen ze op elk moment de procedure onderbreken. Als er
zaken naar boven komen waarop een fi rma geen antwoord heeft, krijgt
ze alle tijd om te antwoorden.53 Als een evaluatiecommissie klaagt over
de tijdsdruk, dan argumenteren de bedrijven dat ze de patiënten zo snel
mogelijk willen laten genieten van hun nieuw geneesmiddel. Slecht excuus, want slechts een klein percentage van de aanvragen betreft echt
vernieuwende geneesmiddelen. Bovendien laat Europa voor die groep
van medicijnen uitzonderingsprocedures toe. Hoe sneller het geneesmiddel erkend, hoe sneller de kassa rinkelt.

Me too?
Voor de erkenning moet de fi rma bewijzen dat het geneesmiddel effect
heeft. Met andere woorden het moet beter zijn dan een suikerpil en veilig. De werking dient niet beter te zijn of afgewogen tegenover reeds bestaande middelen. Dat zet de deur open voor allerlei ‘me too’-geneesmiddelen. Ze overspoelen de markt, uiteraard een enorme geldverspilling.
Het is ook geen uitzondering dat fi rma’s hun geneesmiddel vergelijken
met een reeds bestaand middel met zwakke werking in plaats van met
het beste product. Firma’s durven voor hun eigen product een optimale
dosis gebruiken tegenover een suboptimale dosis voor het referentieproduct. Een andere truc is de keuze van een veel jongere studiepopulatie dan die waarvoor het geneesmiddel bestemd is. Dat vertekent het
resultaat: het product lijkt efficiënter en vertoont minder bijwerkingen
en complicaties.
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Gesponsord wetenschappelijk onderzoek
De dag van vandaag worden in Europa bijna alle klinische studies
gesponsord door de industrie. In tegenstelling tot de VS bestaat er in
Europa geen instituut om klinische studies te fi nancieren.54 De sponsor bepaalt wat er bestudeerd wordt en wat niet.
Die toestand doet het ISDB zuchten: ‘Omwille van onvoldoende publieke middelen voor onderzoek, en de onweerstaanbare en economisch aantrekkelijke druk om het onderzoek te laten fi nancieren door
de industrie, heeft de universitaire wereld nog nauwelijks enige invloed op de keuze van de prioriteiten in het onderzoek naar therapeutische innovaties.’55
De EMEA of een nationale overheid kunnen zelf geen onafhankelijke
studies opzetten. Ze zijn dus afhankelijk van de informatie van de
farmaceutische industrie. Dan nog gelet op de tijdsdruk om deze informatie te verwerken wordt het bijna onmogelijk een kwaliteitsvolle
evaluatie af te leveren.

Verboden toegang. Privaat domein
Bovendien blijven de resultaten van deze studies eigendom van de fi rma. In de meeste contracten staat zelfs een clausule over de plicht tot
geheimhouding vanwege de onderzoekers.56 Het ISDB is niet mals voor
die wantoestand: ‘Gesterkt door hun quasi monopolie op het onderzoek, denken de farmaceutische bedrijven dat het normaal is dat ze de
resultaten van het onderzoek kunnen controleren en dat ze er in feite
eigenaar van zijn. (...) Het is bewezen dat die clausule tot confidentialiteit die de onderzoekers verbiedt om de resultaten bekend te maken
zonder het akkoord van de sponsor, de oorzaak is van vertekende publicatie en een aanslag op de objectiviteit van de informatie.’57
De leden van de erkenningsinstanties en de geraadpleegde experts
moeten schriftelijk verklaren de grootste geheimhouding te zullen
bewaren.58 Alleen samenvattingen worden via het internet publiek
gemaakt. De toegankelijkheid voor informatie is bij het Amerikaanse
FDA veel groter.59 Dankzij rapporten van het FDA komen gevaarlijke nevenwerkingen toch aan het licht. Soms werden deze werkelijk weggemoffeld. Zoals we reeds vermelden, verzweeg de fi rma GSK negatieve
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studieresultaten bij toediening van Seroxat (paroxetine) aan kinderen of adolescenten. Een tweede voorbeeld betreft de veiligheid van
coxibs in vergelijking met de klassieke ontstekingsremmers.60 (Zie
verder in dit boek.)
Professor Silvio Garattini klaagt dit aan in The Lancet: ‘Aangezien
de geneesmiddelenmarkt in de meeste landen grotendeels wordt betaald met gemeenschapsgelden, zou de gemeenschap ook toegang
tot de informatie moeten hebben. Uiteindelijk zijn klinische studies
slechts mogelijk omdat de patiënten zich, soms met een zeker risico,
daarvoor ter beschikking willen stellen, zonder enige vergoeding. De
gegevensbanken van die onderzoeken moeten dan ook voor hen toegankelijk zijn.’61
Transparantie of doorzichtigheid zijn voor EMEA het leitmotiv. Je
vindt dit begrip terug in alle uitnodigingen, voorstellingen, werkgroepen, informatiebijeenkomsten, technische rapporten, adviezen, persmededelingen en publicaties. Social Audit, een Britse verbruikersvereniging gespecialiseerd in geneesmiddelen, nam de proef op de som
en onderzocht in februari 2002 de website van EMEA.62 Tot maart 2002
publiceerde EMEA een Master Catalogue, een volledige index van haar
documenten, bereikbaar via het internet. 78% van deze documenten
werden als zodanig geheim beschouwd, dat noch titel noch inhoud
mochten openbaar gemaakt worden. Slechts 4% waren openbare documenten, waarvan zowel titel als inhoud publiekelijk waren. Nog
een 4% waren ‘text restricted’, de titel mocht bekend gemaakt worden, maar de inhoud niet, tenzij de beperking zou worden opgeheven.
14% waren ‘text confidential’, alleen de titel mocht bekend zijn, maar
de inhoud nooit. Nadat Social Audit haar onderzoek publiek had gemaakt verwijderde EMEA haar Master Catalogue van het net.

De draaideur
Maar het einde van deze pijnlijke rit is nog niet in zicht. De industrie
mag zelfs experts van EMEA betalen voor het opmaken van een dossier
of een dossier in beroep. Dezelfde experts die hen adviseren moeten
hen beoordelen.63
Experts van erkenningscomités krijgen zodoende fi nanciële banden met de fi rma’s. Dat gaat van vetbetaalde ‘consultancies’ tot aan89

deelhouderschap. Van de Engelse geneesmiddelencommissie bleek
slechts één op vier fi nancieel onafhankelijk te zijn. Van de drieëntwintig leden van die commissie waren er twintig met belangen in
minstens vijf farmaceutische fi rma’s, zeven met belangen in minstens
tien fi rma’s en drie met belangen in wel twintig fi rma’s of meer! Een
voormalig lid van deze commissie verklaarde: ‘Een expert die al te
kritisch is verliest uiteraard zijn persoonlijke fi nanciële vergoeding
van de fi rma’s, maar ook zijn onderzoeksafdeling verliest haar onderzoeksfondsen en de farmaceutische industrie zal zich in blok tegen
hem keren.’64
Professor John Abraham bevestigt in The Lancet: ‘De farmaceutische industrie heeft goed gesmeerde lobbystrategieën om de controlerende instellingen in te pakken. Dat gebeurt soms zeer subtiel.
De industrie kan doordringen tot in het hart van de instelling via de
zogenaamde ‘draaideur’. De experts beginnen hun carrière in de industrie. Zij werken dan een aantal jaren in de erkenningsinstellingen
tot ze opnieuw gepromoot worden in de industrie. Dan liefst op een
hogere positie dan voorheen. Een groot deel van de wetenschappers
in Britse instellingen begonnen hun carrière in de industrie en velen
keerden er terug.’65
Dezelfde Abraham legt de vinger op de echte wonde: ‘De industrie
dreigt er voortdurend mee dat te strenge reglementering of te trage
procedures vernietigende gevolgen zullen hebben op de exporthandel
of op de tewerkstelling. En dit wordt veel te makkelijk geslikt. (...)
Fusies en concentraties tussen de farmaceutische bedrijven, die alleen als doel hebben de winsten te verhogen, hebben soms meer negatieve gevolgen voor de tewerkstelling dan de geneesmiddelenreglementering. In 2001 leidde de fusie van Glaxo Wellcome met Smith KlineBeecham (nu GlaxoSmithKline) tot het verlies van vele duizenden
jobs.’66
Professor Silvio Garattini, zelf lid van CPMP-commissie van EMEA concludeert in The Lancet: ‘De toenemende sterkte van de farmaceutische
industrie vereist een even sterk tegengewicht, om ervoor te zorgen dat
geneesmiddelen goed zijn voor de patiënten, en niet alleen een winstgevende business.’67
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10.000 lobbyisten in Brussel
In Amerika zijn de banden tussen farmaceutische industrie en regering
nog nooit zo sterk geweest als onder de Bush-administratie.68 Het Witte
Huis benoemde Mark Mc Clellan als hoofd van het FDA in november 2002.
Deze professor in geneesmiddelen-economie was één van de drie leden
van Bush’s Economische Raad en vormt de link tussen het Witte Huis en
het FDA. Bush benoemde Daniel Troy tot hoofdadviseur van het FDA. Troy
was gekend als advocaat van de Amerikaanse tabaksindustrie en was
ook pleiter voor grote farmaceutische bedrijven tégen het FDA. Bush benoemde overigens nog meer dan 100 andere advocaten die werkten voor
de farmaceutische industrie als ambtenaren bij het FDA. Onlangs raakte
ook bekend dat Daniel Troy in 2001, het jaar van zijn benoeming bij het
FDA, nog een ereloon van 358.000 dollar had ontvangen van Pfizer, iets
wat hij bij zijn aanstelling had verzwegen.69 Troy was ook topman van
het ‘American Enterprise Institute for Public Policy Research’ (Amerikaans Instituut voor onderzoek naar overheidsbeleid ten dienste van de
ondernemingen). De banden tussen de Bush-administratie en de grote
farmaceutische bedrijven gaan nog verder: vader Bush was directeur van
Eli Lilly; defensieminister Rumsfeld was topman bij G.D. Searle, vanaf
2003 onderdeel van Pfi zer; Bush’s verantwoordelijke voor management
en budget Mitchell E. Daniels was vice-president van Eli Lilly; Linda
Skladany, voordien een lobbyist van de farmaceutische bedrijven werd
benoemd tot commissaris van het FDA en een topman van het Verbond
van Amerikaanse Farmaceutische Ondernemingen werd onderminister
van Volksgezondheid en Sociale Zaken. Sinds Bush is het FDA, vroeger
bekend als strenge bewaker over de veiligheid van geneesmiddelen, een
pleitbezorger geworden voor soepelere opstelling tegenover de farmaceutische bedrijven, minder reglementering... maar verbod voor invoer
van goedkope geneesmiddelen uit bijvoorbeeld buurland Canada.70
In de VS zijn de bedrijven verplicht via de Lobby Disclosure Act van 1995
hun lobbyactiviteiten bloot te geven. In het Amerikaanse Congress zijn
er 675 lobbyisten actief voor de farmaceutische industrie, zeven fulltime lobbyisten per senator. In 2002 investeerden de tien grootste farmaceutische fi rma’s 55,8 miljoen dollar in lobbywerk. Dat is 60% van
de totale uitgaven aan lobbyactiviteiten van de gehele Amerikaanse
industrie.71
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Voor Europa kan men dergelijke cijfers niet vinden, hier bestaat geen
enkele transparantie. Het loopt momenteel zo uit de hand dat de Europese Commissie aan het Directoraat-Generaal voor Onderzoek de opdracht gaf het lobbywerk in Brussel in kaart te brengen.
Het Directoraat-Generaal verklaarde hierover: ‘Circa 2.600 belangengroepen beschikken in het centrum van Brussel over een permanent
kantoor. De meeste Europese belangengroepen zijn nationale verenigingen, grote bedrijven of beide. De Europese Commissie schatte reeds
in 1992 dat er 10.000 professionele lobbyisten actief zijn in Brussel en
Straatsburg. Tegenwoordig hebben 500 grote ondernemingen hun eigen vertegenwoordiging in Brussel. Meer dan 200 internationale bedrijven houden er kantoor. 130 advocatenpraktijken hebben zich er in
Europese juridische aangelegenheden gespecialiseerd. Jaarlijks vinden
er 70.000 individuele contacten plaats tussen lobbyisten en leden van
het Europese Parlement. Uit onderzoek blijkt dat die lobbyorganisaties
het efficiëntst zijn, die op terreinen opereren waar in verhouding weinig
concurrentie heerst, op terreinen met een hoge marktconcentratie dus...
wat zeker ook fusies en overnames stimuleert. De farmaceutische industrie neemt de eerste plaats in.’72

De Lissabon-strategie
Naar aanleiding van de Europese Top van 2000 in Lissabon zette het
Directoraat-Generaal (DG) Ondernemingen van de Europese Commissie een werkgroep op, die de Europese farmaceutische industrie moest
ondersteunen om competitiever te worden dan de Amerikaanse. De
conclusie van deze Europese Top luidde immers dat Europa in 2010 ‘de
meest concurrentiële en dynamische kenniseconomie van de wereld’
moest worden. Een ‘Group of Ten’ (G10) werd gevormd.73 Deze noemt
zichzelf de ‘topbeslissingsnemers over geneesmiddelen in Europa’. De
G10 telde uiteindelijk dertien leden: twee Europese commissarissen,
de ministers van Volksgezondheid van Frankrijk, Engeland, Duitsland
(de drie landen met de sterkste farmaceutische industrie) en Portugal
(omwille van de Lissabon-strategie), de minister van Handel van Zweden (nog een land met een sterke farmaceutische sector), drie vertegenwoordigers van de drie grootste Europese farmaceutische bedrijven
en één vertegenwoordiger van de producenten van generische middelen,
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van de verzekeringsmaatschappijen en van de verbruikersverenigingen.
Achter de schermen zijn het Paul Weissenberg (directeur van het DG Ondernemingen) en Brian Ager (directeur van de Europese Federatie van
het Verbond van Farmaceutische Ondernemingen) die de plak zwaaien.
De enige vertegenwoordigster van de patiëntenverenigingen, Angela
Coulter, staat in de G10 totaal geïsoleerd. Ze krijgt niet eens de kans
om de vergaderingen regelmatig bij te wonen.
De opdracht van dit zogenaamd ‘Public-Private Partnership’ is om
de Europese wetgeving en deze van haar lidstaten te stroomlijnen overeenkomstig de Lissabon-strategie. Het eerste wat de G10 deed was een
strategie uitwerken om de publieksreclame voor geneesmiddelen (DTCA)
ook in Europa wettelijk te maken. Een doelstelling waar ze voorlopig
nog niet in geslaagd is.

Het parlement wikt, de ministerraad beschikt
In 2002 wilde het Directoraat-Generaal Ondernemingen van de EU haar
reglementen en erkenningprocedures hervormen. Zo wilde het publiciteit naar het grote publiek ook voor voorgeschreven geneesmiddelen
wettelijk toelaten. Dat was een brug te ver. Er kwam protest vanuit het
ISDB en de CPMP. Deze experts richtten een Open Brief aan Europarlementariërs, netwerken van NGO’s en consumentenorganisaties. Samen
werkten ze aan een tegenlobby. Ze eisten belangrijke hervormingen:
‘een blijvend verbod op de voorgestelde publiciteit, doorzichtigheid in het
beleid, onafhankelijke fi nanciering, beoordeling van nieuwe medicatie
op de reële therapeutische meerwaarde en het stopzetten van het systeem van wederzijdse erkenning’.74 De tegenlobby had resultaat: op 23
oktober 2002 bracht het Europese parlement belangrijke amenderingen
ten goede aan en directe publiciteit bleef verboden. In de realisatie van
die eis speelden Belgische wetenschappers en gezondheidswerkers een
voorname rol. Maar op 2 juni 2003 maakte de Europese Raad van de
ministers van Volksgezondheid bijna alle amendementen van het Europees parlement zonder pardon ongedaan. De Raad verwierp het voorstel van het parlement om EMEA onder het Directoraat Volksgezondheid
onder te brengen en niet langer onder dat van de Ondernemingen. De
Raad verwierp ook het voorstel van het parlement om nieuwe geneesmiddelen alleen toe te laten, als ze ook een therapeutische meerwaarde
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hebben tegenover reeds bestaande alternatieven. Zelfs het voorstel om
alle nieuwe geneesmiddelen verplicht via de centrale procedure van
EMEA te laten erkennen werd in de prullenmand gegooid. Ook de kans
om EMEA meer onafhankelijk te maken van de fi nanciering door de industrie en zelf onafhankelijk onderzoek te laten verrichten, werd van tafel
geveegd. De Raad behield de 70 dagen periode voor EMEA om een dossier
te behandelen ondanks de vraag van het parlement om deze periode
met tien dagen uit te breiden. En last but not least verlengde de Raad de
marktbescherming van merkproducten tegenover hun generische equivalenten tot vijftien jaar.75 Voor een land als Ierland bedroeg die termijn
nog slechts zes jaar.
Zo kreeg de farmaceutische industrie in Europa de langste marktbescherming van de hele wereld cadeau. Dat was trouwens de belangrijkste reden waarom de Europese Commissie de erkenningsregeling nog
snel wilde hervormen voor de nieuwe landen uit Oost-Europa in 2004
zouden toetreden. In die landen zijn de patenttermijnen minder strikt
geregeld. De lokale farmaceutische bedrijven slagen erin een groot deel
van de geneesmiddelen zelf goedkoop te produceren. Met het opleggen
van de nieuwe Europese wetgeving voor registratie en patentbescherming wordt dit vergelijkend voordeel van die landen meteen van tafel
geveegd. Het enige voorstel van het Europese parlement dat door de
Ministerraad aanvaard werd, was het handhaven van het verbod op
directe publiciteit voor voorgeschreven medicatie (Direct to Consumer
Advertising of DTCA). De lobby had het verpletterend gehaald op de tegenlobby!

Prijsbepaling en terugbetaling
De geloofsbrieven van Vandenbroucke
Begin 2002 hervormde minister Frank Vandenbroucke het systeem dat
de prijs van geneesmiddelen bepaalt en de terugbetaling ervan door het
RIZIV regelt. In de feiten werd het aangepast aan de richtlijnen van de
Europese Commissie. In zijn toespraak bij de installatie van de nieuwe
Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) vatte de minister
zelf de essentie prachtig samen: ‘Centraal in de nieuwe snel-terugbe94

taald-wet staat dat wij voortaan met z’n allen gebonden zijn aan zeer
strikte termijnen. Respecteren we deze termijnen niet, dan zal met uw
advies en/of mijn beslissing geen rekening gehouden worden en zouden
zaken kunnen doorgang vinden die niemand, hier aanwezig, wil. U zult
instaan voor de evaluatie en u, die deel uitmaakt van de commissie, zult
beschikken over 150 van de 180 dagen. Zelf heb ik, als minister, de resterende 30 dagen...’76
Met andere woorden als de CTG en de minister binnen de 180 dagen
niet tot een beslissing komen, dan wordt het voorstel van de producent
automatisch van kracht. Frank Vandenbroucke verontschuldigt: ‘De
vroegere procedure bleek veel te log: het duurde gemiddeld 18 maanden,
anderhalf jaar dus, voordat een nieuw geneesmiddel terugbetaald kon
worden. Hieraan is sinds januari 2002 een einde gemaakt. De procedures moeten nu binnen de zes maanden afgewerkt zijn. Lukt dit niet,
dan wordt automatisch terugbetaald volgens de voorwaarden die door
de producent voorgesteld zijn.’77 In zijn toespraak op 25 juni 2002 voor
de Europese Federatie van Farmaceutische Industrieën in Brugge bevestigde de minister zijn trouw aan die logica: ‘Ik zal niet afwijken van
dit 180-dagen-objectief. Het is fundamenteel in mijn partnership met
de industrie en van wezenlijk belang voor elke farmaceutische ondernemer in België.’ Een geloofsbelijdenis aan Big Farma. Vandenbroucke
buigt voor dezelfde logica als deze in de erkenningsprocedures van de
Europese Commissie. En die Europese Commissie loopt al met plannen
rond om de termijn nog korter te maken: van 180 naar 90 dagen!

Le nouveau CTG est arrivé
Ook wat de samenstelling van de nieuwe Commissie Tegemoetkoming
Geneesmiddelen (CTG) betreft zorgde de minister voor een nieuw jasje.
Minister Vandenbroucke zelf aan het woord: ‘Het is inderdaad zo dat de
Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie (thans Pharma.
be) voor het eerst zal betrokken worden bij de procedure en zal vertegenwoordigd zijn in de Commissie.’78
Op Europees vlak heeft de industrie haar mannetjes via haar experten in de commissies zetelen, maar hier krijgt ze van de minister de
kans om zelf openlijk deel te nemen aan de bijeenkomsten van de commissie. De minister legt uit hoe de leden van de nieuwe CTG moeten sa95

menwerken: ‘Ik hoop dat u goed beseft dat u af en toe onvermijdelijk op
belangenconfl icten zult botsen. Daar is niets mis mee, het is zelfs inherent aan dergelijke dossiers, maar het vergt wel een strikte naleving
van de deontologische regels op het gebied van discretie.’79 Dus geen
transparantie over deze belangenvermenging naar het ISDB, naar wetenschappers en zeker niet naar het grote publiek! Uitzondering op deze
algemene regel: de bedrijven. Hoe legt mijnheer de minister dat uit: ‘De
aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie is belangrijk omdat zij bijdraagt tot de transparantie van de debatten tussen de commissie en de bedrijven.’ Kamerlid Maya Detiège zetelde voor de Socialistische Mutualiteit een tijdlang in de CTG. In een gesprek met De Morgen gaf zij toe: ‘De industrie is erin geslaagd aanwezig
te mogen zijn tijdens de stemming over het al dan niet goedkeuren van
een terugbetalingsdossier waar vaak miljoenen euro’s aan vasthangen.
Ze mogen vanzelfsprekend niet meestemmen, maar ze zien wel of de onafhankelijke wetenschappers in de commissie voor of tegen stemmen.
Door de industrie zittingsrecht te geven tijdens de stemming verzeker
je haar van een van de gemakkelijkste manieren om druk uit te oefenen.
Daarnaast worden de mensen die stemgerechtigd zijn ook doorlopend
aangepakt met telefoontjes en brieven. De lobby is zeer machtig. (...)
Wie bijvoorbeeld aandelen heeft van een farmaceutisch bedrijf en zetelt
in de CTG kan vandaag meestemmen over dossiers die de fi rma aanbelangen. In hoeverre is er dan nog sprake van onafhankelijkheid?’80

De pillencarrousel
Hoe werkt de Belgische procedure nu concreet? Een bedrijf moet twee
dossiers indienen: één voor prijsbepaling bij het ministerie van Economische Zaken en een tweede voor terugbetaling bij de CTG. Binnen de
60 dagen moeten de experts van het RIZIV een evaluatierapport klaar
hebben. Dat vertrekt naar de prijzencommissie van Economische Zaken
en naar het bedrijf zelf. De prijzencommissie en de minister van Economische Zaken beschikken slechts over 90 dagen om de prijs te bepalen.
Daarop verhuist het dossier terug naar de CTG. Binnen de 30 dagen, dus
dag 120, moet zij een advies over de terugbetaling klaarstomen. Dit
voorstel wordt opnieuw verzonden naar het bedrijf dat tien dagen de
tijd heeft om te reageren. Na reactie van het bedrijf wordt een defi nitief
96

advies van de CTG aan de minister overgemaakt. De minister beschikt
dan nog over 30 dagen om defi nitief te beslissen. Het bedrijf kan op elk
moment ‘de klok stilzetten’ indien het meer tijd wenst om één en ander
uit te vlooien. Maar de commissie, de evaluatoren en de minister dienen
zich strikt aan het tijdsschema te houden. Twee verschillende maten en
gewichten voor de bedrijven en evaluatoren, in feite nu analoog aan de
Europese erkenningsprocedure.
En het grootste venijn zit nog in de staart van de nieuwe wet: ‘de minister mag om budgettaire of om sociale redenen van het advies van de CTG
afwijken.’81
Van dit recht heeft de minister reeds gebruik gemaakt. Toen de CTG
positief advies gaf om Docsimvasta, een generiek van Zocor, in ruil
voor een prijsdaling van 70% in de terugbetalingscategorie B (d.w.z.
dat er geen toestemming van de medische adviseur meer nodig is om
het voor te schrijven) te steken, legde de minister dit advies naast zich
neer. Maar toen er nieuwe terugbetalingscriteria in mekaar werden gekunsteld waardoor Zocor het alleenrecht kreeg over deze gigantische
markt, zag de minister geen budgettaire of sociale bezwaren om van
het advies van de CTG af te wijken.
In de commissie der blinden is éénoog minister.
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De farmaceutische industrie: een kip met gouden
eieren
Waarom is een aandeel in de farmaceutische sector goud
waard? Hoeveel verdienen de managers? Waarom bestaan hier
de grootste monopolies?

Profits: the sky is the limit
Volgens Fortune 500, de top 500 van de grootste Amerikaanse bedrijven, is de farmaceutische industrie de meest winstgevende.82 Op de drie
winstmaatstaven van Fortune scoren zij fantastisch:
– Voor iedere dollar omzet is er 17 cent nettowinst. Dat is 5,5 maal het
gemiddelde van de top 500 van Fortune.
– De winstvoet op kapitaal haalt 14,5% of zesmaal het gemiddelde van
de Fortune 500.
– De winst op de aandelen loopt zelfs op tot 27,6% of bijna drie keer het
gemiddelde van de Fortune 500.
In 2002 bedroeg de gezamenlijke winst van tien farmaceutische topbedrijven 35,9 miljard dollar. Daarmee overtreffen zij de 33,7 miljard
dollar winst van de overige 490 bedrijven!
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Vergelijking tussen de gemiddelde winstvoeten van de farmaceutische
bedrijven uit de top 500 en deze van al de Fortune 500 ondernemingen
30%

27,6%

25%
20%
17%
14,1%

15%

10,2%
10%
5%
0%

3,1%
Winst als %
van inkomsten
2002 Farmaceutische industrie

2,3%
Winst als %
van activa

Winst als % van
aandelenkapitaal

2002 Al de Fortune 500 ondernemingen

Niets nieuws onder de zon. In de jaren ’70 lag de nettowinst reeds op 9 à
10%. Vanaf de jaren ’90 kende deze echter een steile opgang tot de 17%
van vandaag.
Evolutie van de winstvoet als % van de inkomsten van de Fortune 500 farmaceutische
bedrijven en deze van al de Fortune 500 ondernemingen

Farmaceutische bedrijven

Al de Fortune 500 ondernemingen

Bron: Public Citizen update of Stephen W. Schondelmeyer calculation, Competition and Pricing
Issues in the Pharmaceutical Market, Prime Institute, University of Minnesota, gebaseerd op data
gevonden in Fortune magazine, 1958 tot 1999, Fortune Magazine, 17 april 2003.
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Deze spectaculaire winststijging valt in feite samen met de verlenging van de patenten op geneesmiddelen. Elke nieuwe wet, die het patentrecht van de farmaceutische industrie versterkte, trok de winstcijfers telkens omhoog.
Zo verlengde de Waxman-Hatch-Act in 1984 de patenten met vijf
jaar. De winst op de omzet steeg meteen met 3%. In 1992 verkortte
de Prescription Drug User Fee-Act de registratietijd van geneesmiddelen waardoor de patenttijd langer uitviel. De winstvoet schoot 4%
omhoog. 1994 was een succesjaar voor de farmaceutische lobby. De
conferentie van Uruguay legde de Trade-Related aspects of Intellectual Property(TRIPs)-akkoorden op aan heel de wereld. Deze verlengden
het patent op intellectuele eigendom, dus ook op geneesmiddelen, van
tien jaar tot minimaal twintig jaar. De octrooien, die het exclusieve
verkoopsrecht van producten vastleggen, werden toen ook uitgebreid
naar de aanmaak ervan. De kassa’s van de farmaceutische industrie
rinkelden: een nieuwe winststijging van 3%.
De meest recente stijging van 2% kwam er in 1997. Toen liet de Amerikaanse regering rechtstreekse reclame naar de patiënten toe: Direct
To Consumers Advertising of DTCA. Datzelfde jaar trad ook de Food and
Drug Administration Modernization Act in voege. Deze nieuwe wet verkortte nogmaals de registratietijd, waardoor de patentperiode weerom
verlengde. Ditmaal met niet minder dan twee jaar! Als toetje kregen
geneesmiddelen, die studies voor gebruik bij kinderen konden voorleggen, een extraatje van een half jaar cadeau. Zeventien geneesmiddelen
verwierven reeds dit recht. Nog eens twaalf kaskrakers met een omzet
van meer dan één miljard dollar dienden een aanvraag in. Als dit lukt
betekent dit een meeropbrengst van twee miljard dollar.83 Wetten zijn
nu eenmaal gemaakt om er zich van te bedienen.
Van 1999 tot 2001 troonde de winstvoet op een hemelhoge 18%. Maar
in 2002 zakte deze plots met 2%. Is dit het begin van het einde van de
gouden jaren? Hoe is deze terugval te verklaren? In 2000 verviel het patent van een aantal kaskrakers. Daardoor daalde de verkoop ervan in
2000 met 4,3 miljard dollar en liep verder terug met 11,4 miljard dollar
in 2002. Voor 2005 schat men deze terugval zelfs op 19,4 miljard dollar.84 Een tweede verklaring van de winstafname is een algemene trend
op de markten. De koopkracht van de markt blijft achter op de groeiverwachtingen van de bedrijven. Er wordt ook meer geïnvesteerd in nieuwe
producten, die uiteindelijk minder meerwaarde opbrengen.
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Tabel 1. Inkomsten, omzetcijfers, netto-winsten en winstvoet op inkomsten,
op activa en op aandelen (2002) 85
NettoTotale in- % van de
winst
wereldkomsten
(Tussen markt op (2002) in
haakjes basis van miljard
USD
verkoopde
cijfers
verkoopcijfers
alleen )
in miljard
USD
Pfizer (VS)

35.3

12%

Pharmacia (VS)

16.9
(42,3)

GlaxoSmithKline
(GB)

(27,0)

8%

Merck Sharp &
Dohme (VS)

51.8
(21,6)

6%

AstraZeneca (GB)

(17,8)

5%

Johnson & Johnson
(VS)

36.3
(17,6)

5%

Aventis (Frans)

(15,7)

5%

Bristol Myers
&Squibb (VS)

18.1
(14,7)

4%

Novartis (Zwitsers)

(13,5)

4%

Abott (VS)

17.7

4%

Hoffman-La Roche
(Zwitsers)

(12,6)

4%

Wyeth (VS)

14.6
(12,4)

4%

Winst als % van
InkomKapitaal
Waarde
sten
of activa
van de
aandelen

9.1

26

20

46

0.6

4

3

7

7.2

14

15

39

6.6

18

16

29

1.9

10

8

21

2.8

16

12

26

4.4

30

17

55

Eli Lilly (VS)

11.1

4%

2.7

24

14

33

Schering (VS)

10.2

3%

2.0

19

14

24

Median

17.3

2.7

17.0

14.1

27.6

Het meest verkochte geneesmiddel ter wereld, de cholesterolverlager
Lipitor, wordt geproduceerd door Pfi zer. Deze fi rma is nummer één van
de meest winstgevende farmaceutische bedrijven. In 2002 goed voor
een winst van 9,1 miljard dollar. Daarmee rijft Pfi zer meer winst binnen dan alle winsten samen van top 500 firma’s uit de bouw-, kleding-,
101

spoorweg- en boekensectoren. Op elke dollar die mensen uitgeven voor
een pil van Pfi zer boekt deze maar liefst 26% nettowinst! Nummer twee
in de rij, Merck Sharp & Dohme, producent van Zocor, is goed voor een
slordige 7,2 miljard dollar winst in datzelfde jaar. In de periode tussen
1991 en 2000 hebben de negen grootste farmaceutische bedrijven 146
miljard dollar uitbetaald aan hun aandeelhouders: 88 miljard onder de
vorm van dividenden en 58 miljard aan participaties in nieuwe aandelen. Na aftrek van de belastingen betekent dit dat de aandeelhouders
77% van de nettowinst uitgekeerd kregen. Na betaling van de belasting
op het bezit van aandelen bedraagt het rendement nog steeds 45%! De
aandeelhouders zien hun kapitaal alle twee jaar verdubbelen.86 Wiens
loon volgt dat ritme?

Topmanagers met topinkomsten
De tabellen 2 en 3 vertellen hoeveel dollars de best betaalde managers
van grote farmaceutische bedrijven in de VS jaarlijks opstrijken.87 Wie
de cijfers ziet dansen, heeft geen oogarts van doen. Wie zijn ogen niet
kan geloven evenmin. De cijfers kloppen. De pillen worden duur betaald.
Tabel 2. Bruto jaarsalaris en vergoedingen van de tien best betaalde managers uit de
farmaceutische sector (2002)
Naam

Functie

Firma

1. C.A. Heimbold Jr.

Voormalig voorzitter

Bristol-Myers Squibb

2. John R.Stafford

Voorzitter

Wyeth

3. William C.Steere

Voormalig voorzitter

4. Henry A.McKinnell Voorzitter en CEO
5. John F.Niblack

Vice-voorzitter

6. Francis R.Tunney Jr. Administrateur-generaal

Jaarlijkse
vergoeding
$ 74.890.918
$ 40.521.011

Pfizer Inc.

$ 23.759.405

Pfizer Inc.

$ 23.759.405

Pfizer Inc.

$ 15.920.178

Allergan Inc.

$ 12.306.468

7. Raul E.Cesan

Voormalig voorzitter en CEO

Schering-Plough Corp.

$ 11.308.409

8. Miles D.White

Voorzitter, ceo en directeur

Abbott Laboratories

$ 10.631.733

9. David L.Shedlarz

CEO

Pfizer Inc.

$ 9.497.231

Voorzitter en CEO

Pfizer Pharm Grp

$ 8.972.162

10. Karen L.Katen

(1) CEO staat voor Chief Executive Officer, de hoogste managementfunctie
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Tabel 3. Aandelenopties van tien managers (2002)
Naam

Functie

1. Raymond V.Gilmartin Voorzitter en CEO
2. C.A. Heimbold Jr.

Firma
Merck & Co., Inc.

Aandelenopties1
$ 93.256.774

3. William C.Steere

Voormalig voorzitter en CEO Bristol-Myers Squibb
Co.
Voormalig voorzitter
Pfizer Inc.

$ 60.187.019

4. Henry A.McKinnell

Voorzitter en CEO

$ 56.491.000

5. Sidney Taurel

Voorzitter, president en CEO Eli Lilly & Co.

$ 46.159.538

6. Miles D.White

Voorzitter, CEO en directeur Abbott Laboratories

$ 41.553.447

7. John R.Stafford

Voorzitter

Wyeth

$ 40.629.459

8. Robert Essner

President en CEO

Wyeth

$ 40.004.347

9. David E.I.Pyott

Voorzitter, president en CEO Allergan Inc.

10. Judy C.Lewent

CEO

Pfizer Inc.

Merck & Co., Inc.

$ 76.095.611

$ 37.004.801
$ 28.780.562

1

Verworven aandelenopties zijn een soort premiesysteem voor topmanagers waarbij zij bij stijgende
aandelenkoersen dit bedrag aan aandelen, die ze kunnen kopen aan de laagste prijs van het aandeel,
mogen verkopen aan de stijgende prijs zodat ze het verschil in eigen zak mogen steken.

Fusies en ontslagen
Honing trekt vliegen en beren aan. Dergelijke hoge winstcijfers zouden
normaal nieuwe concurrenten moeten aantrekken. In feite gebeurt hier
het omgekeerde. De sector beleeft jaren van fusies en megaconcentraties. De markt komt in steeds minder handen. De lange namen van de
farmaceutische bedrijven verraden deze fusies.
Tabel 4 geeft een overzicht van de belangrijkste fusies en overnames
vanaf 1989.88 Let op de fenomenale transactiewaarden.Voor de realisatie van de fusie GlaxoSmithKline bijvoorbeeld werd 78 miljard dollar
gemobiliseerd. Zoiets is alleen mogelijk in een sector waar bedrijven en
aandeelhouders gedurende jaren enorme winsten opeenstapelden.
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Tabel 4. Fusies en transactiewaarde van de grootste farmaceutische
bedrijven sinds 1989
Fusiejaar Naam bedrijf
1989

Bristol Myers (vs)

Naam bedrijf fusioneert met Transactiewaarde
miljard $
Squibb Corp (vs)
12,1

1989

Beecham (Brits)

SmithKline Beecham (vs)

7,9

1994

American Cynamide (wordt
Wyeth)
Burroughs Wellcome

9,7

1995

American Home
Products
Glaxo (Brits)

1995

Pharmacia (vs)

Upjohn (vs)

1996

Ciby Geigy (Zwitsers)

1998

Zeneca (Brits)

Sandoz (Zwitsers) (wordt
Novartis)
Astra (Zweeds)

70,0

1999

Pfizer (vs)

Warner-Lambert

85,0

1999

Hoechst (Duits)

40,0

2000

Glaxo Wellcome
(Brits)

Rhone-Poulenc (Frans) (wordt
Aventis)
SmithKline Beecham (BritsAmerikaans) (wordt Glaxo
SmithKline of gsk hoofdkwartier
in GB)
Pharmacia (vs)

2003

Pfizer

2004

Sanofi-Synthélabo
(Frans)

Aventis (Frans-Duits)

14,2
7,0
30,1

78,0

50,5
55,3

In 1995 controleerden nog 25 multinationals de helft van de wereldmarkt. In 2003 controleert de top tien reeds 53% van de wereldmarkt.
Het Amerikaanse Pfi zer-Pharmacia slorpt 12% op. Het Brits-Amerikaanse GlaxoSmithKline haalt 8%. Dan volgen het Amerikaanse
Merck Sharp & Dohme met 6%, het Brits-Zweedse AstraZeneca en
Johnson & Johnson, de Amerikaanse moedermaatschappij van Janssen Pharmaceutica, met ieder 5%, het Zwitserse Novartis en het
Franse Aventis met ieder 4% en het Amerikaanse Wyeth met 3%...89
(zie tabel 1) Door de recente fusie van Aventis met Sanofi-Synthélabo
wordt het nieuwe Franse bedrijf Sanofi-Aventis de nummer drie op de
wereldmarkt.
GlaxoSmithKline ontstond uit de overname van SmithKline Beecham
door Glaxo Wellcome. Het bedrijf heeft nu 110.000 personeelsleden. Bij
de overname verloor wel 10% van het personeel zijn baan. Eerder, toen
in 1995 Wellcome door Glaxo werd overgenomen, verdwenen al 1.700
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banen. Het fusiebedrijf beschikt over een jaarlijks onderzoeks- en ontwikkelingsbudget (O & O) van bijna 4 miljard dollar. Concurrent AstraZeneca heeft een O & O-budget van 2,5 miljard dollar per jaar. De gezamenlijke uitgaven voor O & O van deze twee bedrijven zijn goed voor één
derde van de O & O-uitgaven van alle Britse bedrijven samen. Er werken
15.000 wetenschappers.
Toen Pfi zer in november 1999 een bod deed op Warner-Lambert voor
een bedrag van 85 miljard dollar, was dat het grootste bod ooit in de bedrijfswereld. Het was ook een zeer agressief bod want het volgde enkele
uren op de overeengekomen fusie van Warner-Lambert en American
Home Products (AHP). In februari 2000 kreeg Pfi zer toch zijn zin door
het originele bod met maar liefst 10% te verhogen. AHP kreeg het duizelingwekkende bedrag van 1,8 miljard dollar als verbrekingsvergoeding,
de grootste ooit betaald.
Door een volgende fusie met Pharmacia voor 50,5 miljard dollar werd
Pfi zer in 2003 de grootste geneesmiddelenfabrikant ter wereld met een
jaarlijkse omzet van 42,3 miljard dollar. Zijn O & O-budget bedraagt 7
miljard dollar.
Op 26 april 2004 fusioneerde het Franse Sanofi-Synthélabo met het
Frans-Duitse Aventis. Sanofi’s inkomsten zijn voor één derde afhankelijk van één geneesmiddel: de kaskraker Plavix. Het nieuwe SanofiAventis wordt ’s werelds derde grootste farmaceutische bedrijf na Pfizer en GSK. De jaarlijkse omzet van de nieuwe gigant wordt geschat op
30 miljard euro. Het onderzoeksbudget zou 5 miljard euro bedragen.
De merkwaardige overname van het grote Aventis door het kleinere
Sanofi kwam er voornamelijk onder druk van de Franse regering. Die
wilde het Franse grootkapitaal beschermen tegen overnamepogingen
door het Zwitserse Novartis.90 Het overnamebod bedroeg niet minder
dan 55,3 miljard euro. Dat geld moet ergens vandaan komen. Een agressievere verkoopspolitiek, hogere prijzen en herstructureringen staan
op het programma. De vakbonden vrezen voor ontslagen. Maar het ene
ontslag is het andere niet. Igor Landau, de baas van Aventis, kreeg een
ontslagpremie van 24 miljoen euro. Zijn gouden handdruk kostte 15
miljoen euro en als toemaatje kreeg hij 10.403 aandelen van Aventis.
Dit aan 68,93 euro per aandeel. Zelf verkocht hij nog even 600.000 aandelenopties aan Sanofi voor de prijs van 9 miljoen euro. En om Igor echt
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van een rustige oude dag te verzekeren trekt hij van de Franse staat
nog een pensioen van jaarlijks 2,02 miljoen euro.91

Nu of nooit
Maar waarom deze haast om te fusioneren? De zweep achter deze kolossale fusies en concentraties is de kennis van het genoom. Het genoom is het geheel van alle genen van een individu, die gezamenlijk alle
erfelijke informatie bevatten. Naar aanleiding van de fusie van Glaxo
en SmithKline Beecham publiceerde de Financial Times een artikel om
dit proces te verklaren: ‘Aangezien het gehele menselijke genoom gecatalogeerd zal zijn in de volgende vijf of tien jaar, hebben de geneesmiddelenbedrijven een “nu-of-nooit-kans” om een aantal biologische doelwitten te onderzoeken en zo mogelijk te patenteren. Die zullen de basis
vormen voor een schat aan nieuwe medicijnen. Hoe meer doelwitten een
bedrijf kan identificeren en ontwikkelen, hoe beter. En daarvoor moet
het beschikken over immense middelen.’92
Een tweede reden voor de golf megafusies is dat het patent van de belangrijkste geneesmiddelen binnenkort verloopt. Het gaat om kaskrakers, blockbusters genaamd, met omzetcijfers van meer dan 1 miljard
dollar.
De derde reden is het achterblijven van echt nieuwe geneesmiddelen
op de stijgende kosten voor onderzoek en ontwikkeling.93 De jacht op
nieuwe blockbusters vergt steeds meer kapitaal en middelen voor onderzoek en marketing.94

De Amerikanen grijpen de macht
Zonder het zelf te beseffen lag in 1897 Felix Hoffman, die voor de Duitse
verffabrikant Bayer werkte, aan de basis van een nieuwe industrie. Door
een cluster van twee koolstof- en vijf waterstofatomen toe te voegen aan
een substantie uit wilgenschors ontdekte hij acetyl-salicylzuur, bekend
als aspirine. Met de geboorte van het eerste chemisch geneesmiddel
werd verffabriek Bayer meteen het eerste farmaceutische bedrijf. Van
dan af domineerden vooral Duitse en Zwitserse bedrijven de sector. Tot
tien jaar geleden! Toen begon de opmars der Amerikaanse reuzen.
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In 1996 was de verkoop in de VS slechts goed voor 35% van de wereldmarkt. In de periode tussen 1991 en 2001 bedroeg de jaarlijkse groei
van de geneesmiddelenmarkt in Europa 4,6%. In de VS lag daarentegen
deze groei op 8,9%, bijna het dubbel.95 Geneesmiddelen zijn in de VS gemiddeld tweemaal duurder dan in Europa. Vermits de Amerikaanse bedrijven tweederden van hun inkomsten uit eigen land halen, ressorteert
dit in een fl ink voordeel. Dat is meteen de voornaamste reden waarom
de VS meer dan welk land ook, namelijk 14% van hun BNP, spenderen
aan de gezondheidssector. In België bedraagt dit 8%. Daardoor klom
de VS omhoog naar 51% van de wereldmarkt, wat goed is voor 60% van
de winsten in de farmaceutische sector. Omdat de Europese bedrijven
ondervertegenwoordigd in de VS, zijn deze cijfers vooral de laatste jaren
zwaar gaan doorwegen op de verhoudingen.
Daarenboven is in de VS directe geneesmiddelenreclame naar de
consument toegelaten. Dat willen de Amerikaanse reuzen nu ook in
Europa afdwingen. Het is één van de trappen naar de hemel, waar
pillen omgetoverd worden in geld en goud. Omdat de Amerikaanse
reuzen veel groter zijn dan hun Europese broers, kunnen ze ook meer
geld investeren in O & O. Het laatste decennium groeiden de budgetten
voor O & O in de Europese bedrijven 2,5 maal, maar in de VS vervijfvoudigden ze!
De lijst van de tien grootste geneesmiddelenbedrijven in 2002 (tabel 1,
zie boven) illustreert het huidige overwicht van de Amerikaanse monopolies. Twintig jaar geleden was dat niet het geval. Toen domineerden
Europese bedrijven. De Duitse Hoechst en Bayer, het Zwitserse CibaGeigy, Roche en Sandoz en het Britse SmithKline Beecham waren toen
de bekendste namen. Vandaag zijn deze Europese bedrijven opgeslorpt
door grotere concerns of in de achtergrond verdwenen.
GlaxoSmithKline, de nummer twee vandaag, heeft wel nog haar
hoofdkwartier in Londen, maar is toch eerder Amerikaans. Omwille
van het gunstige belastingsregime voor onderzoek en ontwikkeling
blijft de zetel in Groot-Brittannië.96 Daarenboven is het bedrijf historisch nauw verbonden met de Britse National Health Service ( NHS). Dat
is de omvangrijkste gezondheidsorganisatie in de geïndustrialiseerde
wereld en dus een ideaal terrein voor de organisatie van patiëntgebonden onderzoek.
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Eenheid maakt macht. Waarom is de monopolisering in de
farmaceutische sector zo sterk?
Hoe is mogelijk dat de farmaceutische sector, die nauwelijks 2% van de
verwerkende industrie beslaat, de afgelopen vijf jaar toch vier van de
tien grootste fusies in de wereldeconomie realiseert? Tabel 5 geeft een
overzicht van deze fusies.
Tabel 5. De tien grootste fusies van de wereldeconomie97
Doelbedrijf (*) =
farmaceutische sector
Mannesmann AG

Opkoper

Transactiewaarde Datum
miljarden euro
145,5
Februari 2000

Vodafone Airtouch

Time Warner

America Online

94,7

Januari 2001

Warner-Lambert(*)

Pfizer

94,4

Juni 2000

Mobil

Exxon

72,3

December 1999

SmithKline Beecham(*)

Glaxo Wellcome

67,2

December 2000

Walt Disney

Comcast Corp.

56,3

Nog hangende

Amoco

BP

54,3

December 1998

Elf Aquitaine

TotalFina

53,3

Februari 2000

Aventis(*)

Sanofi-Synthélabo

50,6

April 2004

Pharmacia(*)

Pfizer

50,5

April 2003

Voornamelijk vijf factoren bepalen waarom monopolisering in de farmaceutische sector veel sterker is dan in andere sectoren.
Factor 1: het sterke patentrecht
Dat betekent dat een firma het exclusieve alleenrecht behoudt op de
productie en verkoop van een goed. In geen enkele sector is dit patentrecht zo streng gereglementeerd als in de farmaceutische. Omgekeerd
zweept de patentwetgeving de sector op naar nog meer monopolievorming. Hoe is dit te verklaren? Economische monopolisering leidt steeds
naar de toepassing van monopolistische beginselen in alle andere terreinen van de samenleving. Nu juist in de farmaceutische sector wordt
dat proces nog het duidelijkst geïllustreerd.
Eerst en vooral op juridisch terrein is het de sector met het grootst
aantal rechtszaken: tegen de concurrenten, tegen de generische producenten, tegen verzekeringsmaatschappijen, tegen critici en zelfs tegen
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staten. Een groot aantal draait rond het patentrecht. Een pretpark voor
advocaten. Toen het Nieuw-Zeelandse overheidsinstituut Pharmac in
1997 een terugbetalingsregeling doorvoerde die niet naar de zin van de
monopolies was, kreeg deze instelling meer gerechtszaken te slikken
dan ze stafmedewerkers in dienst had.98
Vervolgens is er het terrein van de lobbying. We bespraken al in
hoofdstuk 6 hoe de farmaceutische industrie goed is ingeplant in de
Bush-administratie en de sterkste lobby vormt in het Amerikaanse
Congres: zeven fulltime lobbyisten per senator. In 2002 investeerde
de farmaceutische industrie in de VS officieel 91,4 miljoen dollar aan
lobbywerk. De sponsoring van belangengroepen en kiescampagnes is
in dit cijfer zelfs niet meegerekend. De consumentenorganisatie Public
Citizen berekende dat de farma-industrie sinds 1997 op vijf jaar tijd
478 miljoen dollar betaalde aan lobbywerk. Advertenties, sponsoring
van belangengroepen en kiescampagnes meegeteld, komt men aan het
fenomenaal bedrag van 650 miljoen dollar.99 En of dat rendeert? In de
VS is de termijn van het geneesmiddelpatent toegenomen van 8,1 jaar in
1984 naar 18,4 jaar in 2000! Hoe producenten erin slagen wetten naar
hun hand te zetten.
Verder in dit boek besteden we aandacht aan de toepassing van monopolistische beginselen door de farma-business in de wetenschap (Deel
III), in de media en in de marketing (Deel IV).
Maar er is nog een kenmerk dat de geneesmiddelenindustrie uniek
maakt. Ook in de computerindustrie volgen de nieuwe ontwikkelingen
elkaar snel op. Toch dalen de prijzen er voortdurend. Die sector kan
geheugens van computers om het jaar verdubbelen en toch de kostprijs
drukken. Terwijl ook op die producten vaak octrooien rusten. Geneesmiddelen daarentegen worden steeds duurder: ieder nieuw geneesmiddel dat op de markt komt, kost meer dan het vorige in zijn categorie. En
duurdere koop betekent hier zeker niet betere koop. Die blijvende prijsstijging los van de verhouding prijs/kwaliteit is een unicum.
Factor 2: mensen zijn afhankelijk van geneesmiddelen
Wellicht weegt deze factor het meest van al door in de monopolievorming. Onze gezondheid is ons hoogste goed. We hebben er veel voor
over, ook veel geld. Bedrijven spelen daar handig op in. Een te hoge
prijsstelling beïnvloedt de verkoopcijfers bijna nooit. Onderzoeksjour109

nalist Jeffrey Robinson analyseert: ‘De geneesmiddelenbranche is niet
met enige andere bedrijfstak te vergelijken. Omdat we niet zonder medicijnen kunnen, zouden wij roekeloosheid moeten tolereren in naam
van de vooruitgang, zouden wij leugenachtigheid moeten accepteren in
naam van onderzoek en ontwikkeling, en zouden wij onze ogen moeten
sluiten voor hebzucht om de aandeelhouders tevreden te houden.’100
Factor 3: de consument kiest doorgaans niet zelf het product
Het is de arts die voorschrijft en bepaalt welk medicijn de patiënt
moet nemen. Daarom concentreert de farmaceutische industrie haar
enorme marketing op de artsen. Vooral van specialisten en opiniemakers wil ze het voorschrijfgedrag beïnvloeden. Deel IV over de marketing handelt hierover. Niet het beste medicament, maar het medicament
dat best wordt gepromoot, verovert de markt.
Factor 4: de consument betaalt voor het product een lage prijs
In de apotheek betaalt de patiënt slechts een deel van de totale prijs.
Doorgaans kent hij die zelfs niet. Het is immers de ziekteverzekering
die het grootste deel betaalt, wanneer ze het geneesmiddel terugbetalen tenminste. Ook de voorschrijvende arts beseft meestal nauwelijks
hoeveel de gehele behandeling kost. Patiënt en dokter zijn daardoor
weinig prijsgevoelig. In het economisch jargon heet dit verschijnsel de
‘prijsinelasticiteit’.
Zoals de wapenindustrie wordt ook de farmaceutische industrie bijna
volledig gefi nancierd met gemeenschapsgelden. Dit dankzij het bestaan
van een ziekteverzekering. Maar eigenaardig daarbij is dat de farmaceutische industrie niet onderworpen is aan de wet op de openbare aanbesteding. Dit staat schril in tegenstelling met alle andere economische
sectoren die beroep doen op belastingsgelden. Deze wet is in het leven
geroepen om monopolisering voor overheidsopdrachten tegen te gaan
en tevens om via een open concurrentie de beste prijs af te dingen.
Het feit dat farmaceutische fi rma’s aan dit mechanisme ontsnappen,
geeft hen nog meer kansen op monopolisering. Ze maken misbruik van
het feit dat de patiënt recht heeft op terugbetaling van geneesmiddelen
die hij nodig heeft. Door de ‘prijsinelasticiteit’ voor patiënt en dokter
wordt het mogelijk de arts vooral door reclame te sturen. Als zijn voorschrijfgedrag weinig prijsgevoelig is, dan heeft de marketing veel meer
impact. Voor medicijnen zonder voorschrift laat de wet ook reclame
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naar de patiënt zelf toe. De zieke is nog kwetsbaarder voor misleidende
reclame. Als de publieksreclame voor alle medicijnen ook in Europa zou
worden toegelaten, zal zoals in de VS de onredelijk overconsumptie ook
snel de pan uitswingen.
Factor 5: de enorme verschillen in kennis tussen consument en producent
Staat in de normale handel een product je niet aan, dan neem je simpelweg iets anders. Vergelijken is mogelijk en je kan het zelf uitproberen. Dat ligt bij geneesmiddelen natuurlijk anders. Men spreekt hier van
een ‘kennis asymmetrie’ tussen koper en verkoper. Die ongelijkheid in
kennis speelt ook tussen industrie en voorschrijvende arts. Het budget
dat in België gespendeerd wordt aan onafhankelijke wetenschappelijke
informatie voor artsen bedraagt minder dan één miljoen euro! Dat is
het totale budget van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie ( BCFI). De geneesmiddelenindustrie besteedt een half
miljard euro aan reclame en marketing naar het artsenkorps of vijfhonderd maal meer! De farmaceutische producent behoudt het feitelijk monopolie op de kennis van zijn product. Dat maakt zijn positie nagenoeg
onaantastbaar. Kennis is ook hier macht.
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Deel III

Onderzoek en Ontwikkeling

‘Overheden falen om hun mensen vóór de winst te stellen.
Academische instituten zouden kunnen tussenkomen wanneer wetenschappers bedreigd worden door de farmaceutische industrie. Maar deze instituten zijn zelf commerciële
ondernemingen geworden, die erop uit zijn de wetenschappelijke ontdekkingen zelf zoveel mogelijk commercieel uit te
buiten, eerder dan te zorgen voor een onafhankelijke academische status.’101
(Editorial, ‘The tightening grip of big pharma’, The Lancet)

‘Onderzoekers werken als consultants voor fi rma’s waarvan
zij producten bestuderen. Zij zetelen in adviescommissies
van diezelfde fi rma’s, gaan ervoor spreken, geraken betrokken bij patent- en vergoedingsafspraken, stemmen ermee in
om als auteurs te functioneren van artikels die door spookschrijvers van de fi rma’s zijn geschreven, prijzen geneesmiddelen van de fi rma’s aan op gesponsorde symposia en laten
zich verwennen met giften en luxueuze snoepreisjes. Velen
worden ook aandeelhouders van die fi rma’s.’102
(Professor Marcia Angell hoofdredactrice van The New England Journal of Medicine in haar editoriaal, ‘Is Academic Medicine for sale?’ )
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8

Patentenjacht en monopolievorming
Hoe veroorzaken patenten monopolievorming? Waarom houden
ze vernieuwing tegen? Wat is genetische goldrush?

De jacht op patenten
De farmaceutische industrie verdedigt de hoge prijzen met vooral één
argument: ‘We hebben grote winsten nodig om onderzoek te kunnen
doen naar nieuwe, levensreddende geneesmiddelen.’ In feite gaat het
meeste onderzoek niet naar nieuwe middelen maar naar imitatie of aanpassingen van bestaande succesvolle geneesmiddelen.
Geneesmiddelenonderzoek begon in vele gevallen lukraak en willekeurig. Nieuwe moleculen werden gezocht, geëxtraheerd, gezuiverd,
gesynthetiseerd. Daarna werd uitgetest of die moleculen biologisch iets
doen: op planten, op dierlijke weefsels, in het labo, op levende dieren...
Vandaag is deze risicovolle en dure try and error-strategie gerationaliseerd door het gebruik van computermodellen, combinatiechemie, biotechnologie en biogenetica. Zo kan er efficiënter en doelgerichter gezocht worden.
Eens een potentieel actieve molecule ontdekt, komt het erop aan zo
snel mogelijk een patent te verwerven. Of er iets mee kan gedaan worden ziet men later wel. Zo wordt in opdracht van grote bedrijven jacht
gemaakt op inheemse planten van het Amazonewoud. Wetenschappers
denken dat er in dit enorm gevarieerd biologisch reservoir stoffen te
vinden zijn die vroeg of laat kunnen gebruikt worden voor een of ander geneesmiddel. En dan kan de kassa rinkelen dankzij het patent op
die basisstoffen. Zo worden grote gebieden waar ze niet eens een voet
hebben gezet, ‘intellectuele eigendom’ van een handvol multinationals.
Deze ‘intellectuele kolonisatie’ werd in 1994 wettelijk vastgelegd en
115

beschermd in de beruchte TRIPs akkoorden van de Wereldhandelsorganisatie. Dit behandelen we nog uitgebreid in hoofdstuk 12.
Sinds kort is het menselijke genoom in kaart gebracht. Firma’s commercialiseren het menselijk erfelijk materiaal zoals dat vastligt in het
DNA van iedere cel. Ze nemen een patent op die stukjes DNA waarvan vermoed wordt dat die in de toekomst in geneesmiddelen en tests kunnen
gebruikt worden.
De farma-industrie is afhankelijk van octrooibescherming. Dat
is anders dan bijvoorbeeld in de auto-industrie want het eindproduct
van een BMW is moeilijk te kopiëren. Maar het eindproduct van een farmaceutisch bedrijf, die ene molecule, is makkelijk na te maken en te
verveelvoudigen. Eens het ontwikkelings- en productieproces op punt
staat kost het nog weinig werk om één kilo simvastatine (de basisgrondstof van Zocor) te maken. En met één kilo simvastatine kun je
50.000 tabletten maken en verkopen aan één euro per tablet. Het rekensommetje is vlug gemaakt: 50.000 euro voor één kilo stof in massaproductie. Daarom moeten farmaceutische bedrijven het hebben van
octrooibescherming.
Er zijn octrooien op de chemische verbinding zelf, op het gebruik van
die verbinding als geneesmiddel, op het productieproces en op elke vorm
waarin het geneesmiddel gegoten wordt: siroop, capsule, pil... Zodoende
rusten er op één geneesmiddel soms tientallen octrooien. Als een eerste octrooi afloopt kan dat verlengd worden via de andere. Op Tagamet
bijvoorbeeld, de eerste succesvolle maagzuurremmer en jarenlang de
kaskraker van GlaxoSmithKline, rustten 26 verschillende octrooien.
Wanneer het octrooi verzekerd is beginnen de studies in vivo, op levende wezens. De molecule wordt eerst op dieren uitgetest met hoge
dosissen. Blijkt het middel goed en veilig dan beginnen de klinische
studies op mensen. Men onderscheidt vier fasen in dit onderzoek.
In fase één wordt gezien hoe het menselijk lichaam het geneesmiddel in verschillende doseringen verdraagt door onderzoek op een groep
gezonde vrijwilligers.
In fase twee worden effectiviteit en bijwerkingen getest op enkele
honderden mensen die aan de ziekte lijden waarvoor het geneesmiddel
bestemd is.
In fase drie worden de werkzaamheid en bijwerkingen op grote groepen patiënten nagegaan. Deze studies worden klinische trials genoemd
en kosten het meest.
116

In fase vier worden negatieve effecten opgespoord nadat het geneesmiddel al op de markt is. Het zijn de zogenaamde postmarketingsstudies. Voor vele fi rma’s is dit onderzoek een vermomde marketing. Artsen worden goed betaald om het medicament zoveel mogelijk voor te
schrijven en werking en nevenwerkingen te registreren. Maar het echte
doel van dit zogenaamde wetenschappelijk onderzoek is zo snel mogelijk het dure nieuwe geneesmiddel in de pen te krijgen. Meestal gaat het
om geneesmiddelen voor chronisch gebruik. Eens de patiënt het middel
gewoon is, zal hij het ook willen blijven nemen. En ook de arts zal het
makkelijker blijven voorschrijven na de studiefase.
Niet alleen de postmarketing studies hebben effect, ook de grote klinische onderzoeken zorgen er reeds voor dat specialisten en opinieleiders de onderzochte geneesmiddelen in de pen krijgen. Zo publiceerde
de BMJ onlangs een vergelijkende studie naar het statinegebruik in diverse Europese landen.103 Opvallend was dat dit in een land als Noorwegen bijna viermaal zo hoog was als in Denemarken. Nochtans zijn er op
vlak van hartziekte of sterftecijfers geen grote verschillen tussen beide
buurlanden. Het verschil was volgens onderzoekers te danken aan het
feit dat in Noorwegen veel dokters hadden deelgenomen aan grote klinische studies met statines.

Het patent: een vijand van vernieuwing
De professoren Cohen en Boyer van de Stanford universiteit en de
universiteit van Californië zijn de ontdekkers van de recombinant DNA
engineering (het kunstmatig produceren en manipuleren van erfelijk
materiaal) de basis van de huidige biotechnologie en het genonderzoek.
Beide professoren weigerden – zoals de meeste van hun collega’s – om
principiële redenen hun ontdekkingen te patenteren. Zij zijn van mening
dat kennis en wetenschap publiek bezit moeten zijn. Maar de recombinant DNA engineering wordt nu gecommercialiseerd door zowat alle
grote farmacamultinationals.
De ontwikkeling van de kennis van het menselijke genoom, ons erfelijk materiaal, is een werk van tientallen jaren en van honderden wetenschappers. Maar het zijn privé-fi rma’s die de fi nanciële resultaten
plukken via de patenten. Ze kunnen geen patent krijgen op de gensequentie zelf, want die is natuurlijk, maar wel op mogelijke toepassingen
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of afleidingen. En die zijn snel gevonden, hoe vaag of hypothetisch ook.
Het Amerikaans patentbureau leverde tot midden 2002 1.300 patenten af op delen van het menselijke genoom. Wetenschappers die aan de
basis liggen van de ontdekking van ons erfelijk materiaal, zoals professor Sulston van het Engelse Sanger Center protesteren tegen deze
commercialisering: ‘Het is immoreel en te verafschuwen. Ik vind het
verschrikkelijk beschamend dat dit belangrijke moment in de menselijke geschiedenis, het voltooien van onze kennis van het menselijke
genoom, commercieel wordt uitgebuit. Genen zouden niet mogen gepatenteerd worden omdat ze een intrinsiek deel van iedere mens uitmaken, een gemeenschappelijk erfgoed dat wij allemaal moeten kunnen
gebruiken.’104

De genetische goldrush
In 1990 werd het BRCA1 gen ontdekt, een stukje menselijk erfelijk materiaal gelegen op chromosoom 17. Vijf jaar later werd BRCA 2 geïdentificeerd, gelegen op chromosoom 13. Beide genen zijn verantwoordelijk
voor het ontstaan van een familiale vorm van borstkanker. Deze ontdekkingen waren de vrucht van het werk van honderden wetenschappers en tientallen onderzoeksinstituten. Een aantal bedrijven deden
een patentaanvraag op de normale sequentie van deze genen, op de
mutaties (dit is een wijziging in die sequentie waardoor bijvoorbeeld
borstkanker kan ontstaan) en op diagnostische tests voor het detecteren van die mutaties. Het gaat daarbij niet om patenten op het gen zelf
maar op de beschrijving ervan en hun mogelijk gebruik ten behoeve van
diagnostiek en geneesmiddelen.105
In 1998 verwierf het Amerikaanse bedrijf Myriad Genetics de patentrechten op de ontwikkeling van commerciële labo-onderzoeken, op
diagnostische tests en op behandelingen die gebaseerd zijn op de gensequenties. Het bedrijf bood al snel een eerste diagnostische test aan voor
het opsporen van het borstkankergen. De test werd verkocht voor 900
dollar per stuk.106
In 2001 verleende het Europese Patentenbureau een patent aan Myriad Genetics op het diagnostische gebruik van het BRCA1 gen, waardoor
het bedrijf in alle Europese landen een monopolie van twintig jaar op
die belangrijke tests verkreeg. Het Franse overheidsinstituut Marie
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Curie ging in proces tegen deze gang van zaken. Het instituut had een
diagnostische test ontwikkeld die minder dan 600 dollar kostte. Maar
de patentering van de Amerikanen verhinderde dat deze test ter beschikking zou gesteld worden voor het opsporen van risicovrouwen voor
borstkanker. Myriad Genetics dreef zijn prijs ondertussen op tot 2.500
dollar per test. Erger nog, de Franse onderzoekers konden door de beslissing van het Europese Patentenbureau ook geen gebruik meer maken van het gen voor verder onderzoek zonder te moeten betalen aan de
Amerikaanse fi rma.107 In oktober 2001 stemde het Europese parlement
een resolutie tegen dit soort van patenteringen, maar noch de Europese
Commissie, die beslissingsbevoegdheid heeft in deze materie, noch het
Europees Hooggerechtshof zagen problemen.108 In mei 2004 schorste de
oppositiekamer van het Europees Octrooibureau uiteindelijk het patent
van Myriad Genetics. Daarmee worden de tests naar erfelijke borst- en
eierstokkanker in ons land betaalbaar. Het bedrijf wil evenwel nog beroep aantekenen tegen de beslissing.
Dit verhaal geeft een voorsmaakje van wat ons te wachten staat nu
de grote farmaceutische bedrijven hun middelen concentreren op de
verdere patentering van het menselijk erfelijk materiaal.
Patenten remmen de studie en ontwikkeling van medicamenten ook
door de grote toename van het aantal rechtszaken. De gemiddelde kost
voor een patentbetwisting bedroeg tien jaar geleden al 350.000 dollar.
Vooral de kleintjes zijn het slachtoffer van deze juridische patentoorlogen. De exponentiële toename van het aantal rechtszaken heeft het perverse effect dat middelen die aangewend zouden kunnen worden voor
nuttig onderzoek, nu moeten dienen om advocaten en gerechtskosten
te betalen. Onderzoekers moeten steeds vaker tijd besteden aan het opstellen van patentaanvragen en gerechtelijke dossiers.
Nog een rem op de vooruitgang is het feit dat de grote fi rma’s niet gehaast zijn om succesgeneesmiddelen te vervangen of te verbeteren. Gezien ze het monopolie hebben om een bepaald middel twintig jaar lang te
exploiteren worden ze niet gestimuleerd om iets anders te zoeken. Alleen
wanneer het octrooi gaat verlopen, komt er een intensieve speurtocht op
gang naar een vervanger. Hoewel die vervangers altijd als nieuwe, revolutionaire medicatie gepromoot worden, is dat meestal niet zo.
Als een geneesmiddel een vast marktaandeel veroverd heeft, wordt
het voor concurrenten moeilijk het van die plaats te verdringen. Be119

drijven investeren daarom in onderzoek naar middelen voor marktsegmenten waar ze nog een positie kunnen veroveren. Of ze kiezen voor
lijnuitbreiding van succesnummers: dan worden substanties onder een
andere vorm of met andere hulpstoffen op de markt gebracht. Ofwel
investeren ze in me too’s.
In plaats van een instrument dat innovatie stimuleert, wordt het octrooi dus een instrument dat het innovatieproces remt.

Me too’s en maagzuurremmers
Zweren aan de slokdarm, maag of twaalfvingerige darm en zuurbranden door terugvloei van maagsap in de slokdarm konden vanaf midden
de jaren ’80 echt efficiënt behandeld worden dankzij de ontwikkeling
van Tagamet (stofnaam: cimetidine) door GSK. Tagamet is een antihistaminicum tegen H2-receptoren, dat de maagzuursecretie remt. Het
voorkomt het ontstaan van zweren of geneest ze. Patiënten met slokdarmzweren moesten Tagamet maanden- tot jarenlang nemen. In de jaren ’90 werd een betere maagzuurremmer ontwikkeld: Losec (stofnaam
omeprazole) door AstraZeneca. De werking van Losec is gebaseerd op
het remmen van de waterstofpomp (protonpompinhibitor) in de maagwandcellen. Gezien het frequent voorkomen van deze aandoeningen en
de meestal langdurige onderhoudstherapie lag een gigantische nieuwe
markt open. Dat leidde tot onderzoek naar vele me too’s, en bij het vervallen van het patent tot een wirwar van generische producten.
Vandaag zijn er dus twee subklassen van maagzuurremmers. De
eerste zijn de H2-receptorblokkers. Ze zijn in België op de markt met
vier verschillende moleculen en twintig merken (bijvoorbeeld Tagamet,
Nuardin, Pepcidine, Zantac). De andere zijn de protonpompinhibitoren
met vijf verschillende moleculen en elf merknamen (bijvoorbeeld Losec,
Logastric, Dakar, Pantozol, Nexiam, Pariet).
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85% van de nieuwe geneesmiddelen zijn me too’s
Hoe worden geneesmiddelen gemanipuleerd om een nieuw patent te krijgen? Hoe wordt daardoor de markt overspoeld door
imitaties en duplicaten? Hoe worden studies gemanipuleerd
opdat die imitaties beter zouden lijken? Hoe creëert men blockbusters (‘kaskrakers’)? Hoe komt het dat al het onderzoeksgeld
gaat naar producten voor de koopkrachtige markt en niet naar
geneesmiddelen voor armemensenziektes?

The Lancet publiceerde een studie van alle nieuwe moleculen (new chemical entities) die tussen 1975 en 1999 werden geregistreerd: 1.393
waren er dat. 959 van deze nieuwe producten hadden geen therapeutische meerwaarde.109 69% van de nieuw geregistreerde moleculen genezen niet beter of geen andere ziekten. Het zijn in feite duplicaten van
bestaande kaskrakers, de me too’s.
Een studie van het National Institute for Health Care Management
(NIHCM) toonde aan dat van de 1.035 nieuwe geneesmiddelen die tussen 1989 en 2000 door het Amerikaanse FDA voor verkoop werden toegelaten, slechts 153 of 15% nieuwe moleculen waren met een betekenisvolle therapeutische meerwaarde.110 20% waren nieuwe moleculen,
maar zonder echt therapeutische meerwaarde. De overige 65% waren
gewoon reeds bestaande substanties die op één of andere manier gewijzigd werden om er patent op te krijgen (zie figuur p.123). In de VS waren
dus 85% van de nieuwe geneesmiddelen me too producten.
En het wordt steeds erger. In 2001 werden in de VS 66 nieuwe geneesmiddelen geregistreerd, daarvan waren er slechts tien beter dan reeds
bestaande alternatieven. De andere 56 waren me too’s. In 2002 erkende
het FDA 78 nieuwe geneesmiddelen. Slechts 17 daarvan bevatten een
nieuwe actieve stof en slechts zeven werden door het FDA beschouwd als
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een vooruitgang tegenover bestaande geneesmiddelen. Dus 71 van de
78 nieuw geregistreerde medicamenten zijn me too’s.111
De industrie heeft tal van mogelijkheden bedacht om goed verkopende
geneesmiddelen waarvan het patent vervalt toch op de markt te houden. Om patentverlenging of nieuwe patenten te bekomen, volstaat
een andere vorm (pillen i.p.v. capsules, preparaten met verlengde werking e.d.) of een andere dosis; nieuwe indicaties of een combinatiepreparaat met een ander, reeds bestaand geneesmiddel kunnen ook. De
oude substantie kan ook een andere chemische vorm gegeven worden,
zoals bijvoorbeeld bij nieuwe zout- of esterverbindingen. Sinds begin
jaren ’90 is er een nieuwe techniek ontwikkeld om de meest actieve
bestanddelen van een geneesmiddel uit een mengsel van bijvoorbeeld
linksdraaiende en rechtsdraaiende moleculen te halen, de zogenaamde enantiomeren. Vaak bieden die spiegelbeeldvormen geen klinisch
voordeel.112 Ze dienen vooral om een nieuw patent te bekomen zoals we
reeds zagen met het voorbeeld van Nexiam, opvolger van kaskraker
Losec. De registratie-instanties kijken alleen of het product iets doet
en of het veilig is. Professor Angell: ‘Om te tonen of een geneesmiddel
effectief is, moeten de fi rma’s het alleen vergelijken met een placebo
of een suikerpil. Het nieuwe geneesmiddel moet het alleen beter doen.
Het probleem is dat de fi rma’s niet moeten bewijzen dat hun nieuwe
geneesmiddel betekenisvol beter is dan wat er al op de markt voorhanden is. (...) Wanneer een farmaceutische fi rma een geneesmiddel
tegen aids of kanker zou vinden, is er geen groot marketingbudget
nodig. Gigantische budgetten zijn wel nodig om het publiek en de artsen ervan te overtuigen dat Nexium beter is dan Prilosec (de Amerikaanse naam voor Losec).’
De industrie verkoopt die zogenaamde nieuwe geneesmiddelen veel
duurder dan haar reeds bestaande producten. Echte innovatieve geneesmiddelen kosten volgens de NIHCM studie gemiddeld twee en een
halve keer zoveel als bestaande alternatieven. Maar ook de me too’s zijn
doorgaans 75% duurder.
De onderzoekers vergeleken ook de evolutie van het aandeel van echt
innovatieve geneesmiddelen. In 1989-1994 waren 17% van de nieuwe
geneesmiddelen echt beter dan bestaande alternatieven. In 1995-2000
was dat teruggevallen tot 13%. Vandaag kunnen in de eerste lijn 96%
122

van alle medische problemen behandeld worden met slechts 320 geneesmiddelen.113 Het wordt moeilijker en moeilijker om zogenaamde doorbraakmedicijnen te ontwikkelen voor ziekten waarvoor er nog geen
goede behandeling bestaat.
De meeste kwaliteitsgeneesmiddelen zullen de komende drie jaar
hun patent verliezen. Dat geeft de mogelijkheid om alle eerstelijnsaandoeningen te behandelen met de beste geneesmiddelen aan één vijfde
van de huidige prijs! Maar juist daarom zal de industrie nog agressiever, sneller, in grotere hoeveelheden gepatenteerde me too’s op de markt
brengen of trucs vinden om haar patenten te verlengen, en zo haar groeien winstcijfers veilig stellen. In de volgende paragrafen geven we nog
enkele Belgische voorbeelden van de plaag van de me too’s.
Slechts 15% van de nieuwe geneesmiddelen die erkend werden van 1989 tot 2000 waren echt
innovatieve producten
Totaal = 1.035 nieuwe geneesmiddelen
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Me too’s bij de ontstekingsremmers
Zoals we al schreven hebben we in België in de klasse van de ontstekingsremmers, de zogenaamde NSAID’s met Brufen, Voltaren en Feldene
als gekende merknamen, zeven verschillende basismoleculen, twaalf
afgeleide moleculen en 78 verschillende merkproducten. Ze zijn alle on123

geveer even werkzaam maar verschillen wel in bijwerkingen en werkingsduur en nog veel meer in prijs. Al die producten hebben elk eigen
onderzoeks-, ontwikkelings-, registratie- en kwaliteitscontrolekosten,
zonder therapeutische meerwaarde.
Eén van de meest voorkomende en gevaarlijkste bijwerkingen van
ontstekingsremmers zijn maagzweren met als mogelijke complicatie
maagbloedingen. In 1999 werden twee nieuwe ontstekingsremmers
(NSAID’s) gelanceerd, de zogenaamde COX-2-remmers of coxibs. Producten die in het labaratorium hebben aangetoond ongeveer even werkzaam te zijn maar minder makkelijk het maagslijmvlies aantasten en
dus veroorzaken ze minder maagzweren en -bloedingen. Sinds enkele
jaren zijn deze producten in België op de markt onder de namen Celebrex (van Pfi zer/Pharmacia) en Vioxx (van Merck Sharp & Dohme).
Ze kosten ongeveer twee- tot viermaal zoveel als de klassieke NSAID’s.
Minerva, het tijdschrift voor Evidence Based Medicine, besteedt haar
oktobernummer van 2003 aan het coxibverhaal. De editorialist schrijft:
‘De coxibs zouden het tij doen keren. Door selectieve werking zouden
zij ontstekingsremmend werken zonder de maag te schaden. De fi rma’s deden hun uiterste best om het goede nieuws zo snel mogelijk te
verspreiden. Eerst werd het grote publiek benaderd aan de hand van
“informatie” in de media (televisie en dagbladen). Via de “consumenten”
werd zo de vraag gecreëerd naar de voorschrijvers toe, die daarna het
goede nieuws mochten vernemen. In de gratis bladen die onder artsen
worden verspreid, werd reeds lang vóór het verschijnen van de volledige
onderzoeksresultaten, in een peer-reviewed tijdschrift een tipje van de
sluier opgelicht. De kostprijs was echter nog wel een probleem, want
de nieuwe COX-2-selectieve NSAID’s waren veel duurder dan de klassieke
NSAID’s en nog niet terugbetaald door de ziekteverzekering. De producenten hadden hier alle begrip voor en deelden daarom met gulle hand
gratis stalen uit aan ieder die er zijn patiënten mee kon bedienen (reumatologen, huisartsen, maar ook gynaecologen en chirurgen!). In een
recordtijd waren de nieuwe producten bekend en schoten de verkoopcijfers de lucht in. Celecoxib werd voor producent Pharmacia een belangrijke “blockbuster”, het best verkochte product.’114
In 2000 werden twee grote klinische studies gepubliceerd in twee
Amerikaanse toptijdschriften. De Journal of the American Medical Association ( JAMA) rapporteerde het onderzoek met Celebrex, genaamd het
CLASS-onderzoek en de New England Journal of Medicine deze met Vioxx,
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genaamd het VIGOR-onderzoek.115 In JAMA werd Celebrex vergeleken met
klassieke ontstekingsremmers als ibuprofen (merknaam Brufen) of
diclofenac (merknaam Voltaren). Op het eerste zicht waren er na zes
maanden minder nevenwerkingen op de maag bij Celebrex dan in de
vergelijkingsgroep. Ook New England rapporteerde voor Vioxx minder
bijwerkingen dan naproxen (merknaam Naprosyne of Apranax) dat voor
de vergelijking werd gebruikt. Maar uiteindelijk bleken de resultaten
van die onderzoeken onvolledig en zelfs vertekend te zijn weergegeven.
Beide publicaties hielden belangrijke uitkomsten van het onderzoek
achter. JAMA had het feit dat er na twaalf maanden geen verschil meer
was in veiligheid en nevenwerkingen tussen Celebrex en de andere ontstekingsremmers niet gerapporteerd. En New England rapporteerde
het risico op ernstige bijwerkingen evenmin. Daaruit bleek dat bijvoorbeeld Vioxx meer risico geeft op hart- en vaatziekten dan naproxen. In
het editoriaal schreef BMJ ‘De vervalste resultaten van de oorspronkelijke artikels werden overal verspreid en voor waar aanzien. Ongeveer
30.000 kopies van het CLASS-artikel werden door de fi rma verspreid. Het
bewuste artikel werd 169 keer geciteerd in andere wetenschappelijke
artikels, meer dan tienmaal zoveel als de andere artikels van dezelfde
uitgave. Deze uitgebreide verspreiding en citering van vervalste resultaten deed de verkoop van Celebrex stijgen van 2.623 miljoen dollar in
2000 naar 3.114 miljoen dollar het jaar erop.’116
Een zopas gepubliceerde studie in de BMJ rapporteerde dat de doorbraak van de coxibs op de Canadese markt een stijging van 10% maagbloedingen veroorzaakte. En dat terwijl deze geneesmiddelen maagbeschermend zouden zijn. In feite is door de introductie van de coxibs het
NSAID-gebruik in Canada met 40% toegenomen. Vooral oudere artroselijders schakelen over van het goedkope en even effectieve paracetamol
naar dure en gevaarlijkere coxib ontstekingsremmers.117

Kinderen als proefkonijnen voor patentverlenging
In de VS kan het alleenrecht op de markt verlengd worden wanneer kan
bewezen worden dat het medicijn veilig is voor kinderen en dus ook voor
kinderen kan dienen. Het geneesmiddel heeft dan zogezegd een nieuwe
indicatie gekregen en die wordt door de patentwetgeving beschermd.
Firma’s testen daarom winstgevende geneesmiddelen uit op kinderen,
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in plaats van onderzoek te doen naar nieuwe medicijnen die het meest
gezondheidswinst geven. Zo werd Glucophage, een middel dat normaal
dient voor ouderdomsdiabetes, uitgetest op kinderen; de bloeddrukverlager Renitec (Merck Sharp & Dohme) eveneens. Een verlenging met
een half jaar van het patent voor deze middelen bracht de fi rma’s één
miljard dollar extra omzet op.
Massaal onderzoek naar... blockbusters in spe
In de cholesteroloorlog heeft AstraZeneca de cholesterolverlager Crestor op de markt gebracht en laten terugbetalen. Crestor is een typisch
duur me too geneesmiddel dat zelfs gecontesteerd wordt op vlak van effectiviteit en veiligheid. AstraZeneca investeerde tientallen miljoenen
euro’s in Crestor. Het bedrijf investeerde het eerste jaar alleen al één
miljard euro in reclame in de hoop op korte termijn 20% van deze snelst
groeiende en meest winstgevende markt te kunnen inpalmen.118 De cholesterolverlagers zijn immers de blockbusters bij uitstek.
Men noemt een geneesmiddel een blockbuster of kaskraker wanneer
er wereldwijd jaarlijks voor meer dan één miljard dollar van verkocht
wordt. In 1999 waren er vijftien blockbusters op de wereldmarkt, in
2001 al 29. Deze 29 nemen nu al meer dan een derde van de totale markt
(9.400 verschillende geneesmiddelen) voor hun rekening. Dit komt door
hun buitensporig hoge prijs en dito verkoop. Blockbusters vertegenwoordigden in 2001 48% tot 80% van de totale geneesmiddelenverkoop
bij de vijf grootste fi rma’s.119 Pfi zer, met 9,1 miljard dollar de grootste
winstmaker, slaagt erin om met een gigantische marketingbudget van
35% op de verkoopscijfers de verkoop van z’n blockbusters fors op te
drijven. Voor Pfi zer zijn dat volgende medicamenten: de cholesterolverlager Lipitor, met een verkoopscijfer van 10 miljard dollar, het antidepressivum Serlain (2,1 miljard dollar), bloeddrukverlager Amlor (3,7
miljard dollar) en anti-epilepticum Neurontin (1,4 miljard dollar), dat
nu ook blijkt te helpen tegen de zeer lastige postzonale pijn. Pfi zer haalt
dus bijna een derde van zijn inkomsten en winsten uit deze vier producten.
Door de fusie met Pharmacia in het voorjaar van 2003 kreeg Pfizer
er nog twee blockbusters bij: Celebrex (ontstekingsremmer) met een
verkoopcijfer van 3,1 miljard dollar en Xalatan (middel tegen verhoogde
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oogdruk) met 1 miljard omzet. Merck Sharp & Dohme was de tweede grootste profiteur met netto 7,2 miljard dollar winst. MSD heeft het
tweede meest verkochte geneesmiddel Zocor, goed voor 5,3 miljard
dollar jaarlijkse verkoop. Het maakt nog drie andere blockbusters: de
ontstekingsremmer Vioxx (2,6 miljard dollar), de osteoporose-remmer
Fosamax (1 miljard dollar) en het antiastmamiddel Singulair (1 miljard
dollar). Bristol-Myers Squibb heeft naast haar cholesterolverlager Pravasine ook het populaire antidiabeticum Glucophage (1,7 miljard dollar) en Plavix (antibloedklonter) met jaarlijkse omzetten boven het één
miljard dollar.120 De maagzuurremmer Losec bracht AstraZeneca voor
het octrooi in 2002 verviel jaarlijks 6,2 miljard dollar verkoop en één
miljard nettowinst op. Dit betekende dat één blockbuster zorgde voor
40% van de winsten van het bedrijf.
Iedere farmamultinational heeft zijn cholesterolverlager, zijn antidepressivum, zijn bloeddrukverlager en zijn maagzuurremmer. Je hoeft
geen arts te zijn om te zien dat de omzetcijfers van die blockbusters in
geen enkele verhouding staan met de reële medische behoeften, maar
wel in verhouding met de marketing. Merck Sharp & Dohme besteedt
meer geld aan reclame voor Zocor en Vioxx (160 mljoen dollar) dan Pepsi voor zijn cola. Pfi zer heeft een groter reclamebudget voor Lipitor (78
miljoen dollar) dan Nike voor zijn schoenen.121
Sinds de directe reclame voor geneesmiddelen naar het publiek in
1997 in de VS werd toegelaten, zijn ook zogenaamde life-style producten blockbusters geworden. Haargroeimiddelen, afslankingsproducten
of middelen tegen erectiestoornissen worden commerciële successen.
Grote delen van de onderzoeksgelden gaan naar het imiteren van die
nieuwe kaskrakers. Viagra van Pfi zer haalde in 2002 een omzet van
1,74 miljard dollar.

Miljoenen voor Viagra, kleingeld voor armemensenziektes
Van de 1.393 nieuwe geneesmiddelen die de laatste 25 jaar ontwikkeld
werden, zijn er slechts dertien bestemd voor tropische ziektes (malaria
en andere parasieten) en drie voor tuberculoses waarmee de meerderheid van de wereldbevolking te maken heeft.122 Een wanverhouding. Dat
uit zich ook in de verdeling van de onderzoeksbudgetten. In 1999 werd
wereldwijd 35.300 miljoen dollar besteed aan onderzoek en ontwikke127
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ling van geneesmiddelen. Slechts 70 miljoen dollar ging naar malaria,
tuberculose, slaapziekten en wormziekten, geld dat dan nog voornamelijk afkomstig was van publieke fondsen. In 1997 doodde de tuberculosebacil drie miljoen mensen in arme landen. Het laatste werkzame geneesmiddel voor de behandeling van tuberculose werd dertig jaar geleden ontwikkeld.123 Ondertussen gebeurde er nog weinig onderzoek naar
nieuwe en betere medicijnen. Onderzoekers van de werkgroep ‘Geneesmiddelen voor verwaarloosde ziekten’ (een initiatief van Artsen Zonder
Grenzen) en van de Amerikaanse Harvarduniversiteit bevraagden de
twintig grootste farmaceutische fi rma’s over hun onderzoek naar tuberculose, malaria en andere tropische ziekten. Slechts elf van de fi rma’s antwoordden en daaruit bleek dat bij zeven minder dan 1% van het
onderzoeksbudget ging naar deze veel voorkomende ziekten.124
Westerlingen die last hebben van erectiestoornissen kunnen Viagra
kopen, maar wie toevallig in Afrika geboren is en malaria, diarree of
mazelen krijgt, mag creperen.
De VS kochten in 2002 met 5,1% van de wereldbevolking 50,8% van
alle geneesmiddelen, Afrika en Azia met 72,3% van de wereldbevolking
doen het met 7,9% van de medicijnen. Die ongelijkheid is de laatste
jaren sterk toegenomen. In 1996 vertegenwoordigde de Noord-Amerikaanse markt nog ‘maar’ 34,7% van alle geneesmiddelengebruik (zie
figuur).125
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Gestuurd en gestoord onderzoek
Hoe worden negatieve onderzoeksresultaten achtergehouden en
positieve uitvergroot? Hoe worden wetenschappers onder druk
gezet of omgekocht? Hoe worden artsen misleid door gemanipuleerde onderzoeksresultaten? Hoe maakt commercialisering
betrouwbaar onderzoek onmogelijk? Wat zijn de kwalijke gevolgen van commercialisering voor de gezondheid en de gezondheidszorgbudgetten?

Het aandeel van de farmaceutische industrie in wetenschappelijk onderzoek is op twintig jaar tijd verdubbeld van 32% in 1980 tot 62% in
2000.126 De verkiezing van Ronald Reagan in 1980 was een belangrijk
element in de snelle groei van de farmaceutische industrie en haar invloed op wetenschappelijk onderzoek. De Reagan-administratie bevorderde een pro-business mentaliteit. ‘Wetenschappers konden kiezen
tussen een redelijk genoeglijk leven aan de universiteit en interessant
wetenschappelijk onderzoek of werken voor de industrie en weliswaar
minder belangrijk wetenschappelijk werk presteren, maar des te beter
betaald’, aldus professor Marcia Angell, voormalige hoofdredactrice
van de New England Journal of Medicine.127 De doorbraak van de commercialisering van wetenschappelijk onderzoek kwam er in de VS met de
Bayl-Dole Act. Deze wet stimuleerde universiteiten om samen te werken
met de industrie. Van dan af mochten universiteiten hun ontdekkingen,
ontwikkeld met belastingsgelden, patenteren en laten commercialiseren door privé-bedrijven. Farmaceutische fi rma’s mochten ook universiteiten met hun infrastructuur, hun know how, hun excellente human resources, hun patiënten e.a. gebruiken voor hun eigen onderzoeksprojecten. Medische faculteiten evolueerden daardoor van non-profit, vrije en
onafhankelijke onderzoeksinstellingen tot instituten die meer en meer
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fi nancieel afhankelijk werden van grote farmaceutische fi rma’s.128 Dit
virus waaide in de jaren ’80 en ’90 over naar Europa. Vandaag wordt
aan de Vlaamse universiteiten naar schatting reeds 80% van het toegepaste klinisch onderzoek betaald door de farmaceutische industrie.129
Professor Angell waarschuwde voor deze evolutie in augustus 2000
in haar spraakmakend editoriaal in de New England Journal of Medicine onder de titel ‘Is Academic Medicine for sale?’130 Ze schrijft dat
ze een artikel over behandeling met een SSRI-antidepressivum131 wilde
publiceren, maar dat de fi nanciële bindingen van de auteurs, die ze verplicht moet vermelden, zo talrijk waren dat er geen plaats voor was in
de gedrukte versie. Ze konden alleen op de website van de New England
worden bekendgemaakt. De eerste auteur van het bewuste artikel was
professor Martin Keller, één van de meest toonaangevende experten op
vlak van geneesmiddelengebruik in de psychiatrie. Hij leidt wel vijf internationale wetenschappelijke tijdschriften over psychiatrie en zetelt
in alle mogelijke wetenschappelijke verenigingen, commissies en internationale instellingen. Keller slaagde erin om zijn fi nanciële banden
met de farmaceutische fi rma’s verborgen te houden, wanneer hij publiceerde of lezingen hield en congressen organiseerde.132 Tot hij in 2000
zijn artikel wilde publiceren in de New England Journal of Medicine en
verplicht was zijn ‘confl icts of interest’ (mogelijke belangenvermenging)
te vermelden: ‘Dr. Keller was adviseur of ontving honoraria van Pfizer,
Bristol-Myers Squibb, Forest Laboratories/Parke-Davis, Wyeth-Ayerst,
Merck, Janssen, Eli Lilly, Organon en Pharmacia-Upjohn. Hij ontving
onderzoeksfondsen van Wyeth-Ayerst, SmithKline Beecham, Uphjohn,
Pfi zer, Bristol-Myers Squibb, Merck, Forest Laboratories, Zeneca en Organon. Hij maakte deel uit van de adviesraad van Wyeth-Ayerst, Pfizer,
Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly, Forest Laboratories/Parke-Davis, Organon, SmithKline Beecham, Merck, Janssen, Mitsuybishi Pharmaceuticals, Zeneca, Scirex en Otsuka.’ Het editoriaal van professor Angell
kreeg veel reacties.133 Verder onderzoek bevestigde alleen maar wat zij
geschreven had.134
Twee andere gerenommeerde medische tijdschriften, Journal of American Medical Association (JAMA) en British Medical Journal ( BMJ) publiceerden twee grote overzichtsstudies, waaruit blijkt dat er een belangrijk
verband bestaat tussen industriële sponsoring voor medisch onderzoek
en de mate waarin de resultaten van het onderzoek de sponsors goed
uitkomen.135
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BMJ berekende dat onderzoeken die gesponsord worden door de farmaceutische bedrijven vier keer meer kans hebben om voor de sponsors gunstige uitkomsten te geven, dan studies die gefi nancierd worden
door onafhankelijke bronnen. Onderzoek aan de universiteiten moet de
fi rma wat opleveren, anders krijgen ze geen geld.
BMJ ontdekte ook allerlei manipulaties bij klinische studies. Het onderzoek bevestigde wat we voordien reeds in dit boek betoogden. Nieuwe producten worden bijvoorbeeld niet vergeleken met reeds bestaande
alternatieven, maar wel met placebo’s. Actieve bestanddelen zullen bij
een vergelijking met een nepmiddel altijd wel effectiviteit aantonen,
maar dat zegt nog niets over de therapeutische meerwaarde vergeleken
met wat reeds op de markt is. Bij sommige studies waarin wel een vergelijking werd gemaakt met bestaande geneesmiddelen, werd het geneesmiddel van de sponsors in hogere gelijkwaardige dosissen toegediend
dan het geneesmiddel in de controlegroep. Of omgekeerd, als de studie
de nevenwerkingen van een geneesmiddel in kaart moest brengen, dan
diende men het geneesmiddel in de controlegroep in hogere dosissen toe
dan in de interventiegroep waaraan het medicament van de sponsors
werd gegeven. Ten slotte stelde BMJ ook een ‘publication bias’ vast. Dit
wil zeggen dat de fi rma’s proberen tegenvallende studieresultaten weg
te moffelen of niet te publiceren. Alleen studies met positieve uitkomsten voor het gesponsorde geneesmiddel worden dan gepubliceerd. Zo
ontstaat een vertekening.
De gesponsorde studies worden vooral naar voren gebracht op wetenschappelijke symposia, meestal gesponsord door dezelfde fi rma’s
en zonder ‘peer-review’, de onafhankelijke kritische evaluatie door
verschillende deskundigen. Voor publicatie in grote wetenschappelijke
tijdschriften wordt peer-review wél als voorwaarde gesteld.
JAMA legde de aard van de fi nanciële banden bloot tussen onderzoekers en sponsors: zeer hoge erelonen voor lezingen, dure betalingen
van consultanten, zitting in adviescommissies of in raden van bestuur
en zelfs aandelenportefeuilles. In de VS en Canada bleken 124 van 183
academische instituten aandelen te bezitten van fi rma’s waarvoor zij
onderzoeksopdrachten uitvoerden. JAMA schrijft ook dat fi rma’s bij tegenvallende resultaten in 58% van de gevallen geheimhouding of uitstel van publicatie eisten, tot ze zeker waren van de registratie van het
onderzochte product.
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Depressief onderzoek
In hoofdstuk 4 schreven we al hoe in Engeland een schandaal uitbrak
nadat GlaxoSmithKline (GSK) het nieuwe antidepressivum Seroxat
(stofnaam paroxitine) uittestte op kinderen en de uitkomsten van deze
onderzoeken bewust achterhield. Uiteindelijk lekte er een interne nota
van het bedrijf. Daaruit bleek dat het management van het bedrijf al
van in oktober 1998 wist dat Seroxat niet beter werkte dan placebo.136
Erger nog, in de onderzoeksgroepen van kinderen die Seroxat namen,
bleek het aantal zelfmoorden en zelfmoordgedachten beduidend hoger
te liggen dan in de groepen die een placebo namen. Het GSK-management schreef in haar intern document dat ‘alles moest gedaan worden
om de verspreiding van deze gegevens tegen te houden om de potentieel
negatieve commerciële impact te minimaliseren’.137
Het Amerikaanse toptijdschrift JAMA publiceerde een onderzoek om de
zin van het gebruik van Serlain bij kinderen te bewijzen,138 gesponsord
door Pfi zer. De fi rma nam deel aan de uitwerking van het studieprotocol, deed de follow-up, leverde de statistiek en assisteerde bij het
schrijven van het artikel. Twee auteurs zijn werknemers van Pfi zer. De
resultaten van de studie toonden nauwelijks of geen verschil in effect
tussen de groep kinderen die Serlain en de groep die een placebo kreeg
toegediend. Na vier weken behandeling was er wel een klein verschil,
maar dat verdween weer vanaf week zes tot week acht. De studie werd
gestopt op week tien, toen werd er terug een minimaal verschil vastgesteld. Het Belgische tijdschrift Minerva besluit in een kritische commentaar: ‘De auteurs van deze studie komen tot het besluit dat sertraline voor majeure depressie bij kinderen en adolescenten een werkzaam,
veilig en goed verdragen antidepressivum is. Uit de bespreking blijkt
daarentegen dat de meerwaarde van sertraline klinisch niet relevant
is en dat heel wat ongewenste effecten kunnen optreden: een verhoogd
risico van zelfmoordgedachten is op dit ogenblik niet uit te sluiten.’139
Op 2 februari 2004 hield de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), de overheidsinstelling die in de VS beslist of een medicament
op de markt mag komen, een hearing met wetenschappers en getuigen
over het gebruik van deze antidepressiva bij kinderen en adolescenten.
De FDA beschuldigde GSK van misleiding: in haar studies moffelde ze de
verhoogde zelfmoordfrequentie bij kinderen die met paroxetine behandeld werden weg onder de hoofding ‘emotionele labiliteit’.140
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Naar aanleiding van deze gebeurtenissen publiceerden Australische
wetenschappers in BMJ een herevaluatie van vroegere studies over het
gebruik van de SSRI-antidepressiva bij jongeren en kinderen.141 Ze analyseerden zes gepubliceerde studies waarbij de nieuwe antidepressiva
getest werden bij kinderen en onderzochten de studiemethodes en in
hoeverre de conclusies ook echt werden ondersteund door feiten. De
studies werden betaald door farmaceutische bedrijven. Bij minstens
drie van de vier grote studies werden ook de auteurs betaald door de
fi rma. Bij deze herevaluatie stootten de Australische onderzoekers
op ‘verontrustende’ tekortkomingen. Ze concludeerden: ‘De studies
hebben systematisch de voordelen van de medicijnen overdreven, de
neveneffecten geminimaliseerd of beide.’ ‘Bij de controlegroepen (die
geen medicijnen kregen maar enkel placebo’s) was er een duidelijke
verbetering zichtbaar. Het extra voordeel dat de medicijnen opleverden, was van zeer twijfelachtige klinische betekenis.’ ‘Dat ernstige
nevenwerkingen met nieuwe antidepressiva frequent genoeg voorkomen in deze studies, doet ernstige vragen rijzen over hun mogelijke
schadelijke effecten’, schrijven ze nog. De auteurs uiten ook hun bezorgdheid over deze ‘gekleurde’ rapporten. ‘Veel mensen zullen daardoor behandelingen zonder medicijnen, die waarschijnlijk veiliger en
doeltreffender zijn, onderwaarderen.’ Hun besluit is duidelijk: ‘Antidepressiva kunnen niet aangeraden worden als behandeling voor depressie bij kinderen.’
In The Lancet van 24 april 2004 publiceerde ten slotte een groep Britse
onderzoekers een systematisch overzicht over de SSRI’s en onderzoek bij
kinderen. Ze vergeleken alle gepubliceerde resultaten met de niet gepubliceerde resultaten.142 De uitkomst was schokkend. Gepubliceerde
resultaten suggereerden een voordelig risico-baten profiel, maar met
de ongepubliceerde resultaten erbij werd het profiel negatief voor alle
SSRI’s, Prozac (fluoxetine) uitgezonderd.
In een editoriaal ‘Depressief Onderzoek’ schrijft The Lancet: ‘Het
is moeilijk om je het leed voor te stellen van de ouders, familieleden
en vrienden van een kind dat zichzelf van het leven heeft beroofd. Dat
zulke gebeurtenis zou kunnen in de hand gewerkt zijn door een geneesmiddel tegen depressie is een catastrofe. Het idee dat het gebruik van
deze geneesmiddelen uiteindelijk is gebaseerd op het misleidend selectief rapporteren van uitsluitend positieve onderzoeksresultaten is on134

voorstelbaar. (...) Het verhaal over het onderzoek naar het gebruik van
SSRI’s bij depressie bij kinderen is er een van verwarring, manipulatie
en institutioneel falen. (...) Dergelijke praktijken ondermijnen het hele
medische systeem, waarbij officiële richtlijnen worden gegeven voor het
gebruik van medicijnen, gebaseerd op resultaten van klinische studies
(...) Dit proces komt volledig op de helling te staan, als onderzoeksresultaten zo makkelijk gemanipuleerd worden door degene die er massaal winst uit kunnen slaan.’143
In juni 2004 werd GSK voor de rechtbank gedaagd. Openbare aanklager Eliot Spitzer beschuldigde het bedrijf van ‘herhaald en voortdurend
frauderen of achterhouden van studieresultaten over Seroxat’. Het was
de eerste keer dat een farmaceutische fi rma in de VS werd aangeklaagd
wegens het foutief rapporteren van studieresultaten.144
Seroxat haalt wereldwijd een verkoop van 4,97 miljard dollar. In België is Seroxat het meest verkochte anti-depressivum met een omzetcijfer van 41 miljoen euro in 2003, wat neerkomt op meer dan 200.000
gebruikers.

Twijfelachtige resultaten van SSRI-antidepressiva ook bij
volwassenen
In oktober 2002 zond het BBC-programma Panorama een documentaire
uit onder de titel ‘Secrets of Seroxat’ (de geheimen van Seroxat). Het
programma beschreef de nevenwerkingen van het antidepressivum
en de mogelijke problemen van afhankelijkheid. Er kwamen een recordaantal reacties: 65.000 telefoons, 124.000 website hits en 1.374
e-mails. Wetenschappers van de Britse consumentenorganisatie Social
Audit onderzochten deze publieke respons.145 De resultaten van hun
onderzoek suggereerden zelfmoord, poging tot zelfmoord, zelfmoordgedachten en gewelddadig verlies van impulscontrole, mogelijk als gevolg
van Seroxat. Ook onttrekkingssymptomen bij het stopzetten van een
Seroxat-therapie werden veelvuldig gemeld. Een verschijnsel dat mogelijk wijst op afhankelijkheid of verslaving. De publicatie van deze resultaten was mede de aanleiding tot een vervolgprogramma van Panorama
over Seroxat, parlementaire vragen en ten slotte een herevaluatie van
het Seroxat-dossier en uiteindelijk ook van alle SSRI-antidepressiva door
de Britse en Amerikaanse autoriteiten. Door deze campagne heeft pro135

ducent GSK in 2003 moeten toegeven dat 25% van de Seroxat-gebruikers
last heeft van ontwenningsreacties, waar voordien de fi rma beweerde
dat deze nevenwerking slechts zou voorkomen bij 0,2% van de gebruikers.
Een groep Zweedse onderzoekers onderzocht in 2003 opnieuw de klinische studies over het gebruik van SSRI’s bij volwassenen, in Zweden
ingediend voor erkenning.146 Het ging over 42 klinische studies en vijf
SSRI’s. Alle studies waren gesponsord door de producenten. Het ging
allemaal om zeer korte (vier tot acht weken) placebo-gecontroleerde
studies. Slechts 21 van de 42 trials toonden aan dat het geneesmiddel significant beter was dan placebo. De 21 andere trials vertoonden
geen significant effect. Daarvan waren er maar zes afzonderlijk gepubliceerd. De andere waren ingehouden of opgeteld bij andere studies om
toch maar effect aan te tonen. De minst gunstige studies werden slechts
éénmaal of helemaal niet gepubliceerd, terwijl de studies die voordelig
waren voor het SSRI hernomen werden in een andere vorm en in talrijke
andere artikels. ‘Multipele publicaties’ wordt die truc genoemd. De onderzoekers maakten zich grote zorgen over deze vertekening (bias) in
de publicaties. Ze besloten: ‘Indien we een SSRI zouden aanbevelen op
basis van wat gepubliceerd is in tijdschriften, dan moeten we beseffen
dat we ons baseren op een vertekende bewijsvoering.’ Dat is een zeer
groot probleem. Wetenschappelijke richtlijnen kunnen maar gebaseerd
worden op publicaties. Als dat niet strookt met de werkelijkheid dan
zijn de richtlijnen zelf ook misleidend.
Dit alles neemt niet weg dat SSRI-antidepressiva als Seroxat of Serlain bij volwassenen wel nuttig kunnen zijn. Maar in ieder geval zijn
hun resultaten minder goed dan oorspronkelijk gerapporteerd en zijn
hun nevenwerkingen, waaronder ontwenningsreacties bij het stopzetten van de behandeling, frequenter en soms ernstiger dan aanvankelijk
gedacht. Wie bijvoorbeeld Seroxat neemt stopt best niet zonder overleg
met de voorschrijvende arts en bouwt best geleidelijk af.

Contract-research organizations
Professor Thomas Bodenheimer publiceerde in New England een rapport over een nieuwe commerciële sector in de geneeskunde, de zoge136

naamde Contract-Research Organizations ( CRO’s).147 Dat zijn commerciele fi rma’s die zich toeleggen op het opzetten, uitvoeren en verwerken
van klinische studies voor de grote farma-bedrijven. Vooral de laatste
jaren is hun aantal en impact geweldig gegroeid. Dat heeft drie redenen.
Vooreerst is er de opkomst van de Evidence Based Medicine (EBM).
Hier worden medische beslissingen genomen op basis van goed opgezette klinische studies. Hiertegenover staat de ‘authority based’ geneeskunde, waarbij opinies van gerespecteerde wetenschappers of opiniemakers de doorslag geven. Nog een andere methode is de ‘experience
based medicine’, hier telt de persoonlijke ervaring van artsen. Vandaag
worden ‘authority based’ en ‘experience based’ medisch handelen als
achterhaald beschouwd. Bij EBM zijn de resultaten van klinische studies,
waar mogelijk de gerandomiseerde gecontroleerde trial of afgekort RCT,
de hoeksteen. Hierbij wordt een grote groep patiënten volledig willekeurig in twee groepen ingedeeld. De interventiegroep krijgt dubbelblind het geneesmiddel toegediend, de controlegroep krijgt een placebo
of neppil. Dubbelblind betekent dat noch de patiënt, noch de arts weten
wie het geneesmiddel of wie het placebo krijgen. De resultaten van dergelijke onderzoeken geven de beste bewijzen voor het al of niet werkzaam zijn van een geneesmiddel.
Toen EBM een vijftiental jaren geleden opgang maakte, trachtte de
farma-industrie aanvankelijk dit te discrediteren, omdat deze onderzoeken aantoonden dat een groot deel van de medicijnen niet werkzaam
bleek. De industrie heeft zich intussen aangepast en probeert nu EBM
naar zijn hand te zetten. Evidence Based Medicine verwordt dan tot
Evidence Based Marketing.
Firma’s vinden dat onafhankelijk, goed uitgevoerd onderzoek van
hun producten te veel tijd kost. Zij willen hun producten zo snel mogelijk op de markt. Iedere dag uitstel van registratie betekent gemiddeld
per nieuw geneesmiddel 1,3 miljoen dollar minder winst. Maar producten moeten op effectiviteit en veiligheid getest worden. Voor antibiotica
tegen acute infecties kan onderzoek gerealiseerd worden met kleine
studiepopulaties en op korte termijn. Chronische geneesmiddelen, zoals bloeddruk-of cholesterolverlagers die vooral een preventief doel hebben, kosten veel tijd en vragen veel patiënten om een betekenisvol effect
te kunnen bewijzen. Daar willen fi rma’s op beknibbelen, en zo kan de
wetenschappelijkheid niet meer gegarandeerd worden.
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CRO’s die zelf een commerciële missie hebben zijn makkelijker naar de
hand te zetten dan academici die onafhankelijk willen zijn. CRO’s stellen artsen, farmacologen, statistici en managers te werk. Ze bouwen
een netwerk van huisartsen en specialisten uit die tegen betaling hun
patiënten aandragen. CRO’s zijn doorgaans veel gewilliger bij klassieke
beïnvloedingstechnieken op de resultaten van onderzoek dan academische instituten. Een voorbeeld: geneesmiddelen die veel gebruikt worden door oudere patiënten met artrose, worden getest op een jonge populatie, zodat het beoogde gunstig effect makkelijker tot uiting komt en
nevenwerkingen niet. In een commercieel bedrijf, waar de onderzoekers
verantwoording verschuldigd zijn aan de commerciële opdrachtgevers
is beïnvloeding mogelijk. Voor academici is het belangrijk in peer-review tijdschriften te kunnen publiceren. Farmaceutische fi rma’s willen
hun geneesmiddel registreren. Dat zijn twee verschillende dingen. Echt
frauduleus worden CRO’s wanneer ze het systeem van spookschrijvers
en ‘gast-auteurs’ gaan invoeren. Dan zoeken ze gerenommeerde klinische onderzoekers die bereid zijn hun naam onder het artikel te zetten,
zonder enige ernstige inbreng. Een enquête wees uit dat bij 19% van de
artikels de auteurs onvoldoende hadden bijgedragen om formeel het auteurschap te mogen dragen. Maar ook het omgekeerde komt voor: 11%
van de artikels was geschreven door spookschrijvers die niet bij de auteurs terug te vinden waren.148

Medische informatie bedrijven
Een recent artikel in British Journal of Psychiatry toont aan dat wetenschappelijke artikels die tot stand kwamen met de hulp van een commercieel medisch informatiebedrijf vijfmaal meer geciteerd werden in
andere artikels dan artikels die via een commercieel onafhankelijke
procedure gepubliceerd werden.149 Door een rechtszaak rond de veiligheid van Serlain (stofnaam sertraline), het antidepressivum van Pfizer, waren onderzoekers te weten gekomen dat de publicatie van een
groot deel van de wetenschappelijke artikels die de werkzaamheid en
veiligheid van dit geneesmiddel moesten bewijzen, gecoördineerd waren door eenzelfde commercieel bedrijf in New York: Current Medical
Directions (www.cmdconnect.com). Dit privé-bedrijf schrijft voor fi rma’s wetenschappelijke en overzichtsartikels, tijdschrift-supplemen138

ten, commentaren van wereldexperten en hoofdstukken voor handboeken. Op vraag van de klanten worden meta-analyses uitgevoerd
of symposia, congressen, consensusconferenties of adviescommissies
georganiseerd. Van de 91 publicaties die de onderzoekers in de literatuur rond sertraline vonden waren er 55 via dit commercieel bedrijf
gepubliceerd. De auteurs vonden een opmerkelijk verschil tussen de
ruwe gegevens van de studies en de uiteindelijke publicaties. Zo was
er in één studie één patiënt die sertraline nam die zelfmoord pleegde
en drie anderen die de medicatie onderbraken wegens toename van
zelfmoordgedachten, tegenover nauwelijks problemen met patiënten
in de placebogroep. Dit merkwaardige en zeer belangrijk feit werd niet
gerapporteerd in de publicatie. De auteurs ontdekten ook een systeem
van ghostwriting in de artikels die via de commerciële fi rma tot stand
kwamen. Een beroemd professor, opinieleider op het terrein, werd als
auteur opgevoerd zonder echt aan de studie deel te nemen. Dergelijke
praktijken worden aangewend om nadien de eigen dubieuze onderzoeksresultaten gemakkelijker in prestigieuze tijdschriften gepubliceerd te krijgen. En dan is de cirkel rond: de professor wordt hierdoor
nog meer erkend als opinieleider en het betrokken geneesmiddel wordt
uiteindelijk marktleider.
Hoofdredacteur Smith van BMJ: ‘In zekere zin zijn al de tijdschriften
verkocht, of op zijn minst op een slimme wijze gebruikt door de farmaceutische industrie. De industrie domineert de gezondheidszorg en
windt de dokters rond haar vingers.”150
In België adverteert de commerciële organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (CRO) ‘Medisearch-International’ met zetels te Mechelen,
Barcelona en het Amerikaanse Rockville (http://www.medisearch-int.
com/). Het bedrijf biedt fase I-II-III onderzoeken aan volgens de behoefte van de farmaceutische industrie. Dat zijn onderzoeken die gebruikt
worden om geneesmiddelen te doen erkennen op de Amerikaanse of Europese markt. Zij doen momenteel klinisch onderzoek in West-Europa,
de VS, Rusland en Polen. Ze hebben ervaring om multi-centre studies
op te zetten in Europa in opdracht van Amerikaanse farmaceutische
fi rma’s. Dit Mechels bedrijf met 140 werknemers pretendeert expertise
te bezitten op het domein van HIV, kanker, neurologie, hart- en vaatziekten, huidziekten, urologie en intensive care. ‘All aspects of clinical
trial design, conduct and reporting are handled in agreement with the
sponsor’ (‘Alle aspecten van het klinisch onderzoek: het ontwerp, de
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uitvoering en de rapportering worden afgehandeld met akkoord van de
sponsor’), aldus één van de reclameslogans op hun website. Hoe kan
hier nog sprake zijn van betrouwbaarheid?
De omzet van Medisearch steeg van 3,9 miljoen euro in 1999 tot 8
miljoen euro in 2002.

Farmaceutische reuzen tot in de universiteiten
Stavudine is één van de nieuwe anti-aids-geneesmiddelen. Deze medicamenten kunnen de ziekte niet genezen maar hebben wel belangrijke
invloed op de symptomen en het onder controle houden van infecties.
Stavudine is ontwikkeld met overheidsgeld aan de Yale Universiteit in
Connecticut in de VS. Oorspronkelijk in de pijplijn als antikankermedicatie bleek het goed te werken in het afremmen van het aids-virus.
In 1988 gaf de Yale Universiteit aan farma-reus Bristol-Myers Squibb
( BMS) de exclusieve rechten om Stavudine te commercialiseren onder
de merknaam Zerit. BMS was aan de universiteit geen onbekende, de
fi rma sponsorde er talrijke onderzoeksprojecten. Zerit werd de hoeksteen in de anti-aids triple therapie en na 2,5 jaar had BMS reeds voor
2,3 miljard dollar van het geneesmiddel verkocht op de Europese en
Amerikaanse markt. In Afrika, waar veruit de meeste aids-lijders
wonen, vond BMS geen afzet. Dat is niet verwonderlijk: BMS vraagt per
pilletje meer dan 4 dollar, tweemaal daags in te nemen. In derdewereldlanden moeten vele mensen overleven met minder dan één dollar
per dag.
De Indische producent van generische producten Cipla bracht echter
Stavudine op de markt, 34 keer goedkoper dan Zerit. In India bestaat
er geen patentrecht op het eindproduct, alleen op de werkwijze waarop
een product gefabriceerd wordt. Deze wetgeving loopt maar tot 2006,
vanaf dan dient ook India, zoals alle landen in de wereld, volgens de
TRIP’S (Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights) de strenge patentwetgeving ook op eindproducten toe te passen.
Artsen Zonder Grenzen zette een wereldwijde campagne op om Afrikaanse landen het recht te geven om die goedkope geneesmiddelen voor
hun aids-lijders in te voeren of zelf te produceren. AZG contacteerde ook
de Yale Universiteit met de vraag om de goedkope Stavudine in ZuidAfrika te mogen importeren.
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Maar toen de Zuid-Afrikaanse regering het systeem van dwanglicenties wilde toepassen ten voordele van deze anti-aids-medicatie, begonnen 39 farmaceutische bedrijven (waaronder BMS, maar ook het Belgisch-Amerikaanse Janssen-Cilag) een proces. Bij dwanglicenties hebben lokale bedrijven omwille van een medische noodsituatie het recht
om zelf goedkope geneesmiddelen te produceren, ook al rusten daarop
nog patentrechten.
‘Op dat moment kookte Yale over’, aldus Le Monde Diplomatique in
haar dossier over deze kwestie.151 Professoren, onderzoekers en studenten startten met een petitie en acties om BMS en de universitaire
overheid te dwingen om toe te geven op de dwanglicenties of import
van goedkope Stavudine. Ook de hoogbejaarde professor William
Prusoff die de toepassing van Stavudine voor de behandeling van aids
had ontdekt stond vooraan in de strijd: ‘Mensen zouden niet mogen
sterven om economische redenen, omdat ze een noodzakelijk geneesmiddel niet kunnen betalen. Mocht aids volledig opgelost zijn en zouden er geen royalties meer binnenkomen, dan zou ik zeer gelukkig zijn.’
Mede dankzij hun strijd, die van NGO’s en de Zuid-Afrikaanse bevolking
moesten de 39 farmagiganten hun klacht tegen de Zuid-Afrikaanse regering intrekken.152

Pfizer huist in de Universiteit van Gent
Tot voor kort was het de gewoonte dat de firma’s hun research deden
in de buurt van universitaire campussen of ziekenhuizen. Vandaag zit
Pfi zer in de gebouwen van het Erasmushospitaal van de ULB in Brussel.
Sinds maart 2004 huist dezelfde farmagigant ook in de gebouwen van
de Universiteit Gent. ‘Het opzet is om het analytisch onderzoek naar
farmaceutische producten vlugger te laten verlopen, zodat een aantal
medicijnen sneller op de markt komt’, zegt professor Sandra van de vakgroep Organische Chemie. ‘Chromatografie is een analysemethode die
nu vrij veel tijd in beslag neemt. Het is onze bedoeling om dat met een
factor tien te versnellen. Bovendien willen we ook milieuvriendelijkere
oplosmiddelen introduceren.’ Het nieuwe centrum krijgt de naam Pfi zer
Analytisch Onderzoekscentrum.153
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Bloeddrukverlagers blozen niet
We bespraken reeds in hoofdstuk 4 het verhaal van Amlor van Pfizer,
wereldwijd het nummer één van de bloeddrukverlagers. JAMA publiceerde in 2002 een studie die Amlor vergeleek met een tienmaal goedkopere
bloeddrukverlager, een diureticum of waterafdrijver. Het was de grootste studie ooit over bloeddrukverlagers, waaraan 20.000 patiënten hadden deelgenomen.154 Het diureticum bleek even goed of zelfs beter te
werken dan Amlor. In de patiëntengroep behandeld met Amlor, vond
men namelijk een 38% hoger risico van hartfalen dan in de groep behandeld met het diureticum. Het was een zware tegenvaller voor Pfi zer
die de studie sponsorde. Maar zonder blikken of blozen adverteerde Pfizer alsof Amlor als beste bloeddrukverlager uit deze studie was gekomen. Toen er in de vaktijdschriften kritiek kwam op deze advertenties,
moffelde Pfi zer de studie weg. 69% van de beweringen in de advertenties voor bloeddrukverlagers zijn vals of misleidend, zo bleek uit onderzoek gepubliceerd in The Lancet.155 De inhoud van de wetenschappelijke
artikels waarnaar verwezen werd in de advertenties was totaal anders
of zelfs het tegenovergestelde.
In 2003 publiceerde JAMA opnieuw een doorbraakstudie over bloeddrukverlagers.156 Onafhankelijk daarvan publiceerden kort daarop onderzoekers een gelijkaardige studie (een meta-analyse) in The Lancet en
kwamen tot hetzelfde besluit.157 Alle kwaliteitsstudies over bloeddrukverlagers stellen dat de oude diuretica (waterafdrijvende middelen) van
de thiazidegroep minstens even goed zijn op harde klinische eindpunten (zoals hart- en vaatziekten of sterftecijfers) als alle nieuwe bloeddrukverlagers. Deze diuretica blijken beter te zijn dan de nieuwe calciumantagonisten en zelfs ACE-inhibitoren voor de uitkomst hartfalen. De
oude diuretica kosten minder dan één tiende van de prijs van de nieuwe
bloeddrukverlagers. Hun basismolecule (hydrochlorthiazide) is zelfs
niet meer in zuivere vorm beschikbaar op de Belgische markt, wegens
te goedkoop! Maar de nieuwe bloeddrukverlagers zijn wel grote slokoppen van de ziekteverzekering. Die zou wellicht meer dan 100 miljoen
euro besparen mochten de oude diuretica rationeler voorgeschreven
worden. De nieuwe dure, maar dus zeker niet superieure bloeddrukverlagers werden vooral door opinieleiders, professoren die banden hebben
met de farmaceutische producenten, gepropageerd.158
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Smeergeld van Janssen Pharmaceutica
Het is een recente ontwikkeling dat medici alle beschikbare wetenschappelijke kennis over een bepaald onderwerp bijeenbrengen, beoordelen en systematiseren. Zij schrijven dan praktische richtlijnen voor,
die door de universiteiten, overheidsinstellingen, hospitalen of artsenverenigingen worden gebruikt.
Op zondag 1 februari 2004 onthulde de New York Times dat Janssen Pharmaceutica ambtenaren omkocht om geneesmiddelenlijsten in
Amerikaanse staatsgevangenissen en psychiatrische hospitalen aan te
passen. Allen Jones, een overheidsinspecteur uit de staat Pennsylvenia,
had Janssen betrapt op het betalen van snoepreisjes, dure maaltijden en
honoraria tot 2.000 dollar. De inspecteur werd door zijn oversten van dit
onderzoek afgehaald. Jones startte daarop een proces en beschuldigde
zijn oversten ervan de wantoestanden in de doofpot te willen stoppen.
Janssen sponsorde ook de ontwikkeling van zogenaamde wetenschappelijke richtlijnen die risperidone aanbevelen, een nieuw neurolepticum (een medicament dat meestal wordt gebruikt bij psychiatrische patiënten). Psychiatrische patiënten dienen dit medicament vaak
gedurende maanden of jaren te nemen. In België is dit product onder de
naam Risperdal op de markt. Het kost 121 euro per maand. In de VS is
het geneesmiddel van Janssen dubbel zo duur. In de staat Texas kost
een behandeling met dit neurolepticum jaarlijks 3.000 dollar, oudere,
maar daarom niet minderwaardige geneesmiddelen kosten slechts 250
dollar. Allen Jones boekte resultaat, want BMJ meldde dat de federale
overheid Janssen Pharmaceutica in dit dossier dagvaardde.159

Crestor, een surrogaat van wetenschappelijkheid
Geneesmiddelen dienen om sterfte of ziekte te voorkomen of zieken te
genezen. Dáár draait het in de geneeskunde om. Om nieuwe geneesmiddelen sneller te laten registreren en te promoten, concentreren farmaceutische bedrijven zich echter op zogenaamde surrogaateindpunten.
Dat zijn tussenpunten die verband kunnen hebben met de uitkomst ziekte of sterfte. Bijvoorbeeld: een hoge cholesterol kan het risico op harten vaatziekten verhogen. Een geneesmiddel dat de cholesterol kan doen
zakken, wordt verondersteld de kans op hartziekte te doen dalen. Noch143

tans is dat niet automatisch zo. Het verband tussen cholesterol en hartziekte is complex. Er spelen vele factoren mee. Een groep medicijnen, de
fibraten, kunnen de cholesterol wel naar omlaag brengen, maar hebben
uiteindelijk weinig invloed op het risico op hart- en vaatziekten of op
sterftecijfers. Andere cholesterolverlagers zoals statines verlagen de
cholesterol en tegelijk ook het risico op hart- en vaatziekten, zelfs meer
dan wat men op basis van de cholesteroldaling zou verwachten. Het
is veel goedkoper en vraagt minder tijd de cholesteroldaling te meten
bij bestudeerde studiepopulaties dan op te volgen hoeveel patiënten er
een hartinfarct krijgen of sterven binnen een bepaalde tijdsspanne. The
Lancet waarschuwt in dit verband voor AstraZeneca dat de ‘innoverende’
rosuvastatine, onder de merknaam Crestor, promoot als ‘de krachtigste
LDL-cholesteroldaler’.160 Hoofdredacteur Richard Horton schrijft: ‘Galaxy is de naam van een project dat minstens zestien klinische studies
van wisselende kwaliteit omvat over de effectiviteit van rosuvastatine.
(...) Zonder dat enige studie met harde klinische eindpunten is afgewerkt, heeft de fi rma ervoor gekozen rosuvastatine te promoten, jonglerend met gewaagde statistiek en overinterpretaties. De argumentatie
klinkt bekend en lijkt fascinerend. Eerste vooronderstelling: hoge vetwaarden in het bloed veroorzaken slagaderverkalking of aterosclerose.
Tweede vooronderstelling: aterosclerose veroorzaakt hart- en vaatziektes. Conclusie: als we de vetwaarden in het bloed kunnen doen dalen,
vermindert ook het risico op hart- en vaatziektes. Maar AstraZeneca
heeft het Galaxy-programma eerder in het rijk van de astrologische logica geduwd. De editorialist van The Lancet eist zelfs het terugtrekken
van dit nieuwe statine van de markt en besluit: ‘Dokters moeten hun
patiënten de waarheid vertellen over rosuvastatine dat, vergeleken met
zijn concurrenten een minder wetenschappelijke basis heeft voor een
veilig gebruik. AstraZeneca heeft zijn marketingmachine te hard en
te snel vooruit geduwd.’ Waarom AstraZeneca dan toch zo duwt, legt
de editorialist als volgt uit: ‘De statinemarkt is verdeeld. AstraZeneca
voorziet dat het 20% van deze globale markt kan inpikken. Het kan ook
niet anders. De fi rma rapporteerde een val van 17% van de winst voor
belastingen voor het tweede kwartaal van 2003. Na een vernietigende
vertraging in de erkenningsprocedure, wegens de bezorgdheid van het
FDA omtrent de veiligheid van dit statine, kreeg AstraZeneca uiteindelijk in augustus toch de toestemming Crestor op de markt te brengen.
Na drie weken had het bedrijf al 2% van de markt ingepalmd. McKillop,
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directeur van AstraZeneca, beloofde de dokters tegen elke prijs ervan
te overtuigen rosuvastatine (Crestor) voor te schrijven.’ De consumentenorganisatie Public Citizen klaagde het FDA aan omdat Crestor werd
toegelaten. Crestor is namelijk het enige van de statines dat in de preregistratiestudies zeven gevallen van rhabdomyolisis veroorzaakte,
een ernstige spierziekte die kan leiden tot blokkage van de nieren met
fatale gevolgen. In oktober 2001 waarschuwde Public Citizen ook al dat
een ander statine cerivastatin (merknaam hier Lipobay) van de firma
Bayer, 31 gevallen van rhabdomyolisis met dodelijke afloop had veroorzaakt. Lipobay werd wereldwijd van de markt gehaald. Ondertussen
lopen er nog duizenden klachten tegen Bayer van andere slachtoffers
van Lipobay.161

De criminele hype van de postmenopauzale hormoontherapie
Zopas kwam het wetenschappelijke debacle van de postmenopauzale hormoontherapie aan het licht. Begin jaren ’90 toonden studies een mogelijk
verband tussen het slikken van vrouwelijke hormonen, de zogenaamde
hormonale substitutietherapie ( HST), en een verminderd risico op hart- en
vaatziektes.162 De producenten van deze hormonen vonden met deze indicatie een nieuwe markt. In vrouwenblaadjes en life-stylemagazines werd
de lof gezwaaid over de voordelen van de HST: goed tegen osteoporose,
goed tegen vapeurs, goed tegen vaginale droogheid, goed voor vrijen en
libido, en last but not least nu ook goed voor hart- en bloedvaten. De gynaecologen zetten ijverig alle vrouwen op leeftijd op de nieuwe blockbuster Premarin van de Amerikaanse gigant Wyeth. Artsen konden zelfs
moeilijk weerstaan aan de druk van patiënten om HST voor te schrijven.
Het had al in alle vrouwenmagazines gestaan, het was op tv geweest,
vriendinnen vertelden ervan, professoren kwamen spreken in de club...
je was geen vrouw meer zonder hormonenpillen. Enkele epidemiologen
uitten hun bezorgdheid omdat er in de beschrijvende studies over de
groep die HST nam, verdacht veel begoede, beter verzorgde vrouwen voorkwamen. Enkele jaren later toonde echter een goed opgezet dubbelblind
klinisch controleonderzoek aan dat HST alleen op surrogaateindpunten
een gunstig effect had. Het ging om cardiovasculaire risicofactoren in
het bloed, namelijk het gehalte aan cholesteroleiwitten en fibrinogeen.163
Maar geen nood, voor de marketingjongens was daarmee ook de fysiolo145

gische verklaring voor het ‘hartbeschermend’ effect van HST voorhanden
en bewezen. En ze maakten duchtig gebruik van dit zogenaamd wetenschappelijk argument, dat in feite uitsluitend op surrogaatparameters en
niet op harde klinische eindpunten was gebaseerd. Tot in 2003 een nieuw
dubbelblind onderzoek, de Women’s Health Initiative Study, bewees dat
HST juist het risico op hart- en vaatziektes vergroot.164 Precies het omgekeerde van wat al die fi rma’s, professoren, gynaecologen en journalisten
in vrouwenbladen en gezondheidsmagazines altijd hadden beweerd. David Sackett, één van de grondleggers van de Evidence Based Medicine,
schrijft naar aanleiding van deze studie in een editoriaal: ‘De vrouwelijke hormonen waren toegediend aan gezonde postmenopauzale vrouwen in de vooronderstelling dat ze daardoor beter beschermd zouden zijn
tegen hart- en vaatziekten. De Women’s Health Initiative-studie gepubliceerd in JAMA van 17 juli 2002, werd stopgezet toen het duidelijk werd
dat het risico op hart- en vaatziektes bij de deelnemende vrouwen door de
actieve therapie verhoogde en niet verlaagde. Deze gezondheidsschade
werd al gauw na de start van de studie duidelijk en na een gemiddelde
opvolgingstijd van 5,2 jaar lieten de onderzoekers de studie stopzetten
wegens schade bij de behandelde vrouwen. De groep van 8.506 vrouwen
die behandeld werd met de hormonen, kende 40 meer hartinfarcten, 40
meer hersenbloedingen, 80 meer flebitis met embolie en 40 meer invasieve borstkankers dan de 8.102 vrouwen die placebo kregen. Rekening
houdend met de frequentie waarmee deze behandeling wereldwijd werd
voorgeschreven aan postmenopauzale vrouwen, hebben zeker honderdduizenden vrouwen schade opgelopen.’165
Een onderzoek bij meer dan één miljoen Britse vrouwen (de Million
Women Study) toonde aan dat vrouwen met HST behandeld meer borstkanker kregen dan vrouwen die nooit HST hadden genomen. Er waren
60 bijkomende gevallen van borstkanker per 10.000 vrouwen die gedurende vijf jaar behandeld werden. Er was al in het eerste jaar van
behandeling een verhoogde incidentie, met een verdere stijging naarmate de behandelingsduur toenam.166 In België nemen naar schatting
300.000 vrouwen HST. Dit betekent dat ieder jaar 240 vrouwen een (te
voorkomen) hartinfarct, 240 een (te voorkomen) beroerte, 240 een (te
voorkomen) invasief borstcarcinoom en 480 een (te voorkomen) diepe
veneuze trombose (flebitis) krijgen.
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Over de kostprijs van onderzoek
Hoe schroeft de farmaceutische industrie de kostprijs voor onderzoek op? Hoe betaalt de gemeenschap het basisonderzoek
naar nieuwe geneesmiddelen? Hoe verzilvert de privé de commercialisering? Hoeveel besteedt de farmaceutische industrie
aan marketing en onderzoek?

Onderzoek met geld van de gemeenschap
In april 2004 publiceerde Merrill Goozner, onderzoeksjournalist, The
dollar 800 million pill. The truth behind the cost of new drugs.167 Hierin
toont Goozner aan dat zo goed als alle basisonderzoek van geneesmiddelen die een belangrijke medische doorbraak betekenden, het werk is
van academici die dikwijls tientallen jaren één probleem of één product
onderzochten. Goozner bewijst ook dat in veel gevallen dit jarenlange
onderzoek door de overheid, en dus met belastingsgeld wordt betaald.
Dat was ook zo het geval voor professor Goldwasser van de universiteit
van Chicago, die EPO ontdekte, een middel dat bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie het probleem van de bloedarmoede oplost. Helaas
wordt het ook misbruikt om wielrenners en andere atleten tot bovenmenselijke prestaties te drijven. De Amerikaanse fi rma Amgen mocht
EPO commercialiseren. Hierdoor behoort Amgen vandaag tot de toptien
van farmaceutische multinationals. In 2002 verkocht Amgen voor 2,5
miljard dollar aan EPO.
Een studie van het Amerikaanse National Institutes of Health ( NIH), het
overheidsinstituut dat al het biomedisch onderzoek subsidieert, onthulde dat 85% van de kosten voor ontwikkeling van de vijf meest verkochte
geneesmiddelen van de jaren ’90 betaald werd met belastingsgeld.168 Zo
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de maagzuurremmer Zantac (GSK, 80% betaald met belastingsgeld), het
middel tegen herpesinfecties Zovirax (GSK, 95%), de bloeddrukverlagers Capoten ( BMS) en Renitec (MSD, 86%) en het antidepressivum Prozac (Eli Lilly, 77%). Capoten en Renitec waren ontwikkeld via veertien
onderzoeksprojecten van Amerikaanse universiteiten en vijf buitenlandse academische studies. De fi rma’s die het patent namen op deze
producten (Squibb en Merck) hadden slechts drie studies zelf gefi nancierd. Van deze 85% gemeenschapsgelden waren er 55% afkomstig van
de Amerikaanse overheid en 30% van Europese universiteiten.
Een studie van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) toont
aan dat 14 op 21 nieuw ontdekte geneesmiddelen het resultaat zijn van
met gemeenschapsgelden gesponsord onderzoek.169 Aan het onderzoeksbudget van 45 van de 50 meest verkochte geneesmiddelen werd
minstens 175 miljoen dollar belastingsgeld gespendeerd. Vooral basisresearch en patiëntgebonden onderzoek gebeurt met gemeenschapsgeld, omdat juist deze vormen van onderzoek de meeste risico’s inhouden. Pas als er een verkoopbaar product verschijnt, springt de industrie
erop om het verder te ontwikkelen en te commercialiseren. Volgens de
NIH-studie draagt de industrie slechts voor 14% bij in risicovol en duur
basisonderzoek. Ze betalen wel 38% van toegepast onderzoek en zelfs
48% van de uiteindelijke productontwikkeling..
Niet alle wetenschappelijk onderzoek dient om nieuwe medicamenten
te ontwikkelen. Een studie van de National Science Foundation (2003)
schat dat slechts 18% van het hele Onderzoeks & Ontwikkelings ( O & O)
budget van de industrie naar onderzoek van nieuwe medicamenten gaat.
82% gaat naar het ontwikkelen en testen van afleidingen van reeds bestaande geneesmiddelen.170
Het National Institutes of Health spendeert jaarlijks 27 miljard dollar
aan onderzoek. Het totale onderzoeksbudget van de farmaceutische industrie bedraagt 30 miljard dollar, maar volgens Goozner wordt de helft
daarvan geïnvesteerd in de ontwikkeling van me too-geneesmiddelen of
trucs om de patenten van kaskrakers te verlengen.
Het zijn de universiteiten die, betaald met onze belastingen, de infrastructuur, know how, medische staf en patiënten aan de fi rma’s ter beschikking stellen. Dit wordt nog het best geïllustreerd door een publicatie in The Lancet van een internationaal team van deskundigen van
de European Heart Society.171 Volgens hun berekeningen bedraagt de
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kostprijs, voor fi rma’s die hun klinisch onderzoek uitbesteden aan een
universiteit, amper 500 euro per patiënt. Wordt dit werk uitbesteed aan
CRO’s, dan bedraagt de kostprijs tussen de 5.000 en 10.000 euro per patiënt, het tien- tot twintigvoudige. De universitaire onderzoeken nemen
wel meer tijd en zijn minder makkelijk te beïnvloeden.
Omdat nog een groot deel van haar budgetten naar O & O gaat en omdat die uitgaven forse belastingsvrijstellingen opleveren, heeft de farmaceutische industrie in de VS een aanslagvoet op haar inkomsten die
gemiddeld slechts 16% bedraagt, tegenover gemiddeld 27% voor de rest
van de grote industrie.172

Nog een mythe: ’802 miljoen dollar voor één nieuw medicijn’
‘802 miljoen dollar kost het om één nieuw geneesmiddel te ontwikkelen.’
Twee jaar geleden was dat nog 500 miljoen. Dit zijn cijfers waarmee de
farmaceutische industrie uitpakt om haar hoge prijzen en lange patentperiodes te verdedigen. Het cijfer komt van een studie van Joseph DiMasi
van het Amerikaanse Tufts Center for the Study of Drug Development.173
De industrie heeft er alle belang bij om hun investeringen in onderzoek en ontwikkeling zoveel mogelijk op te blazen, want dat geeft hen
een alibi om hoge prijzen te handhaven. Public Citizen en het Franse
wetenschappelijke tijdschrift Revue Prescrire ontrafelden de studie van
DiMasi en kwamen tot het besluit dat de man voor 90% overdrijft.174
Het Tufts Center van DiMasi wordt gefi nancierd door de farmaceutische industrie. De gegevens waarop DiMasi zijn studie baseert, worden
door de industrie geleverd, ze zijn confidentieel en dus gebonden aan geheimhouding. Geen wonder dat er veel wetenschappelijke vraagtekens
geplaatst worden bij het werk van DiMasi.
Zijn studie betreft een geheim staal van 68 geneesmiddelen van tien
fi rma’s. Het gaat over NCE-geneesmiddelen (New Chemical Entities of
nieuwe moleculen), veruit de duurste om te ontwikkelen. Het staal dat
onderzocht werd, is bijgevolg niet representatief voor het geheel van
de geneesmiddelenontwikkeling. De studie rekent ook de kosten mee
van de mislukte geneesmiddelen die de markt niet bereiken. Maar het
aantal mislukte moleculen, de werkelijke duur van onderzoek en ontwikkeling, de kosten van het preklinische onderzoek... worden niet bekendgemaakt. DiMasi berekent dat het FDA dertig maanden nodig heeft
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om een geneesmiddel te erkennen. In werkelijkheid was dit in de jaren
’90 teruggelopen tot maximaal 17 maanden. Maar ook de tijd nodig om
klinische studies op te zetten, neemt door de technische vooruitgang
alsmaar af. De grootste fi rma’s slagen erin om die tijd terug te brengen
tot 4,7 jaar, tegenover gemiddeld 5,7 jaar voor de gehele sector. De introductie van nieuwe technieken zoals de biogenetica, biotechnologie
en combinatiechemie, heeft zowel de tijd als de kosten voor het ontdekken van nieuwe moleculen verkleind. Uiteindelijk werden slechts bij 33
van de 68 gekozen geneesmiddelen de kost van fase III-onderzoeken
bekendgemaakt, een post die doorgaans tweederde van de totale kost
in beslag neemt. DiMasi telt ook de grote belastingsaftrek niet mee
waarvan fi rma’s door hun onderzoeksbudgetten kunnen genieten. Deze
belastingsaftrek bedraagt momenteel 34%. Dus in feite kost iedere geinvesteerde dollar in O & O slechts 0,66 dollar. DiMasi telde ook niet de
overheidssubsidies voor onderzoek aan de bedrijven.
Maar het merkwaardigst in de studie van DiMasi is dat hij de zogenaamde opportuniteitskost van het gespendeerde kapitaal meerekent. Hij calculeert het gederfde winstverlies, omdat de industrie het
kapitaal voor O & O niet kan gebruiken als investeringskapitaal (aan
de superhoge winstvoeten van de sector zelf). Deze opportuniteitskost bedraagt de helft van de 802 miljoen dollar kostprijs. In feite zegt
DiMasi: we hadden meer winst kunnen maken met ons kapitaal, indien we het niet in O & O hadden moeten steken. Dat ‘verlies’ aan (volkomen hypothetische) winst rekent hij dus aan als een kost. DiMasi
publiceerde nochtans zelf al verschillende O & O kostenstudies waarin
de opportuniteitskost niet was opgenomen. Critici stellen dat die opportuniteitskost niet mag meegerekend worden. Het doet denken aan
het spreekwoordelijke ‘met dubbel krijt schrijven’. Prescrire maakt volgende cynische cirkelredenering: de opportuniteitskost vormt een contradictio in terminis. Want hoe beter de farmaceutische bedrijven het
doen op de beurs, hoe duurder hun O & O budgetten. Uiteindelijk moeten
de bedrijven minder rendabel worden, opdat hun O & O budgetten zouden kunnen verminderen.
De cijfers van DiMasi spreken de data van PHRMA (de koepelorganisatie van de Amerikaanse farmaceutische multinationals) tegen. Op basis van die cijfers komt Public Citizen aan een gemiddelde van slechts 71
miljoen dollar kost voor O & O voor een nieuw geneesmiddel, inbegrepen
de moleculen die gefaald hebben. In 1984-1990 bedroeg de totale kost
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voor O & O 32,8 miljard dollar. Gecorrigeerd ten opzichte van de inflatiecijfers van 2000 is dat 48,2 miljard dollar. Gedeeld door de 563 erkende
nieuwe geneesmiddelen van 1990-1996 geeft dat 85,6 miljoen dollar per
geneesmiddel. Minus 34% winst door belastingsaftrek is dat 57 miljoen
dollar. Geëxtrapoleerd naar de periode 1994-2000 komt dit neer op 71
miljoen dollar per nieuw geneesmiddel.
De non-profitorganisatie Global Alliance for TB Drug Development
gebruikte dezelfde methodologie als de Tufts studie en kwam tot de
slotsom dat de totale kost om een nieuw anti-TB geneesmiddel te ontwikkelen tussen de 115 en 240 miljoen dollar ligt.175

‘De uitdaging aangaan, zal lonen voor de aandeelhouders’
(IBM Business Consulting)
Volgend advies van IBM Business Consulting voor de farma-industrie
hoeft weinig betoog: ‘Met het huidige bedrijfsmodel van de farmaceutische industrie zal het vooropgestelde groeiritme niet gehaald worden.
Op basis van een grondige analyse van de bestaande productportfolio’s
en van de pipelines van potentiële, nieuwe geneesmiddelen verwacht
IBM Business Consulting eerder een jaarlijkse groei van 5,3% tegen
2010 dan de 9% die sommige analisten voorspellen.
Het nieuwe model voor onderzoek en ontwikkeling zal de tijd tussen
identificatie van een therapeutische doelgroep en het op de markt brengen van een geneesmiddel terugschroeven van tien à twaalf jaar tot
drie à vijf jaar. Het verviervoudigt ook de kans dat een geneesmiddel na
de eerste test op proefpersonen effectief gecommercialiseerd wordt en
het kan de totale kost van O & O van geneesmiddelen terugbrengen tot
minder dan een kwart van het huidige gemiddelde van 800 miljoen dollar (sic). Bovenstaande evolutie maakt een permanente samenwerking
tussen de farmaceutische industrie en de regulerende overheden noodzakelijk, zodat die overheden sneller een goedkeuring kunnen afleveren
om het nieuwe product te commercialiseren. Zelfs indien de markt voor
deze Targeted Treatment Solutions een langzame start kent, zullen bedrijven die de uitdaging aangaan om deze nieuwe soort geneesmiddelen
te ontwikkelen, volgens onze inschatting hun aandeelhouderswaarde
misschien verdrievoudigen tegen 2010’, aldus Guy Lefever, partner, IBM
Business Consulting Services. ‘Kent de markt voor dit soort oplossin151

gen een snellere start, dan kunnen deze bedrijven rekenen op een verdubbeling van de groei uit hun hoogdagen.’176

Tweemaal zoveel geld voor marketing als voor onderzoek
Volgens berekeningen op basis van Fortune 500 gaat er van iedere 100
cent die een geneesmiddel kost, 31 cent naar marketing en administratie tegenover 14 cent naar O & O.177 Gemiddeld houdt de fi rma 17 cent
nettowinst over. (Zie tabel 1)
‘Interessant hier is, dat wat zij volgens hun eigen cijfers spenderen
aan marketing en administratie, ruim tweemaal zoveel bedraagt dan
wat ze in O & O investeren. Als zij dan hun kosten voor O & O inroepen als
een soort verantwoording voor hun hoge geneesmiddelenprijzen, wat
kunnen ze dan in hemelsnaam nog zeggen over hun marketing die meer
dan het dubbele kost?’ vraagt professor Marcia Angell zich af.178
Maar zelfs de 14% die naar O & O zou gaan, is een gecontesteerd cijfer.
Meer objectieve gegevens zoals het rapport van de National Science Foundation (NSF, 2003) dat een statistische studie maakte van de O & O budgetten van alle industriële sectoren komt op 9,8% voor de farmaceutische
industrie in 2000.179 De grootste vier van deze farmaceutische bedrijven
investeerden gemiddeld 11,6% in O & O. Daarmee steekt deze sector wel
met kop en schouders boven alle andere sectoren. Op de tweede plaats
komt de computer- en halfgeleiderindustrie met 7,9% en vervolgens de
chemische industrie met 5,6% O & O. Hoewel de O & O-budgetten van de farmaca-business in absolute cijfers de afgelopen vijf jaar fel zijn gestegen, is
hun relatief aandeel in de verkoopscijfers systematisch gedaald. Dit komt
omdat de verkoop nog sneller steeg. Tegenover het huidige O & O-budget
van 9,8% bedroeg dit in 1997 nog 11,8% of een vijfde meer.
Daarenboven worden in het zelfgerapporteerde cijfer van 14% O & O
ook bepaalde kosten voor promotie en marketing ingesloten, wanneer
de fi rma’s deze beschouwen als een vorm van ontwikkeling van het geneesmiddel.180
In de jaarrapporten telt de farmaceutische industrie de uitgaven voor
marketing en administratie samen. Eén fi rma rapporteerde echter een
verhouding van 35% kosten aan marketing en 6% aan administratie.
Men veronderstelt dat dezelfde verhoudingen gelden voor de gehele sector.181
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Een groep Canadese onderzoekers van de universiteit van Montreal
bestudeerden de winstcijfers en de uitgaven van marketing en onderzoek
voor de negen grootste farmaceutische bedrijven van 1991 tot 2000. In
de loop van die tien jaar hebben deze negen farmacagiganten 146 miljard
dollar uitgekeerd aan hun aandeelhouders. Ze investeerden 113 miljard
in onderzoek en 23 miljard in uitbreiding van de industriële infrastructuur, 316 miljard ging naar marketing en beheerskosten.182 M.a.w. de
farmaceutische industrie spendeert een veelvoud van haar uitgaven voor
onderzoek aan reclame, aan dividenden voor de aandeelhouders en aan
hallucinante vergoedingen voor topmanagers. Amerikaanse onderzoekers van de universiteit van Boston berekenden dat de Amerikaanse
farmaceutische fi rma’s in 2000 voor marketing bijna tweemaal zoveel
personeel tewerkstelde als voor O & O. Vooral de laatste jaren is die wanverhouding enorm toegenomen. In 1995 werkten er 49.409 mensen in
onderzoek en ontwikkeling tegenover 55.348 in de marketing. Vijf jaar
later werkten er nog 48.527 in onderzoek en 87.810 in marketing. Een
toename van 32.000 werknemers, meestal medische vertegenwoordigers die geneesmiddelen promoten bij artsen en in hospitalen.183
Tabel 1. Inkomsten, nettowinsten, marketing en onderzoeksuitgaven als % van
inkomsten184
Percentage van inkomsten dat gaat naar:

Inkomsten
(2002) in
miljard USD

Netto-winst

Pfizer

35,3

26

35

15

Pharmacia

16,9

4

44

16

Merck S&D

51,8

14

13

5

Johnson

36,3

18

Bristol M&S

18,1

10

27

12

Marketing &
administratie

o&o of R&D

Abott

17,7

16

23

10

Wyeth

14,6

30

37

13

Eli Lilly

11,1

24

30

19

Schering

10,2

19

36

13

30,8%

14,1%

Amgen
Mediaan

5,5
17,3

25
17,0%
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Is de farmaceutische industrie buitengewoon risicovol omwille van de
hoge investeringen in onderzoek, zoals ze zelf beweert? Als winstmaker zit ze zeker goed want daarmee staat ze al dertig jaar onafgebroken aan de top: al sinds 1972. In de jaren ’70 haalden ze tweemaal
het gemiddelde aan winst op verkoopcijfers, in de jaren ’80 werd het
driemaal en in 2002 is hun rentabiliteit meer dan vijfmaal zo hoog dan
de top 500-bedrijven van Fortune. De elf belangrijkste farmaceutische
fi rma’s hebben een nettowinst op verkoop van 17%, terwijl het gemiddelde bij de overige bedrijven van Fortune top 500 neerkomt op 3,1%185
(zie hoofdstuk 4).
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Een voorschrift voor onderontwikkeling
In september 2003 riep de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een wereldwijde noodtoestand uit in verband met aids. Niet dat er plots een nieuwe stam van het virus opgedoken was of dat er plots zoveel zieken zouden
bijgekomen zijn. En toch, Lee Jong-wook, directeur-generaal van de WHO,
klinkt verontrustend: ‘Gewoon voortdoen zoals we bezig zijn, betekent
dat we elke dag duizenden mensen voor onze ogen zien sterven.’186
Aids kan nochtans behandeld worden. De zieke kan weliswaar niet
genezen maar de levenskwaliteit kan wel aanzienlijk en langdurig verbeteren. Waarom dan deze onheilstijdingen van ’s werelds belangrijkste gezondheidsorganisatie? De reden is dat deze behandeling gewoon
onbetaalbaar is voor de meeste zieken. Het gaat hier dus niet om een
natuurramp maar wel om een ramp gemaakt door mensenhanden.

Het gevecht voor anti-aids-medicatie
De WHO overdrijft niet. Er leven zo’n zes miljoen aids-lijders in arme
landen die onmiddellijk een levensreddende behandeling nodig hebben. Minder dan 300.000 van deze zieken worden effectief behandeld.
De meeste aids-patiënten wonen in Afrika maar daar krijgen slechts
50.000 patiënten een behandeling, ongeveer één op honderd. In 2002
stierven drie miljoen mensen aan aids of 8.000 mensen per dag.187 En
dat alles dus terwijl de nodige medicijnen beschikbaar zijn.
De reden voor deze tegenstelling is eenvoudig te illustreren aan de
hand van een voorbeeld uit Zuid-Afrika, een van de landen die zwaar
getroffen worden door de aids-epidemie. In 1998 werd er een nieuwe
wet gestemd, de Medicines and Related Substances Control Amendment
Act met de bedoeling aids-medicatie goedkoper te maken.188 Dat was
niet naar de zin van de grote farmaceutische multinationals die door
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de nieuwe wet een aantal van hun privileges moesten prijsgeven en de
concurrentie van generische producten moesten toelaten. Veertig bedrijven dienden in februari 1998 een klacht in tegen de Zuid-Afrikaanse
regering omdat de wet ongrondwettelijk zou zijn. Ze werden gesteund
door zowel de VS als de EU.189 Pas na luid internationaal protest trokken
de bedrijven in april 2001 hun klacht in. De patiënten wonnen een slag.
Bovendien was het nu wel duidelijk wie ze tegen hadden en wie hen het
recht op behandeling ontzegde.
Overal waar overheden erin slagen het monopolie van de grote farmaceutische bedrijven te verzwakken en meer concurrentie toe te laten,
tuimelen de prijzen van aids-medicatie met een duizelingwekkende
vaart naar beneden. In tien Latijns-Amerikaanse landen kon men de
prijzen gevoelig drukken door generische aids-medicatie toe te laten.
De prijzen zakten van 5.000 dollar naar 365 dollar per jaar. Kameroen
kon de kost drukken tot 277 dollar per jaar door generische medicijnen
te importeren.190 Dankzij de voortdurende druk van de publieke opinie
en de concurrentie van lokale bedrijven in sommige grotere derdewereldlanden, zijn de prijzen van aids-behandelingen er de laatste jaren
met 98% gedaald.

Onnodige overlijdens, overbodige mensen?
Uiteraard geldt dit probleem niet alleen voor aids. Volgens de WHO heeft
een derde van de wereldbevolking nog steeds geen toegang tot de meest
essentiële geneesmiddelen. In de armste landen van Afrika en Azië
loopt dat aantal op tot de helft van de bevolking.191
Ziekten die relatief eenvoudig te voorkomen en te behandelen zijn,
eisen nog steeds een zware tol. Infectieziekten bijvoorbeeld zijn nog
steeds een belangrijke doodsoorzaak in de Derde Wereld. Zij eisen jaarlijks elf miljoen slachtoffers, de helft zijn kinderen. Longontsteking is
de nummer één met 3,5 miljoen doden per jaar. Aids voegt daar jaarlijks
nog eens drie miljoen aan toe, tuberculose twee miljoen. Malaria doodt
één miljoen mensen per jaar, voornamelijk in Afrika, drie kwart van
hen zijn kinderen.192
Infectieziekten zijn vaak te voorkomen en de beste manier om deze
getallen te drukken is natuurlijk preventie. Maar deze mensen heb156

ben niet de middelen om zich te beschermen of weerstand op te bouwen tegen ziektekiemen. Erger nog, wanneer ze ziek worden kunnen
ze zich geen effectieve behandeling veroorloven. Vandaar dat wekelijks
200.000 mensen sterven aan infectieziekten.
Verschillende studies en rapporten uiten hun bezorgdheid over het
groeiende probleem van gebrekkige toegang tot geneesmiddelen. Daarbij worden verschillende oorzaken genoemd en dikwijls blijken patenten
een belangrijke hinderpaal. Dat is niet onwaar maar er zijn meerdere
factoren in het spel. Deze factoren grijpen in op de verschillende schakels van de keten van producent naar consument Als we al die schakels met elkaar verbinden, komen we tot een verhaal dat vertrekt van
de armoede van het overgote deel van de wereldbevolking en eindigt
met de monopolies van een kleine elite die de touwtjes in handen heeft.
Kortom, het verhaal van de globalisering van de wereldeconomie.

Geen geld, geen medicijnen
Arme landen dragen 80% van ’s werelds ziektelast. Nochtans gebeurt
slechts 10% van de uitgaven voor gezondheidszorg in die landen.193
Arme landen en arme mensen hebben gewoon geen geld om medicijnen
te kopen.
Daarmee is het verhaal echter niet afgelopen want indirect worden
arme mensen in arme landen twee- of zelfs driedubbel getroffen. In rijke landen wordt een groot deel van de uitgaven voor geneesmiddelen
gedragen door de ziekteverzekering. In arme landen is er van ziekteverzekering meestal geen sprake. In vele landen heeft meer dan 90%
van de bevolking geen ziekteverzekering.194 Tot 80% van alle kosten
voor geneesmiddelen wordt door de patiënten zelf gedragen. Patiënten
in Latijns-Amerika, Afrika en Azië betalen gemiddeld dubbel zoveel
voor medicijnen als patiënten in rijke landen.195 Armen betalen dus hun
geneesmiddelen duurder dan rijken.
Het gevolg daarvan is dat arme mensen in arme landen zelden naar
de dokter gaan en een bezoek aan een gezondheidscentrum of hospitaal
uitstellen. Wanneer ze toch uitgaven moeten doen voor medicijnen, dan
moeten ze besparen op voeding en educatie wat dan weer nadelig is
voor de algemene gezondheidstoestand want voeding en basiseducatie
157

bevorderen die. Soms worden bezittingen verkocht om medicijnen te kopen en dikwijls doet een hospitalisatie of ziekte arme mensen verder
wegzinken in de schuldenspiraal.
De wet van vraag en aanbod zegt dat een gebrekkige vraag naar medicijnen ook gevolgen heeft voor het aanbod. In de kapitalistische logica zijn
de miljarden armen in de Derde Wereld niet interessant. Wat baat het
dure medicijnen op de markt te brengen als de mensen ze toch niet kunnen kopen? Afrika en Azië, samen goed voor drie kwart van de wereldbevolking moeten het stellen met ongeveer 8% van de geneesmiddelen.196
Volgens dezelfde logica zijn de ziekten van de armen ook niet interessant voor onderzoek. Waarom zou men immers nieuwe producten uitvinden als mensen die niet kunnen kopen? Neem nu tuberculose, een
typische armenziekte. Sinds 1960 gebeurde er bijna geen wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe antituberculose medicijnen. Het vaccin
tegen tuberculose werd uitgevonden in 1923 en voldoet al lang niet
meer.197 Resistentie tegen oude geneesmiddelen is een groot probleem.
In de komende 20 jaar zullen een miljard mensen geïnfecteerd worden
en zullen er 35 miljoen sterven bij gebrek aan een degelijke behandeling.198
In de voorbije 25 jaar werden 1.393 nieuwe medicijnen ontwikkeld
maar slechts zestien daarvan zijn bedoeld voor ‘tropische’ ziekten.*
Deze ziekten zijn nochtans verantwoordelijk voor 11% van de totale
ziektelast in de wereld. In dezelfde periode werden 179 geneesmiddelen
ontwikkeld voor hart- en vaatziekten, samen goed voor zo’n 10% van
de ziektelast.199 Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste gezondheidsproblemen van een kapitaalkrachtige bevolking. Onderzoek naar dat
soort ziekten is bijgevolg een betere investering. Daarom spreekt men
op het vlak van onderzoek en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen
van het 10/90 onevenwicht: slechts 10% van het onderzoek is gericht op
ziekten die verantwoordelijk zijn voor 90% van de ziektelast.
Om het belang van de zaak te onderlijnen: de zestien nieuwe medicijnen voor tropische ziekten werden prompt opgenomen in de lijst van

*

De naamgeving van de zogenaamde ‘tropische ziekten’ kan misleidend zijn. Hun gemeenschappelijk kenmerk is niet zozeer dat ze beter gedeien in een tropisch klimaat maar wel
dat ze vooral voorkomen onder een arme bevolking die veel vatbaarder is voor deze ziekten. Men zou ze dus beter armoedeziekten noemen.
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essentiële geneesmiddelen van de WHO. Van de 1.377 andere medicijnen
werden slechts 21 (2%) goed genoeg bevonden om op die lijst te komen.200
In arme landen zijn medicijnen dikwijls van slechte kwaliteit of zelfs
vals. Het gebeurt niet zelden dat medicijnen gewoon nagemaakt worden, zonder dat ze actieve bestanddelen bevatten. Volgens sommigen
neemt dat probleem zelfs toe.201
Geneesmiddelen voor de behandeling van tropische ziekten worden
soms zelfs gewoon uit de markt genomen. Voor de farmaceutische multinationals is het niet winstgevend om de productie te verzekeren voor
een kleine markt in de Derde Wereld. Dikwijls gaat het echter over levensreddende medicijnen. Chloramphenicol injecties zijn zeer effectief
tegen hersenvliesontsteking en spotgoedkoop vergeleken met andere
behandelingen. De productie van dit levensreddend product door Roussel-Uclaf werd echter in 1995 stopgezet.202
Een ander voorbeeld is slaapziekte, een ziekte die een half miljoen
mensen per jaar treft, van wie meer dan 10% overlijden. De oude behandeling heeft veel bijwerkingen en veroorzaakt zelfs de dood van 3 à 10%
van de patiënten. In de jaren ’80 werd een nieuw product ontwikkeld,
eflornithine, de ‘verrijzenispil’ genoemd omdat het zo’n spectaculair effect heeft op patiënten in coma. In 1995 besliste Aventis koudweg de
productie ervan stop te zetten. Toen de stocks enkele jaren later op waren, zette de WHO de firma onder druk en werden nog een paar honderd
kilogram van het product in de magazijnen gevonden en ter beschikking
gesteld.203 Een duurzame oplossing is nodig maar geen enkele van de
grote farmaceutische bedrijven wil investeren in een ziekte die alleen
in zwart Afrika voorkomt.

Patent bedrog
Sinds het in voege treden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in
1995 werd er nog een nieuwe dam opgeworpen, die de beschikbaarheid
van medicijnen nog meer op de helling zet. Het gaat over het zogenaamde internationaal akkoord over de ‘handelsgebonden aspecten van intellectuele eigendomsrechten’ (Trade-Related aspects of Intellectual
Property Rights, afgekort als TRIPs).
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Het TRIPs-akkoord legt de bescherming van patenten op in alle lidstaten van de WTO. Dat heeft de prijs van medicijnen met 12 tot 200%
de hoogte ingejaagd.204 Bovendien vertraagt het de beschikbaarheid
van goedkopere generische geneesmiddelen.205 Maar liefst 97% van de
patenten is geregistreerd in de rijke landen en wordt door hen gecontroleerd.206 Daarom noemde The Lancet de bescherming van intellectuele
eigendom een systeem dat de rijken rijker maakt en de armen armer.207
Zo was Pfi zer gedurende jaren de enige die fluconazole op de markt
bracht in Thailand. Dat is een belangrijk medicijn tegen bepaalde levensbedreignde infecties die veel voorkomen bij patiënten met aids. Dat
kostte 14 dollar per dag. Toen Pfizer’s monopoliepositie in 1998 voorbij
was en er concurrentie kwam van generische geneesmiddelen, zakte
de prijs met 98%.208 In de Filipijnen kondigde MSD in 2003 een plotse
prijsreductie aan tot 57% voor Zocor toen er een generische concurrent
op de proppen kwam. Het patent was immers verstreken.
De rijke landen minimaliseren de impact van TRIPs op de beschikbaarheid van geneesmiddelen. Ze verwijzen daarbij naar de modellijst
van essentiële geneesmiddelen van de WHO. De meeste essentiële geneesmiddelen zijn immers niet meer onder patent.
Dat is echter nauwelijks een argument. Ook arme mensen hebben
recht op recente medicijnen en in het geval van aids bijvoorbeeld zijn er
geen alternatieven. Ten tweede was tot 2001 de prijs van een medicijn
een van de criteria om op de lijst te komen. Veel medicijnen die nog onder patent zijn staan niet op de lijst want te duur en niet omdat ze voor
de Derde Wereld niet van nut zouden zijn.209 Bovendien is de ontwikkeling van nieuwe producten precies essentieel voor infectieziekten waartegen ziektekiemen resistentie ontwikkelen. Deze nieuwere medicijnen
zullen voor 20 jaar door een patent ‘beschermd’ worden en dus buiten
het bereik zijn van de mensen die ze het meest nodig hebben.

Een dwangbuis in plaats van dwanglicenties
Op zich is het al eigenaardig dat patenten onder een handelsakkoord
vallen. Vroeger werden internationale akkoorden in verband met patenten immers gemaakt door de World Intellectual Property Organization
(WIPO) die deel uitmaakt van de Verenigde Naties. Alle landen waren
vrij hun eigen patentwetgeving te bepalen. Meer dan vijftig landen er160

kenden geen patenten voor farmaceutische producten. Ze lieten lokale
fabrikanten toe goedkope versies van geneesmiddelen na te maken of
verplichtten multinationals om lokale producenten een licentie te verstrekken voor de productie van hun medicijnen. Dat veranderde sinds
de WTO in het leven geroepen werd.
Het waren vooral de VS die TRIPs doordrukten. Zij zetten de arme landen onder druk om het akkoord erdoor te krijgen. Volgens de VS luisterde
WIPO, zoals ook andere VN-organisaties, te veel naar de andere lidstaten
en bovendien had het systeem geen echte macht over de regelgeving
in de lidstaten. Het internationaal gerechtshof, dat bij betwistingen
over patenten zou moeten tussenkomen, had zelfs nog nooit een zaak
gehoord waarbij patentwetgeving werd aangeklaagd.210
In principe is het TRIPs-akkoord flexibel: het staat lidstaten toe maatregelen te nemen om het algemeen belang te vrijwaren, bijvoorbeeld als
de volksgezondheid door de patentwetgeving in gevaar komt. Een van
de belangrijkste bepalingen op dat vlak zijn de ‘dwanglicenties’ (‘compulsory licenses’). Regeringen kunnen de eigenaars van patenten verplichten een vergunning te geven aan een lokaal bedrijf om bepaalde
geneesmiddelen te produceren, in ruil voor een bescheiden compensatie.
In theorie kunnen derdewereldlanden zo de monopolies van de farmaceutische multinationals breken en zelf goedkope generische geneesmiddelen aanmaken. Het aantal landen dat de reële capaciteit heeft
om dit te doen, is echter zeer beperkt. TRIPs voorziet daarom ook in de
mogelijkheid van een ‘dwanglicentie’ voor invoer van het geneesmiddel
vanuit een ander land.
Sinds de invoering van TRIPs bleek echter dat deze ‘safeguards’ (veiligheidsmaatregelen) in de praktijk niet in staat waren goedkope medicamenten beschikbaar te maken. De oorzaken daarvoor waren zowel van economische als politieke aard. Zelfs met het systeem van de
‘dwanglicenties’ bleek het voor de meeste ontwikkelingslanden moeilijk
om goedkoop generische geneesmiddelen te produceren voor de eigen
markt. Hun productiecapaciteit was niet aangepast en de binnenlandse
markt is voor de meeste landen gewoon te klein. Zij zijn dan afhankelijk
van invoer uit een ander land, waar het product niet gepatenteerd is of
dat het noodzakelijke geneesmiddel produceert onder een ‘dwanglicentie’ voor de eigen markt en bereid is om een deel van de productie uit te
voeren.
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Het belangrijkste probleem was echter de politieke druk en chantage
die de multinationals en rijke landen, en dan vooral de VS, uitoefenden
op landen van de Derde Wereld om TRIPs-bepalingen zoals de ‘dwanglicenties’ niet toe te passen.
Heel even was er hoop tijdens de ministeriële vergadering van de WTO
in Doha, Qatar in 2001. De rijke landen zaten toen in een slechte onderhandelingspositie om twee redenen. Ten eerste was er de rechtszaak van
de farmaceutische multinationals tegen de regering van Zuid-Afrika, die
de tegenstelling tussen de winstzucht van de farmaceutische industrie en
de publieke belangen op een schokkende manier onder de aandacht van
het brede publiek bracht. Ten tweede waren de VS op dat moment net in
de ban van een reeks aanslagen met brieven besmet met anthrax. Toen
paniek uitbrak over de beschikbaarheid van ciprofloxacin, een geneesmiddel tegen anthrax, moesten de VS zelf dreigen met een ‘dwanglicentie’ om
snel en goedkoop van farma-gigant Bayer een lading cipro los te krijgen.
Daarom konden de VS zich aan de onderhandelingstafel moeilijk verzetten
tegen het gebruik van dwanglicenties voor anti-aids-medicatie.
De Verklaring van Doha over TRIPs en Volksgezondheid zegt expliciet
dat ‘het TRIPs-akkoord regeringen niet mag verhinderen maatregelen te
nemen om de volksgezondheid te beschermen’ en bevestigt het recht op
dwanglicenties en parallelle invoer.211 De verklaring is verre van wereldschokkend maar werd onthaald als een doorbraak voor de arme landen.
Het is immers niet de gewoonte dat bij dergelijke topontmoetingen de
grootmachten toegevingen doen. Het was onmiskenbaar een stap vooruit.
Zo kregen de minst ontwikkelde landen tien jaar uitstel, tot 2016, om het
TRIPs-akkoord volledig na te leven. En dan was er de fameuze paragraaf 6,
die een oplossing moest bieden voor een ogenschijnlijke ongerijmdheid in
het TRIPs-akkoord.212 Dankzij het systeem van de dwanglicenties kunnen
arme landen zelf bepaalde medicamenten produceren, zelfs als er een patent op rust. Zoals gezegd hebben de meeste landen niet de capaciteit om
nieuwe geneesmiddelen te produceren en moeten dan een dwanglicentie
uitvaardigen voor import uit een ander land. Probleem is echter dat TRIPs
de uitvoer van geneesmiddelen beperkt. In theorie mag een land dus een
goedkoop geneesmiddel invoeren, maar omdat andere landen het product
niet mogen uitvoeren, kan men van dit recht geen gebruik maken.
De onderhandelingen over dit eenvoudig probleem sleepten bijna twee
jaar aan omdat de VS, de Europese Unie, Japan en Zwitserland alles op
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alles zetten om de verklaring van Doha op zijn kop te zetten en winstbejag voorrang te geven op volksgezondheid.
De druk van de farmaceutische industrie was zo groot dat het secretariaat van de WTO op een bepaald moment aankondigde dat het rechtstreeks met farma-gigant Pfi zer onderhandelde, om zeker te zijn dat de
VS-regering het akkoord zou goedkeuren!
Het debat over paragraaf 6 is soms zeer technisch maar men kan
moeilijk om de ironie heen: de zelfverklaarde aanhangers van de vrijhandel weerden zich als een duivel in een wijwatervat om andere landen
het recht te ontzeggen vrij goedkope medicamenten aan te kopen op de
wereldmarkt.
Op 30 augustus 2003, twee weken voor de nieuwe WTO ministertop in
Cancún, Mexico, kwam de TRIPs-Raad dan toch tot een akkoord. Daardoor konden de ministers van de rijke landen in Cancún voor de camera’s verklaren dat er eindelijk een formule was gevonden om goedkope
geneesmiddelen beschikbaar te maken voor de armen. In werkelijkheid
introduceert het akkoord over paragraaf 6 een nieuwe bureaucratische
procedure die zo ingewikkeld is dat de overeenkomst weinig hoop biedt
voor arme patiënten, maar een opluchting betekent voor de westerse
farma-reuzen.213
De VS zijn blijkbaar zo opgetogen over TRIPs dat zij overeenkomsten
over patenten in alle nieuwe handelsakkoorden verwerken.214 Deze
maatregelen gaan dikwijls nog verder dan TRIPs. Dat gebeurt in het kader van multilaterale of bilaterale akkoorden over vrijhandel en intellectuele eigendomsrechten. Het Central American Free Trade Agreement (CAFTA) tussen de VS en vijf arme landen van Centraal-Amerika dat
begin 2004 getekend werd, rekt de duur van patenten tot meer dan 20
jaar, legt de producenten van generische geneesmiddelen bijkomende
beperkingen op en maakt het gebruik van dwanglicenties zo goed als
onmogelijk.215 Dat willen de VS nu ook doordrukken in het kader van
de Vrijhandelszone van de Amerika’s (FTAA) waardoor het hele systeem
van dwanglicenties op de helling komt te staan in alle 34 lidstaten.216

Het monopolie op onderontwikkeling
Het effect van patenten heeft niet alleen gevolgen voor de zieken die
op dit moment medicijnen nodig hebben, maar ook voor de volgende ge163

neraties. De geïndustrialiseerde landen waren in staat een farmaceutische industrie te ontwikkelen precies omdat ze losjes met patenten
konden omspringen. Frankrijk ontwikkelde patenten op producten in
1960, Duitsland in 1968, Japan in 1976, Zwitserland in 1977, Italië en
Zweden in 1978.217
Vroeger, voor TRIPs, waren ook enkele arme landen in staat een bescheiden eigen geneesmiddelenindustrie op te zetten, precies omdat ze
flexibel met patenten konden omspringen. Zo’n 50 landen, waaronder
Brazilië en Argentinië,218 erkenden geen patenten op farmaceutische
producten. Anderen, zoals India en Egypte, erkenden alleen patenten
op een bepaald productieproces waardoor lokale bedrijven die producten konden namaken als ze maar een ander productieproces gebruikten.
Sommige landen gebruikten het systeem van dwanglicenties met de regelmaat van een klok telkens de volksgezondheid tot deze maatregel
noopte.
Dat verklaart waarom een twaalftal landen, waaronder India, in
staat waren een eigen farmaceutische nijverheid te ontwikkelen en
goedkope medicijnen te produceren. Vandaag wordt in India 70% van
de nodige geneesmiddelen geproduceerd en zijn er 250 grote farmaceutische fi rma’s en 16.000 kleinere producenten. Bedrijven als Cipla en
Ranbaxy verwierven internationale faam omdat ze aids-medicijnen uitvoeren naar andere derdewereldlanden aan een fractie van de prijs van
de multinationals. Dat werd mogelijk dankzij de patentwetgeving die
er in 1970 van kracht werd en die lokale bedrijven toeliet een gepatenteerd product na te maken via een ander productieproces.219
Enkele voorbeelden. Bayer bracht het antibioticum ciprofloxacin op
de Indische markt in het midden van de jaren ’80. Na zeven jaar werd
het al geproduceerd door 48 lokale bedrijven en zakte de prijs tot een
fractie van Bayer’s introductieprijs. In de VS en Europa is hetzelfde product 15 tot 50 keer zo duur als in India.220 Nifedipine is 32 keer duurder
in Peru dan in India.221 Een vergelijking van India met buurland Pakistan is veelzeggend omdat Pakistan een striktere patentwetgeving
heeft. De prijzen zijn er bijgevolg 3 tot 14 keer hoger dan in India.222
Het verhaal van Egypte is gelijkaardig. Het land produceert nu zelf
90% van de nodige geneesmiddelen en de uitvoer groeit pijlsnel. De prijzen op de lokale markt zijn gemiddeld slechts een vijfde van gelijkaardige ingevoerde producten. Net zoals India kon Egypte hiertoe komen
dankzij een flexibele wetgeving op intellectuele eigendom met paten164

ten van tien jaar. Gelijkaardige verhalen zijn te vertellen over Brazilië,
Thailand en Argentinië.223 Brazilië heeft mede dankzij de lokale productie van anti-aids-medicijnen, hetgeen de kosten met 80% drukte,224
verbluffende resultaten geboekt in de strijd tegen aids.225
Men kan de situatie in India, Egypte of Brazilië vergelijken met de Filipijnen bijvoorbeeld, een land dat nooit de lokale farmaceutische nijverheid heeft gestimuleerd.226 Momenteel zijn de prijzen van medicijnen in
de Filipijnen, een van de armste landen van Zuid-Oost-Azie, de hoogste
van geheel Azië, op Japan na. In 2003 voerde het land medicijnen in uit
India die tot 81% goedkoper waren. Dat is des te verbazender aangezien
het ging om exact dezelfde medicijnen onder exact dezelfde merknaam
van dezelfde fabrikant. De Filipijnse minister voor Handel en Industrie,
Mar Roxas, was verwonderd: ‘Ik kan niet verstaan waarom bepaalde
medicijnen hier tien keer duurder kosten dan in andere landen van de
regio. Ze werden immers ontwikkeld en geproduceerd door dezelfde fi rma.’ En: ‘Als het om medicijnen gaat moeten de politici moeite doen om
het kartel van de grote verdelers te breken.’227 Hier gaat het al lang niet
meer om patenten – vele van de producten die Roxas invoerde waren
niet meer beschermd door een patent – maar om de dominantie van de
monopolies en om kartelvorming van de multinationals.
Uiteindelijk is het daar de rijke landen om te doen: monopolieposities beschermen en voorkomen dat arme landen een eigen farmaceutische nijverheid ontwikkelen. Na 2005, wanneer ook landen als India
hun patentwetgeving volledig in overeenstemming moeten brengen met
TRIPs, zal die ontkiemende farmaceutische nijverheid onvermijdelijk onderuit gehaald worden door de multinationals. Het zal dan gedaan zijn
met goedkope medicijnen van Cipla, Ranbaxy en co. Significante prijsverhogingen liggen in het verschiet als de situatie er wordt ‘genormaliseerd’. Terwijl de monopolies superwinsten maken worden medicijnen
voor steeds meer mensen een verre droom.
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Deel IV

Marketing
‘Patiënten informeren over mogelijke ziektes lijkt een lovenswaardige onderneming. Maar patiënten en artsen hebben
commercieel onafhankelijke openbare programma’s nodig,
geen initiatieven die door de industrie gesponsord worden en
zich voordoen als voorlichtingsprogramma’s, maar in feite
niet meer zijn dan verdoezelde marketing.’228
(Editoriaal, The Lancet)
‘Het is moeilijk me too’s te lanceren, want je moet de dokters
en het publiek nog overtuigen dat ze ergens verschillend of
beter zouden zijn dan al die andere imitatiegeneesmiddelen
op de markt. Zo hebben we direct een verklaring waarom
hun marketingkosten zo hoog zijn.’229
(Prof. Marcia Angell, voormalig hoofdredactrice van The
New England Journal of Medicine)
‘87% van de geneeskundestudenten vindt het onbetamelijk
dat politici giften aanvaarden van bedrijven, terwijl slechts
46% van de studenten er een probleem in ziet dat zijzelf giften zouden aannemen van de farmaceutische industrie.’230
( Journal of the American Medical Association ( JAMA)
‘Het is goed eraan te herinneren dat de kosten van de gesponsorde reisjes, maaltijden, giften, conferenties, symposia en
honoraria, consultancy lonen, onderzoeksbeurzen enzovoort
simpel worden bijgeteld bij de prijs die de patiënt moet betalen voor het geneesmiddel.’231
(Prof. Marcia Angell in haar editoriaal ‘Is Academic Medicine for Sale?’in The New England Journal of Medicine)
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Voorlichtingscampagnes als verdoken reclame
Waarom is publieksreclame voor geneesmiddelen verboden?
Hoe heeft deze reclame negatieve gevolgen op de gezondheid
van de patiënt, op de uitgaven van de ziekteverzekering en op
de arts-patiënt relatie? Hoe omzeilt de farmaca-business dat
verbod? Hoe medicaliseert zij het dagelijks leven? Hoe slaat zij
munt uit het bang maken van mensen?

Sartanen
Germaine is een kranige zeventiger. Bij vorige huisbezoeken heb ik bij
haar steeds een hoge bloeddruk vastgesteld. Ik startte met een waterafdrijver in lage dosis als bloeddrukverlagend middel.
‘Dokter, ik heb afgezien met dat nieuw pilletje. Mijn voeten zijn dik, ik
krijg er koude handen van, ik ben ook meer moe dan anders. Gisteren
had ik spierkrampen en ik blijf altijd maar hoesten.’
Hier klopt iets niet.
‘Heb je de bijsluiter gelezen?’
‘Nee, nee, want dat staat er allemaal nog niet op.’
‘Hoe kom je er dan aan?’
Uiteindelijk geeft Germaine toe dat ze in een boekje gelezen heeft
wat bloeddrukverlagende medicatie kan veroorzaken. En ze heeft al die
klachten sinds ze met dat pilletje begonnen is, herkend.
‘Toon me dan dat boekje eens.’
Germaine komt af met het magazine Knack Gezondheid. Het lag bij de
apotheker en het was gratis. Ik bekijk het artikel onder de titel: ‘Harten vaatziekten: samen met uw arts kunt u er iets aan doen!’ Geen reclame, maar voorgesteld als een redactioneel artikel. Germaine toont me
de betrokken paragraaf: ‘De klassieke medicamenteuze behandelingen
169

veroorzaken jammer genoeg dikwijls ongewenste nevenwerkingen. Uit
onderzoek is gebleken dat de patiënten vaak klagen over enkeloedeem,
koude handen en voeten, vermoeidheid, seksuele stoornissen, droge
hoesten en spierkrampen.’
Ik vertel Germaine dat dat de belangrijkste nevenwerkingen zijn van
zowat alle bloeddrukverlagers samen: enkeloedeem of dikke voeten bij
de groep van calcium-antagonisten; koude handen, vermoeidheid en
seksuele stoornissen bij de bètablokkers; droge hoest bij de ACE-remmers en spierkrampen bij de waterafdrijvende middelen. En we lezen
verder: ‘Het kan nochtans anders! De farmaceutische innovatie heeft
na tien jaren van intens onderzoek een nieuwe generatie van bloeddrukverlagende geneesmiddelen op de markt gebracht die even efficiënt zijn
als de klassieke behandelingen en bovendien uitstekend worden verdragen: de angiotensine II-antagonisten.’ Een mond vol, en het artikel
eindigt met ‘Spreek erover met uw arts. Hij kan u ongetwijfeld verder
helpen.’ Ik leg Germaine uit dat dit een verraderlijke manier is van reclame maken, dat dit normaal niet mag, maar dat een farmaceutische
producent de ene of andere journalist wel zal betaald hebben en dat
artsen onder druk worden gezet via de beïnvloeding van de patiënt, om
nodeloos dure geneesmiddelen voor te schrijven. De zogenaamde angiotensine II-antagonisten zijn de sartanen die we in hoofdstuk 4 hebben
besproken. Ze zijn zeker niet beter of veiliger dan de bloeddrukverlager
die Germaine nu neemt maar kosten vijftien maal zoveel. Twee jaar later blijkt Germaine perfect geregeld met haar diureticum en klachten
over nevenwerkingen heeft ze niet meer.

Viagra
Gust is 80, een hart- en longlijder. Op huisbezoek duwt hij mij een groot
artikel uit TV-Express onder de neus.
‘Wat denk jij hiervan? Kun je me geen pilletje geven?’
De titel luidt: ‘Erectiestoornissen. De helft van de mannen van 40
jaar of meer zal vroeg of laat erectiestoornissen krijgen. In België zijn
dat dus ongeveer 300.000 mannen.’ Het artikel is van een zekere dokter
Th. Roumeguère, hôpital Erasme Brussel, die verder schrijft: ‘Vroeger
werd ten onrechte gedacht dat erectiestoornissen vooral een psychologisch probleem of een gevolg van de veroudering waren.’ En dan volgen
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twee pagina’s die vooral betrekking hebben op de werkingsmechanismen van Viagra, zonder dat de pil bij naam vernoemd wordt.
‘Er bestaan drie therapeutische opties voor erectiestroonissen.
1) Geneesmiddelen in de vorm van tabletten herstellen de natuurlijke
respons op een seksuele prikkel, die noodzakelijk is om een erectie
te krijgen.
2) Intra caverneuze injecties waarbij een vaatverwijdend product in de
penis wordt gespoten. Dat veronderstelt wel dat de psychologische
barrière tegen prikken wordt opgeheven. Mogelijke neveneffecten
zijn priapisme en fibrose van de corpora cavernosa.
3) Vacuümpompjes worden reeds zeer lang gebruikt en vereisen manipulatie vanwege de partner.’
Niet moeilijk te raden voor welke optie de lezer kiest.
‘Wat betekenen “priapisme” en “fibrose van de corpora cavernosa”’,
vraagt Gust. ‘Priapisme betekent dat de penis stijf blijft en niet meer
verslapt, dat kan heel pijnlijk zijn, het andere betekent dat je penis kan
verharden en zelfs scheef trekken.’
Het is duidelijk dat dit artikel zwaar tussenkomt in de relatie tussen
de huisarts en de patiënt. Als je goed kijkt, blijkt het artikel, in mooie
redactionele opmaak, een advertentie van Viagra-producent Pfizer te
zijn. Mede daardoor werden in 2003 op de Belgische markt 276.661
doosjes Viagra verkocht voor 11.348.526 euro.232

Prostaat Scaring Antigen (PSA)
Stanny komt op consultatie en vraagt me een onderzoek naar prostaatkanker. Sinds enkele weken worden we overspoeld met reclamespotjes op
radio en tv (onder ‘mededelingen van algemeen belang’) en in de kranten.
‘Prostaatkanker. U wilt er meer over weten? Informeer u vanaf 50 jaar.
Raadpleeg uw arts.’ De campagne wordt gevoerd door de overheid met de
steun van Wetenschappelijke Artsenverenigingen en... AstraZeneca. Dat
is één van de producenten van peperdure medicatie voor een symptomatische behandeling bij prostaatkanker. AstraZeneca verspreidt tegelijkertijd naar de artsen een informatiefolder waarin hun dure medicatie (en
uiteraard niet die van hun concurrenten) wordt gepropageerd. ‘Je kunt
dat in het bloed zien, heb ik gehoord op tv’, zegt Stanny.
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Stanny heeft het over de PSA-test (Prostate Specific Antigen-test)
van het bloed. Die PSA kan in geval van prostaatkanker sterk gestegen zijn, maar in de meeste gevallen is die stijging het gevolg van
een vergrote prostaat, een normaal verschijnsel bij ouderen of rokers.
Daarom raden wetenschappelijke richtlijnen aan, bij mensen zonder
klachten, niet op PSA te screenen.233 Het zou leiden tot onnodige en
dure bijkomende onderzoeken en onnodige ongerustheid bij de patiënt.
Maar nu hebben ze het op tv gezegd en het heeft in de kranten gestaan.
Ik kan Stanny overtuigen dat we bij een volgend bloedonderzoek de
PSA-test wel eens zullen doen. Maar dezelfde week krijg ik drie andere
vragen voor een PSA-onderzoek, waaraan ik uiteindelijk niet heb kunnen weerstaan.

For health or for profit?
In Nieuw-Zeeland bestond tot voor kort geen verbod op publieksreclame voor geneesmiddelen. Professoren van de vier medische faculteiten
van Nieuw-Zeeland hebben samen een literatuurstudie gedaan naar de
invloed van DTCA (Direct To Consumer Advertising) op het geneesmiddelenbeleid. Hun resultaten zijn gepubliceerd in een rapport onder de
veelzeggende titel: For Health or for Profit?234 Daarin bevestigen ze dat
DTCA leidt tot een exponentiële toename van het geneesmiddelengebruik.
Volgens het rapport stimuleert DTCA de overconsumptie en het verkeerde
gebruik. Leidt het tot voorschrijven van dure geneesmiddelen, ook al
blijken die niet beter of zelfs minder waard te zijn dan bestaande alternatieven. Daardoor dreigt het geneesmiddelenbudget te ontsporen. De
Nieuw-Zeelandse professoren deden ook onderzoek naar de gevolgen
van DTCA op vier producten die in 2001 zwaar gepromoot werden bij het
publiek. Het ging om de maagzuurremmer Losec, de antiastmamiddelen Flixotide en Oxis en het medicijn tegen schimmelnagels Lamisil. Op
één jaar tijd steeg de omzet van deze vier producten met 42% wat het
budget van Pharmac – het instituut dat verantwoordelijk is voor het
geneesmiddelenbeleid – ernstig onder druk zette. Het rapport toont aan
dat DTCA aanzet tot overconsumptie van het artsenconsult. ‘Spreek erover met uw arts’ luidt de slagzin waarmee iedere advertentie steevast
eindigt. De auteurs stellen vast dat DTCA banale gezondheidsproblemen
en normale verouderingsklachten medicaliseert. ‘Voor iedere klacht
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moet er een pilletje zijn.’ Het ergste is dat mensen ontmoedigd worden
zelf hun gezondheidsproblemen in handen te nemen. Patiënten worden
ongerust omdat ze de nieuwe geneesmiddelen nog niet nemen, terwijl de
reclame hen wijsmaakt dat deze veel beter zijn dan de oudere alternatieven. Vooral lifestyle-medicatie wordt gepromoot, maar de marketing
van de farmaceutische bedrijven durft ook nieuwe ziekten of nieuwe
indicaties voor een geneesmiddel uitvinden als onderdeel van een verkoopstrategie.
Onderzoek naar reclameboodschappen brengt, volgens het rapport, aan
het licht dat de informatie in het overgrote deel van de advertenties
misleidend is, eenzijdig, de gunstige resultaten overschat en de nevenwerkingen wegmoffelt en vooral inspeelt op de emoties. De onderzoekers stelden vast dat zowel in de VS als in Nieuw-Zeeland vijf op zes
advertenties en tv-spots informatie brachten waarbij de wetgeving op
DTCA werd overtreden: door het effect van het geneesmiddel te overdrijven, andere indicaties toe te kennen dan waarvoor het geneesmiddel
geregistreerd is of door de nevenwerkingen of gevaren weg te moffelen.
Nochtans treden de overheden nauwelijks op tegen deze overtredingen
of zijn de boetes belachelijk laag.
Een alliantie van patiëntenorganisaties, academici en Pharmac heeft
uiteindelijk onlangs een verbod op DTCA kunnen afdwingen. Minister
van Volksgezondheid mevrouw King verwacht door deze maatregel ‘een
hevige campagne tegen mijn persoon door zeer machtige en goed geoliede farmaceutische fi rma’s. De geneesmiddelenindustrie zal politieke
partijen gaan sponsoren bij de verkiezingen voor volgend jaar. Zoals
Amerikaanse tabaksmultinationals ook politici steunen.’235

Munt slaan uit het bang maken van mensen
Hoewel in Europa publieksreclame voor voorschriftplichtige geneesmiddelen niet is toegestaan, is de farmaceutische industrie zeer creatief om haar producten indirect bij het publiek te promoten. ‘Bewustmakingscampagnes’ op het vlak van gezondheid zijn in feite alleen
maar ‘ziektebewustmakingscampagnes’. Het Engelse ‘awareness’ is
daarbij het sleutelwoord. De overheid brengt reclamespotjes op radio
en tv en in de kranten, de wetenschappelijke verenigingen geven aan
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de campagne een ernstig en neutraal of objectief imago en de fi rma’s
sponsoren gretig. In december 2003 was er een sensibiliseringscampagne voor prostaatkanker. In januari 2004 waren er vele spotjes over
stoppen met roken en in februari over ‘erectieproblemen, de helft van
de mannen boven de 40 jaar lijden eronder’. Alle spotjes eindigen met
de slagzin: ‘Je kunt er wat aan doen, praat erover met uw arts.’ Terzelfdertijd worden de artsen overspoeld met reclame van de sponsor:
AstraZeneca’s Casodex (375 euro voor 28 compr.) en Zoladex (372 euro
per spuit) die kunnen gebruikt worden voor de symptomatische, maar
niet genezende, behandeling bij prostaatkanker; de rookstoppil Zyban
van GSK, kostprijs 95 euro per doosje of Viagra van Pfi zer, kostprijs
10 euro voor één pilletje. De zogenaamde screeningscampagnes slaan
munt uit het bang maken van mensen.

Medicaliseren van het dagelijkse leven
‘Men kan heel veel geld verdienen aan gezonde mensen die denken
dat ze ziek zijn. De farmaceutische industrie sponsort ziekten en promoot deze bij dokters en verbruikers’, zo begint een artikel in BMJ.236
De ziektebewustmakingscampagnes zijn meestal verbonden met de
marketingstrategieën van de farmaceutische bedrijven. Zij zetten uiteindelijk die campagnes op, zorgen voor de fondsen, helpen via hun
contacten en met hun marketinginfrastructuur. Doel: de markt uitbreiden voor hun nieuwe geneesmiddelen. Alternatieve benaderingen
voor het probleem of voor de klachten die als ziekten worden voorgesteld, zoals het zelfgenezend karakter, het goedaardig natuurlijke
verloop of er zelf mee kunnen omgaan, komen niet aan bod. Volgens
de onderzoekers maakt de industrie van dagelijkse kwaaltjes medische problemen, van banale symptomen ernstige tekenen, van persoonlijke problemen medische diagnoses, van risico’s echte ziekten.
De industrie schroeft de cijfers waarmee deze ‘ziekten’ voorkomen
systematisch op om haar marktpotentieel uit te breiden. Amerika is
koploper op vlak van ziektebewustmaking (disease awareness). Amerikaanse burgers ondergaan ieder jaar 170 officiële ‘gezondheidscampagnes’, waaronder 74 ‘bewustmakingsmaanden’ en 64 ‘bewustmakingsweken’ (bijvoorbeeld ‘de week van het hart’ of ‘de maand over
prostaatkanker’...).237
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Osteoporose
In hetzelfde BMJ-nummer beschrijft de Deense onderzoeker Peter Gotzsche hoe de farmaceutische industrie risicofactoren medicaliseert. Hij
werkt het voorbeeld van osteoporose uit. Botontkalking is een normaal
verouderingsverschijnsel bij vrouwen na de menopauze. We hebben in
een vorig hoofdstuk beschreven hoe de farmaceutische industrie miljoenen vrouwen op een postmenopauzale hormonale therapie kreeg met het
argument dat dit de osteoporose en de kans op bijvoorbeeld heupfracturen op hoge leeftijd zou tegengaan. We vermeldden toen dat die kans
op fracturen afneemt, maar tegelijk de kans op hart- en vaatziekten en
op borstkanker significant stijgt. Daarom wordt die therapie vandaag
ontraden. De defi nitie van osteoporose is nog steeds controversieel. Ze
is in het leven geroepen door een congres van de Wereldgezondheidsorganisatie dat door drie grote fi rma’s gesponsord werd. Dezelfde fi rma’s sponsorden ook andere wetenschappelijke congressen, opinieleiders en studies. Botdensitometrie is een duur onderzoek. Het kan wel
de dichtheid van kalk in het bot meten, maar heeft geen voorspellende
waarde of iemand meer risico heeft op fracturen op hoge leeftijd of niet.
Maar via die onderzoeken worden miljoenen gezonde vrouwen vandaag
‘ziek’ verklaard. Ze ‘lijden’ aan osteoporose. En de farmaceutische bedrijven hebben ook nog de peperdure bifosfanaten als alternatief tegen
osteoporose. Alendronaat of Fosamax van de fi rma MSD heeft haar verkoopcijfer van 24,4 miljoen euro in 2002 weten op te drijven naar 37,3
miljoen euro in 2003. Het product brengt alleen een betekenisvolle gezondheidswinst bij mensen die chronisch cortisonetherapie nodig hebben zoals bepaalde reumalijders of longpatiënten en bij patiënten die al
indeukingsfracturen van de wervels hebben.238 In de meeste gevallen
wordt het product onterecht voorgeschreven. Het is niet alleen peperduur, maar ook niet ongevaarlijk omdat het aanleiding kan geven tot
ernstige slokdarmzweren.
In mei 2002 zette MSD in verscheidene Belgische gemeenten een osteoporose-preventiecampagne op. MSD kon een aantal gemeentebesturen en
artsenkringen voor haar kar spannen om alle bewoners een gratis onderzoek naar osteoporose aan te bieden. Mensen werden aangespoord om
een wetenschappelijk onverantwoorde botdensitometrie te laten doen.
Zij die zogezegd in de risicocategorieën vielen werden met een formulier
voor aanvraag tot terugbetaling van het dure Fosamax, naar de huisarts
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gestuurd. Na protest van Geneeskunde voor het Volk en de wetenschappelijke huisartsenverenigingen heeft MSD haar campagne stopgezet. De
multinational had Zelzate gekozen als één van de pilootgemeenten voor
haar project en in Zelzate is een groepspraktijk van Geneeskunde voor
het Volk. Deze praktijk zette een tegencampagne op, waarbij de mensen
wetenschappelijk verantwoorde voorlichting kregen voor de preventie
van osteoporose: meer bewegen en een calciumrijke voeding. Slechts in
enkele gevallen is opsporing wetenschappelijk verantwoord.

Schimmelnagels
In 2000 bracht Novartis in Nederland spotjes op radio en tv over schimmelnagels. Novartis produceert het antischimmelmiddel Lamisil, kostprijs 118 euro per doosje. Schimmelnagels dienen in de meeste gevallen
niet behandeld te worden en kleine veranderingen aan de nagels worden al te makkelijk aanzien als een schimmelbesmetting. Soms moet je
het middel maandenlang nemen om resultaat te bekomen. Nederlandse
onderzoekers stelden vast dat tijdens de tv-campagne het aantal voorschriftjes voor Lamisil van zeven naar vijftien per duizend patiënten
steeg.239 De reclamespotjes deden het omzetcijfer van Lamisil stijgen
met meer dan 10 miljoen euro. Het aantal consultaties bij de huisartsen
voor schimmelnagels nam toe met 50%. Het Nederlandse Huisartsengenootschap protesteerde. Er liep een gerechtszaak tegen Novartis die
door de fi rma gewonnen werd. De rechter oordeelde dat de fi rma noch
de naam van het product, noch de naam van de sponsorende fi rma in de
reclamespotjes liet vallen. Novartis heeft uiteindelijk wel na hevig protest de campagne stopgezet. Toen viel het aantal voorschriftjes terug
tot het normale zeven per duizend patiënten.

Een nieuwe ziekte... een nieuwe markt: vrouwelijk seksuele
dysfunctie
Sinds Viagra in 1998 gelanceerd werd, heeft Pfi zer al wereldwijd voor
1,5 miljard dollar blauwe pilletjes verkocht. Concurrenten Bayer en
Lilly lanceren nu ook hun pillen tegen erectiestoornissen. Er is één
probleem: Viagra kun je maar verkopen aan de ene helft van de bevol176

king. Zou er niet iets gelijkaardigs te vinden zijn voor vrouwen? ‘Een
groep onderzoekers met nauwe banden met farmaceutische fi rma’s is
intensief bezig met de ontwikkeling van een nieuw ziektebeeld. Ze presenteren hun werk op congressen die zwaar gesponsord worden door
de industrie’, schrijft de BMJ.240 Sinds 1997 werden er acht wetenschappelijke wereldcongressen georganiseerd rond wat wetenschappers nu
omschrijven als ‘female sexual dysfunction’. Pfi zer was de hoofdsponsor. De professor in de urologie en gynaecologie Irwin Goldstein is de
sleutelfiguur op deze congressen. Steevast wordt het cijfer 43% geciteerd als het percentage van vrouwen boven de 18 jaar die aan ‘sexual
dysfunction’ zouden lijden. Ernstige wetenschappers vinden dit cijfer
totaal uit de lucht gegrepen en beschuldigen hun collega’s ervan vrouwelijke seksualiteit te medicaliseren. Volgens deze onderzoekers is geremd seksueel verlangen voor vele vrouwen in vele situaties normaal:
wanneer ze geconfronteerd worden met stress, vermoeidheid, relatieconfl icten... ‘Vele vrouwen kunnen problemen hebben met seksuele
onbevredigdheid of gebrek aan interesse, maar dat wil helemaal niet
zeggen dat ze ziek zijn’, aldus BMJ.
De echte bedoelingen van deze campagne vind je in de publicaties van
commerciële fi rma’s. BMJ citeert uit een aanbieding van een fi rma uit
California die ‘business intelligence’ aanbiedt: ‘43% van alle vrouwen
boven de 18 jaar ervaren seksuele stoornissen. Een groter bewustzijn
bij het publiek en meer gekendheid van seksuele dysfunctie als een veel
voorkomende en behandelbare ziekte zal een zware invloed hebben op
de groei van de geneesmiddelenmarkt.’
Zopas heeft Lilly, de producent van het antidepressivum Prozac, een door
haarzelf uitgevonden ‘ziekte’ van de bijsluiter moeten halen in Europa.
De ‘ziekte’ heet ‘premenstrual dysphoric disorder’ of PMDD.241 De ziekte
zou gekenmerkt worden door irritatie, boosheid en gespannenheid uitgelokt door de menstruele cyclus. Het Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) had de ziekte erkend na een ronde tafel waarbij alle experts
gesponsord waren door de producent en Lilly zelf ook nog vier kaderleden
mocht afvaardigen. Lilly had twee studies opgezet om te bewijzen dat
Prozac zou werken voor die symptomen. Maar de Europese expertencommissie (CPMP) verwierp de studies als van te bedenkelijke kwaliteit. In de
VS blijft de indicatie PMDD echter gelden. Lilly maakt in Amerika tv-spots
met een opgejaagde, gefrustreerde vrouw die met haar winkelkarretje de
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supermarkt uitloopt, met als commentaar: ‘Denk je aan premenstrueel
syndroom? Het kan ook PMDD zijn. Prozac kan je helpen.’

Direct to consumer advertising
Publieksreclame voor geneesmiddelen zonder voorschrift is in België
wél toegestaan. In 1996 kostte deze reclame meer dan 22 miljoen euro
en vandaag wellicht zo’n 30 miljoen euro.242 In mei 2004 verschenen
er reclamespotjes op tv voor Buscopan bij darmkrampen. Buscopan is
geen onschuldig middel. Wetenschappelijke richtlijnen en het Nederlandse Geneesmiddelenbulletin ontraden Buscopan bij de meest voorkomende
oorzaak van darmkrampen: het prikkelbare darmsyndroom.243 Maar
wanneer de farmacabusiness reclame voert op tv kunnen wij artsen
onze patiënten niet beschermen. Iedereen kan naar de apotheek lopen
en het middel kopen.
Onder meer door die reclame is de wildgroei en het onverantwoord gebruik van deze geneesmiddelen toegenomen. Hun prijzen liggen buitensporig hoog gezien de prijzencommissie er minder streng op toeziet dan op
geneesmiddelen die kandideren voor terugbetaling. Last but not least: de
producenten mogen direct reclame maken bij de consumenten. De fabrikanten van Nurofen (stofnaam ibuprofen) en Aleve (stofnaam naproxen,
beide pijn- en ontstekingsremmers) Daflon en Venoruton (zogenaamde
venotropica of middelen tegen zware benen) hebben dankzij reclamespotjes op tv torenhoge omzetcijfers op producten die onder een andere merknaam enkel op voorschrift verkrijgbaar zijn (ibuprofen en naproxen) of
die klinisch geen effectiviteit bewezen hebben zoals de venotropica.
Sinds 1997 heeft het Amerikaanse FDA de reclame voor geneesmiddelen
direct naar de patiënten toe zo goed als volledig vrijgemaakt. Na vijf
jaar zijn de negatieve gevolgen hiervan, budgettair en op het vlak van
de volksgezondheid, duidelijk merkbaar.244
Vandaag wordt in de VS met 5% van de wereldbevolking meer dan 50%
van de geneesmiddelen verbruikt; vijf jaar geleden was dit nog 41%. De
Amerikanen moeten bovendien de hoogste prijzen betalen. Dezelfde geneesmiddelen zijn in buurland Canada 50 tot 80% goedkoper.
Viagra is één van de meest geadverteerde geneesmiddelen. In 2000
spendeerde Pfi zer 89,5 miljoen dollar aan reclame voor dit blauwe pil178

letje en huurde voetballer Pele in. De verkoop steeg op twee jaar tijd
met 809 miljoen dollar.
Maar aan de top staat Vioxx, de pijnstiller en ontstekingsremmer van
Merck Sharp & Dohme. De fi rma besteedde in 2000 160,8 miljoen dollar aan reclame en de verkoopcijfers stegen tot 1,5 miljard dollar. MSD
besteedt meer aan reclame voor dit ene geneesmiddel dan Pepsi aan
zijn cola. Reclame voor Vioxx was in België op tv te zien bij de US-Open
tenniskampioenschappen. Goed gezien van MSD, een geneesmiddel dat
vooral gewrichtsontsteking bij reumapatiënten of bejaarde polyartrosepatiënten behandelt, tijdens een wedstrijd voor topsporters voorstellen.
Iedere spierverrekking of peesontsteking kan nu ook behandeld worden
met Vioxx.
De maagzuurremmer Losec was in 2000 op de Amerikaanse markt
het meest verkochte geneesmiddel met een verkoopcijfer van 4,1 miljard dollar. De Europese farmacagigant AstraZeneca spendeerde 107,5
miljoen dollar aan reclame naar het publiek.
Daarna komen de cholesterolverlagers Lipitor en Zocor, gevolgd door
de antidepressiva Paxil (bij ons Seroxat genoemd) en Prozac.
In totaal werd in 2000 op de Amerikaanse markt 2,5 miljard dollar
uitgegeven voor publieksreclame voor geneesmiddelen. De vijftig meest
geadverteerde geneesmiddelen waren verantwoordelijk voor de helft
van de stijging van 20,8 miljard dollar aan geneesmiddelenverkoop tussen 1999 en 2000. Hun totale omzet bedroeg 41,3 miljard dollar. Tvspots met reclame voor medicatie namen 57% van de reclame voor hun
rekening. Voor iedere dollar die Schering uitgaf aan publieksreclame
voor haar kaskraker, het antiallergiemiddel Claritine, steeg de verkoop
met 3,5 dollar.
Vlak na de aanslagen van 11 september startte GSK een zeer intensieve advertentiereclame voor Paxil (bij ons Seroxat) o.a. in de New York
Times. Een angstige vrouw in een dichte menigte... ondertitel: ‘Miljoenen lijden vandaag aan chronische angst. Miljoenen kunnen geholpen
worden met Paxil.’ Onderaan de advertentie staat een foto van dezelfde
vrouw met stralend gezicht... ondertitel (in koeien van letters): Paxil.
Paxil wordt de marktleider van de antidepressiva in de VS.245
Een gemiddelde Amerikaan ziet dagelijks negen reclamespotjes voor
geneesmiddelen op tv. DTCA zet de artsen onder druk om geneesmiddelen voor te schrijven die ze niet nodig of zelfs niet aangewezen vinden.
Wetenschappers zijn bezorgd over dalende veiligheidsgaranties in het
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voorschrijfgedrag van artsen.246 Een studie waarin het voorschrijfgedrag in Canada werd vergeleken met dat in de VS bracht de invloed van
DTCA in kaart. De onderzoekers besloten dat ‘hoe meer publieksreclame
er gemaakt wordt, hoe meer er wordt voorgeschreven. Als DTCA aanleiding geeft tot een vraag van de patiënt aan de arts, leidt het gesprek
makkelijk tot een voorschriftje, zelfs als de arts helemaal niet gelukkig
is met de keuze van het geneesmiddel.’247 De editorialist van het Canadese tijdschrift, waarin de resultaten van dit onderzoek werden gepubliceerd, schrijft: ‘Adverteren heeft niets te maken met informatie verstrekken, maar alles met de promotie van nieuwe, duurdere geneesmiddelen (zelfs als de oudere evengoed werken en goedkoper zijn) en met
de naambekendheid ervan. Het doel is een vraag creëren via een boodschap van angst en van hoop, de indruk geven dat haarverlies, acne,
allergie, botontkalking, verlegenheid... niet alleen “veel verspreid en
ernstig” is, maar ook “behandelbaar”. Advertenties hebben niet als doel
te waarschuwen voor nevenwerkingen of niet-farmaceutische mogelijkheden van preventie of behandeling te promoten.(...) Publieksreclame
leidt tot het medicaliseren van normale menselijke ervaringen.’248
Professor Marcia Angell van de New England Journal of Medicine over
DTCA: ‘We leven in een consumptiemaatschappij. DTCA is een vorm van
marketing om mensen te overtuigen dat ze geneesmiddelen nodig hebben, vooral geneesmiddelen die zeer duur zijn of nieuw op de markt. Met
dat gevoel gaat de consument naar zijn arts en die voelt zich onder druk
gezet om het middel voor te schrijven. Geneesmiddelen worden louter
koopwaren. De dokters willen hun patiënten niet verliezen, ze durven
niet nee zeggen, ze zijn zo druk bezig dat het voor hen onmogelijk is
aan de vraag van de patiënt te weerstaan. Door de besparingen in de
gezondheidszorg moeten ze altijd maar meer en meer patiënten zien op
een kortere tijd. Een voorschrift schrijven gaat vlugger dan een lang gesprek met de patiënt om hem te overtuigen dat hij gemanipuleerd wordt
door reclame.’249

Dokters immuun voor reclame?
Het Europees parlement heeft onder druk van gezondheidswerkers, wetenschappers en consumentenorganisaties geweigerd DTCA toe te staan.
Het belangrijkste argument was de informatieasymmetrie tussen pa180

tiënt en producent. Voor geneesmiddelen geldt nog veel meer dan voor
andere consumptiegoederen, dat de koper moeilijk op een correcte wijze
de verstrekte informatie kan interpreteren en beoordelen. Daarom mogen fi rma’s alleen reclame maken bij dokters. Die worden verondersteld
wel weerstand te kunnen bieden. We zullen in het volgende hoofdstuk
zien dat dat niet waar is.
Niettegenstaande DTCA in de VS is toegestaan, gaan de meeste promotie-uitgaven gericht op de voorschrijvende artsen. In 2000 ging 13,2
miljard dollar naar marketing van artsen (waarvan de helft aan staaltjes) tegenover 2,5 miljard voor DTCA.250
Professor Marcia Angell: ‘De farmaceutische bedrijven spenderen
enorme sommen aan publieksreclame, aan lobbywerk in het parlement
en aan steun voor verkiezingscampagnes. Maar het leeuwenaandeel
van hun marketingbudget gaat naar de manipulatie van dokters, want
zij zijn het die uiteindelijk de voorschriftjes maken.’251
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Hoe tracht men mijn dokter te misleiden?
Hoe misleidt de farmaceutische industrie de artsen? Hoe werken medische vertegenwoordigers? Hoeveel gaat er van de prijs
van een geneesmiddel naar reclame? Waarom zoveel?

94% van de informatie in advertenties, brochures of gratis tijdschriften voor dokters heeft geen enkele wetenschappelijke basis. Dat bleek
uit een recente studie van het Duitse Instituut voor Evidence Based
Medicine. 175 brochures met informatie over 520 geneesmiddelen die
43 huisartsen in de bus of bij een bezoek van de vertegenwoordigers
kregen, werden onderzocht.252 De Duitse studie maakt de manipulaties
concreet: verkeerd of selectief citeren van wetenschappelijke richtlijnen,
minimaliseren van de nevenwerkingen van geneesmiddelen, foutief omschrijven van de groepen patiënten op wie de klinische studies gebeurd
zijn, negatieve studieresultaten wegmoffelen en positieve effecten overdrijven of uitvergroten, risicoschattingen opschroeven en de effecten
van het geneesmiddel afleiden uit studies bij dieren. De auteurs stellen
dat deze desinformatie de gezondheid van de patiënten in gevaar brengt.
Een voorbeeld daarvan beschrijven we in de volgende paragraaf.
De industrie verdedigt haar grote marketingbudgetten met het argument dat zij die het geneesmiddel ontwikkeld hebben, het best geplaatst
zijn om de artsen te informeren. Die stelling houdt geen stand want er
werd aangetoond dat slechts 6% van haar boodschappen door wetenschappelijk bewijsmateriaal wordt ondersteund.253

‘Studies hebben de doeltreffendheid en veiligheid aangetoond’
Een collega geeft me Patient Care van februari 2004. Dit ‘Tijdschrift
voor permanente medische vorming’ is gratis voor artsen. Van de
182

gratis tijdschriften lijkt dit blad het meest informatieve. Los van de
advertenties vind je er didactisch en wetenschappelijk goed opgebouwde artikels die bruikbaar zijn in de dagelijkse praktijk. Dacht
ik...
Na wat ik gelezen heb in de internationale literatuur over het gevaar
van SSRI- antidepressiva voor kinderen en adolescenten, valt mijn oog
op een artikel getiteld ‘Een depressie bij adolescenten: herkennen en
adequaat behandelen’, met foto aangekondigd op de voorpagina. Die
foto shockeert en trekt aandacht: een jong meisje staart naar een jongen die zich heeft opgehangen. Het artikel is van de hand van drie
Amerikaanse auteurs en bewerkt door professor Nicolas Zdanowicz
van de Université Catholique de Louvain. De auteurs schrijven: ‘Medicamenteuze behandeling van een depressie bij jongeren wordt bij
voorkeur gestart met een SSRI. Verschillende studies hebben de veiligheid en doeltreffendheid van deze middelen aangetoond bij ernstige en
aanslepende depressie in deze levensfase. Tot nu toe hebben deze, overigens beperkte studies alleen het nut getoond van fluoxetine (merknaam o.a. Prozac) en paroxetine (merknaam Seroxat), maar trials
van andere SSRI zijn lopende.’ En dan wordt er verwezen naar twee
referenties. De eerste is een dubbelblind-studie met fluoxetine bij kinderen en volwassenen, gepubliceerd in een Amerikaans tijdschrift in
1997. De tweede is een paper over de vergelijking tussen paroxetine
en imipramine (dat is een antidepressivum uit een andere groep) voorgesteld op een jaarvergadering van de Amerikaanse Vereniging voor
Psychiatrie in juli 1998 in Canada. Men weet dat meerdere schandalen
zijn losgebarsten over de onveiligheid van SSRI’s bij kinderen en adolescenten, speciaal van het paroxetine (Seroxat) dat een verhoogde
neiging tot zelfmoord en zelfmoordgedachten zou kunnen geven. Men
weet dat daardoor deze indicatie in Engeland is geschrapt en in de VS
opnieuw wordt geëvalueerd. Men weet dat er meerdere manipulaties
zijn naar bovengekomen i.v.m. studies met SSRI’s, zeker bij kinderen en
adolescenten. Als iemand dan nog durft zulk gewaagd advies in een
artikel te onderbouwen met twee gedateerde referenties, waarvan één
nog niet eens verschenen is in een peer review-tijdschrift en de tweede
internationaal scherp onder vuur ligt, dan is dat een wetenschappelijk
en ethisch schandaal.254
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Aan de universiteit al!
Al aan de universiteit ondervonden wij druk vanwege de fi rma’s. In elke
universiteit beschikken die over een ruimte voor ‘informatieverspreiding’. In hun standjes zijn gratis broodjes en drankjes te krijgen en kan
je een babbeltje doen met hun vertegenwoordigers. Zij bieden didactisch
informatiemateriaal aan met veel kleur, glitter en glamour. Opinieleiders, liefst professoren van de universiteit, worden gebruikt om hun
producten aan te prijzen. De fi rma’s sponsoren studentenfeestjes of andere evenementen en zijn vooral populair omdat ze aan geneeskundestudenten gratis stalen van de anticonceptiepil verspreiden.
Sommige studenten abonneren zich op Artsenkrant, dat voor dokters
en studenten gratis is. De artikels over nieuwe geneesmiddelen in dit
glanzend en kleurig tijdschrift met foto’s, grafieken en schema’s zijn
veel makkelijker te lezen dan de droge, saaie wetenschappelijke publicaties. Meestal beseffen deze studenten niet dat hun kennis van geneesmiddelen door dit volledig door de farmaceutische industrie gesponsorde tijdschrift, nefast beïnvloed wordt.
Professor Marcia Angell bekritiseert: ‘De universiteiten laten farmaceutische bedrijven toe op hun campussen en in hun hospitalen. De
medische vertegenwoordigers hebben ongehinderd toegang tot geneeskundestudenten, assistenten enz. Deze verkopers kunnen zomaar het
hospitaal of de universiteiten binnenwandelen om aan de studenten en
jonge artsen cadeautjes uit te delen en over hun nieuwste geneesmiddelen te vertellen. Het is wetenschappelijk bewezen dat jonge artsen zeer
beïnvloedbaar zijn in hun voorschrijfgedrag. En de universiteiten laten
dat maar gebeuren.’255
In haar editoriaal ‘Is academic medicine for sale’ schreef zij ook: ‘Ziekenhuizen zouden de toegang aan medische vertegenwoordigers moeten verbieden. Dokters moeten hun eigen pizza’s kopen. Men zwaait
met het argument dat dergelijke dingen te beperkt zijn om iemand te
kunnen omkopen. Daartegenover staat het feit dat farmaceutische bedrijven geen liefdadigheidsinstellingen zijn. Giften zijn bedoeld om de
goodwill van jonge artsen te kopen. De academische overheid moet op
haar hoede zijn voor samenwerking met de farmaceutische industrie
waarbij zij haar kostbare middelen en mensen, talenten en prestige ter
beschikking stelt voor onderzoek dat voor alles de belangen van die
bedrijven dient.’256
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Wat doen medische vertegenwoordigers?
Met dit stukje heb ik problemen of misschien juist niet. Ik heb namelijk
nog nooit een vertegenwoordiger ontvangen. Daarom heb ik een paar
collega’s gevraagd hoe dat in zijn werk gaat. Lore werkt als huisarts in
de Westhoek. Ze mailde me het volgende:
‘Beste Dirk,
Wij hebben een aantal maanden geleden met onze LOK (lokale huisartsengroep) beslist vertegenwoordigers te weren. Sommigen doen dat
nu al, anderen nog niet. Mocht het je interesseren, dan vraag ik hen
naar wat concrete anekdotes, weliswaar met onze beperkte ervaring en
mogelijk vertekend door onze misschien wat kritischere ingesteldheid.
Prototype vertegenwoordiger: poeslief, vriendelijk, inschikkelijk,
makkelijk meepratend, geeft de indruk geïnteresseerd te zijn in je privéen professionele bezigheden (opmerkingen over huis en kinderen), flexibel, geduldig. En heeft altijd mooie praatjes... over medicamenten. Meer
en meer (denk ik tenminste) laten artsen ze op afspraak komen (tiental
minuten?). Van elke fi rma zijn er zelfs meerdere vertegenwoordigers
met soms overlappende medicamenten (Lipitor en Amlor van Pfi zer)
voor dezelfde artsen. De doorsnee arts heeft daar ook meer en meer de
buik van vol: te frequent, over hetzelfde...
De meesten komen met mooie mappen en met studies om hun product inhoudelijk aan te prijzen. De visuele voorstelling met grafieken,
vooral met vergelijkende cijfers, zou voor zich moeten spreken (uiteraard vaak surrogaateindpunten). Soms krijg je een kopie van hun studie. Als het in hun voordeel is, gaan ze uiteraard de prijs nog eens in
de verf zetten en vergelijken. Stalen worden uitgedeeld (op voorschrift
nu, want beperkt...) Daarbovenop komen nog attenties, cadeaus, die
(on)bewust de artsen beïnvloeden, als omkoopwaar. Soms zomaar in
je brievenbus (met de groeten van...): een sjaaltje (Schering), ballonnen, een badmanteltje of bord en bestek bij geboorte ( ABOTT), fluostiften, latjes, een fi lmvoorstelling voor de kinderen, een uitstapje naar een
pretpark, medicatie voor je eigen kinderen, een etentje voor vrouwelijke
collega’s (Schering), flessen wijn en dergelijke... naast nog wat professionele gadgets als didactisch materiaal voor een spreekbeurt, een kader
over de wervelzuil, een Excel-programmaatje voor de berekening van
creatinineklaring (een parameter die een idee geeft over de werkzaamheid van de nieren), een baby-haler (tussenstuk voor het toedienen aan
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kinderen van medicatie die moet ingeademd worden), een agenda (Nestlé, Janssen, Ratiopharm), ECG-latje, BMI (body mass index)-draaischijf,
zwangerschapsschijf (Schering), gezondheidsvoorlichtingsmateriaal...
van Eurogenerics bijvoorbeeld: bureautafelpapier, fluopotloden, voorschriftprintblaadjes, cd’s, etentjes, uitstapjes,... Van MSD: voorgedrukte
naamboekjes; van Menarini: een glucometer bij de opstart van Glurenorm; van Sanofi : een bloeddrukmeter....
Ik vermoed dat dit eigenlijk nog kleine cadeaus zijn, ik hoor hier en
daar van reizen naar Denemarken en cash geld (na medewerking met
studies), kringetentjes, kringbijscholingen, museabezoekjes, kringuitstappen...
Redenen die artsen aanhalen om vertegenwoordigers te blijven ontvangen:
– ze doen geen kwaad
– monsters krijgen
– op de hoogte blijven van nieuwe medicatie
– gevoel van “niet-zonder-kunnen” oftewel afhankelijkheid... stel dat
je ze ooit nodig hebt...
Westhoeksche groeten,
Lore’
Kort daarop kreeg ik een mail van Erik Vanobbergen, huisarts bij Geneeskunde voor het Volk in Hoboken, onder de titel: ‘Wie heeft zich nooit
laten vangen?’ De mail gaat zo:
‘Ik alleszins 1 x in volle Lipitor-storm... Onze LOK zou het nuttige
aan het aangename koppelen, “met aansluitend een nieuwjaarshapje”,
vriendelijk aangeboden door Pfi zer. Het werd een compleet visfestijn
met kreeft en al. Met de Pfi zer-boy erbij natuurlijk. Hij heeft geen grote
toespraken gehouden over Lipitor (zich waarschijnlijk ingehouden). Zijn
boodschap was: “Enkele maanden geleden ook zo’n feestje gebrouwen
in Londerzeel. Het had geen enkel effect op de verkoop van Lipitor. Ge
begrijpt ook dat ze in Londerzeel niet opnieuw op ons moeten rekenen.”
De boodschap was duidelijk voor alle kreeftfanaten...
MSD heeft ooit geprobeerd Vioxx-stalen op een onbewaakt moment gewoon neer te zetten op de toog van het onthaal...
En ’t laatste van Pfi zer gezien? Ze storten zich op de huisartsen-bijscholingsmarkt: een heuse “innovatieve en praktische vorming in de
Algemene Geneeskunde”, “een nieuwe therapeutische benadering voor
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de opleiding van huisartsen”. Therapeutische benadering voor de opleiding??? Therapie voor de huisartsen die te kritisch worden??? Het
gaat om negen sessies in het prestigieuze Elzenveld ( OCMW-bezit!) in
Antwerpen. Sessie nummer 1: Pain & inflamation: nieuwe data over
de rol van COX-2. Ook de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse
Huisartsen is van de partij met o.a. een workshop over “kritisch lezen
van wetenschappelijke literatuur”. Toch wel breeddenkend, die Pfi zerboys. De happening wordt georganiseerd op puur commerciële basis,
door ESEBO “een jong, dynamisch full-service bedrijf dat gespecialiseerd
is in totaaloplossingen op maat van elke klant. Onze service spitst zich
toe op twee niveaus: de all-round organisatie van bedrijfsevenementen
en incentives en project management in de ruimste betekenis van het
woord. (...) Elke keer weer engageren wij ons ertoe om samen met u
een creatieve en originele oplossing te bieden die ook ná uw incentive of
evenement blijft nazinderen bij de deelnemers.” (www.esebo.be) Erik’

Overdrijven kritische artsen?
Het weekblad Trends, toch wel onverdachte bron in deze materie, bracht
op 24 juli 2003 een omslagverhaal onder de titel: ‘Hoe de industrie uw
arts omkoopt. Van snoepreizen tot gratis aandelenpakketten.’257 Trends
laat een paar dokters uit het Brusselse aan het woord: ‘Claude krijgt
elke week een tiental artsenbezoekers over de vloer, a rato van een
kwartier per stuk. (...) Ze beschikken over een heleboel lokmiddelen. Of
het nu om djembélessen gaat of om een wijnproeverij, een dag relaxen
in een centrum voor thalassotherapie, porties ganzenlever of gerookte
zalm, een voorstelling van het Cirque du Soleil of een waardebon voor
een gastronomisch restaurant... Wat dacht u van een vijfdaagse skitrip
naar een befaamd wintersportoord in ruil voor de exclusiviteit van de
voorschriften voor een middel tegen maagzweren? Of de tegenwaarde
van 1.000 euro aan aandelen van een internationale beursgenoteerde
fabrikant van generische geneesmiddelen in ruil voor een eed van
trouw aan zijn producten? (...) Patrice aanvaardde om deel te nemen
aan een onderzoek in het kader van een post-marketing surveillance,
dat de tolerantie en bijwerkingen van een bepaalde behandeling op een
groot aantal patiënten moet meten. (Verder zullen we terugkomen op
de onwetenschappelijkheid van dergelijke studies.) Momenteel draait
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het daarbij vooral om een nieuwe klasse geneesmiddelen tegen hoge
bloeddruk, de sartanen. Omdat er heel wat patiënten zijn die hun leven
lang aan hypertensie lijden, is dit uiteraard een winstgevende markt.
(...) En dan zijn er natuurlijk nog de congressen. Een antidepressivum
voorstellen aan de voet van de piramides werkt uiteraard zeer ontspannend. (...) Clinici en onderzoekers in de universitaire ziekenhuizen maken deel uit van de groep opinieleiders die erg belangrijk zijn voor de
farmaceutische nijverheid, omdat ze invloed kunnen uitoefenen op andere voorschrijvers. Ze worden aangesproken voor artikels in medische
tijdschriften, seminaries voor de permanente navorming van de artsen
(eveneens gesponsord door de industrie) en uiteraard ook voor medische congressen (gesponsord door de industrie, dat spreekt vanzelf).’
Prescrire bespreekt een handboek van twee geneesheren die werkzaam
zijn voor een bedrijf, gespecialiseerd in medische communicatie. De auteurs van het handboek schrijven onomwonden: ‘Publiciteit voor geneesmiddelen beoogt het overbrengen van informatie die wetenschappelijk
onderbouwd is en op zo’n manier bewerkt dat zij het voorschrijfgedrag
van artsen en apothekers kan beïnvloeden. Voor het farmaceutisch bedrijf is de overdracht van deze informatie niet het doel op zich maar een
middel. De keuze van inhoud en vorm van de informatieve reclame is
ondergeschikt aan het doel om de verkoopcijfers te doen groeien, en dus
ook de winsten...’258

‘Top secret’ marketingplannen: een Nederlands rapport
We schreven het al: volgens Amerikaanse bronnen besteden de farmaceutische fi rma’s gemiddeld 30% van de verkoopcijfers aan marketing
en administratie. Marketingbudgetten van de firma’s zijn echter top secret. Daarom is het in Europa zo moeilijk daarover wetenschappelijk
studiemateriaal te vinden. Een OECO-studie schatte dat in 1989 de farmaceutische bedrijven 24% van hun omzet aan marketing besteedden
tegenover 13% aan onderzoek en ontwikkeling.259 Een recenter Nederlands onderzoek schat de marketing op 20% van de omzet.260 Zelfs de
bloeiende banksector geeft in Nederland slechts de helft daarvan uit.
In de VS zijn die cijfers duidelijker omdat de fi rma’s verplicht zijn officieel aan te geven wat ze investeren aan ‘marketing en administratie’.
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Figuur geeft de samenhang aan tussen de verschillende marketinginstrumenten. Alleen de
belangrijkste instrumenten (grijsgetinte rondjes/ovalen) worden besproken in dit rapport.
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Toch is in Nederland een ploeg gezondheidsinspecteurs erin geslaagd
in 2000 bij tien farmaceutische bedrijven 28 marketingplannen op te
vorderen.261 Het ging over het jaarbudget van 28 verschillende voorschriftplichtige geneesmiddelen. Aangezien de marketingplannen bedrijfsgeheimen zijn, konden de inspecteurs alleen de globale getallen en
rubrieken bekendmaken. ‘Hoe dokters verstrikt geraken in de netten
van de farmaceutische industrie’, was de titel van een themanummer
dat BMJ op 31 mei 2003 publiceerde. In de figuur p.189 illustreren de
Nederlandse inspecteurs de netten die arts en patiënt strikken. Deze
figuur geeft de samenhang weer tussen de verschillende marketinginstrumenten.
Het viel op dat al die marketingplannen van verschillende bedrijven en
voor verschillende producten qua opbouw vrijwel identiek waren. Het
totale budget van de 28 onderzochte plannen bedroeg 78 miljoen euro.
Dit getal is nog een ernstige onderschatting van de realiteit want ‘de
kosten van artsenbezoekers, productmanagers, huur van gebouwen,
autokosten, etcetera werden niet in deze plannen opgenomen. Uitgaven
voor onderzoek met een gemengd karakter wetenschap / marketing
staan soms in de uitgaven voor research en development / klinisch onderzoek en niet in de marketingplannen.’
De loonkosten en infrastructuur voor artsenbezoekers worden geschat op ongeveer 64% van het totale marketingbudget.262 Ze werden in
de budgetten niet opgenomen, maar ze vormen wel het leeuwenaandeel
van de marketingbegroting van de fi rma’s. Die beseffen goed dat deze
manier van werken, van persoon tot persoon, het efficiëntst is.
We citeren uitgebreid uit het rapport van de Nederlandse gezondheidsinspecteurs want de feiten en cijfers zijn ontluisterend. Bij ieder marketinginstrument voegen we ook nog eigen ervaringen of gegevens uit de
literatuur toe.
Fase IV-onderzoek (onderzoek ná registratie van het geneesmiddel)
‘Het totale budget voor fase IV-onderzoek is ongeveer 15 miljoen euro.
Dit is ongeveer 20% van het totale budget van de marketingplannen.
Uit de doelstellingen van de fase IV-onderzoeken die in de plannen worden beschreven, blijkt dat in 48 van de 71 onderzoeken (68%) beïnvloeding van het voorschrijfgedrag van het gepromote product en relatie190

opbouw met de arts genoemd wordt. In de resterende 23 onderzoeken
ontbreken concrete onderzoeksdoelstellingen. Naast geld worden beloningen aan artsen in natura genoemd, zoals bloeddrukmeters, zakcomputers etc.’
Hier bevestigen de fi rma’s dus zelf dat die zogenaamde postmarketingonderzoeken, die zouden dienen om nevenwerkingen of effectiviteit
van producten op grote schaal te onderzoeken, in de meeste gevallen
bedoeld zijn om het product in de pen van de voorschrijvende arts te
krijgen. Deze postmarketingonderzoeken hebben zowel bij specialisten
als bij huisartsen succes. De artsen worden betaald om de geneesmiddelen voor te schrijven, zogezegd omdat ze deelnemen aan een ‘onderzoek’.
Louis is 70 jaar. Hij heeft last van zijn prostaat. Op consultatie komt
hij af met Avodart, een geneesmiddel tegen klachten bij een gezwollen
prostaat. Van de uroloog gekregen. Hij moest een papier ondertekenen
dat hij bereid was om deel te nemen aan een onderzoek. Na een aantal
maanden inname zou hij zijn prostaat opnieuw laten onderzoeken en de
verbetering van de klachten zou geregistreerd worden. Het eerste doosje kreeg hij als staaltje, de volgende zou hij wel zelf moeten betalen: 40
euro per verpakking voor één maand behandeling, levenslang te nemen
en niet terugbetaald. Producent GlaxoSmithKline (GSK) fi nancierde en
patroneerde. Dit onderzoek was duidelijk fake: er was geen controlegroep, geen duidelijk wetenschappelijk protocol en geen blindering van
de uitkomstmeting, allemaal kenmerken waaraan een wetenschappelijk onderzoek minimaal moet voldoen. Avodart is trouwens reeds in
voldoende mate uitgetest. Vergeleken met andere middelen tegen gezwollen prostaat is dit niet de beste keuze. Het ging hier duidelijk om
een gemanipuleerd zogenaamd postmarketingonderzoek. Ik kon Louis
de deelname aan dit onderzoek, dat hem handenvol geld gaat kosten,
niet uit zijn hoofd praten.
Adverteren / direct mail
‘Aan direct mail en advertenties wordt circa 15 miljoen euro uitgegeven,
dat is ongeveer 20% van het totaalbudget.
Beschouwing. Uit meldingen bij de Inspectie van Volksgezondheid
blijkt dat direct-mail frequent wordt ingezet als “response mail”. Dan
wordt als tegenprestatie voor een cadeau een afspraak met de artsenbezoekers gevraagd. De mate waarin het Reclamebesluit op dit punt met
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gunstbetoning wordt overtreden, is uit de marketingplannen niet direct
af te leiden.’
Uit een analyse van ongeveer 10.000 advertentiepagina’s in de New
England Journal of Medicine in de periode van 1985 tot 1996 bleek dat
ruim 29% van de advertenties reclame voor de nieuwe bloeddrukverlagende middelen betrof (calciumblokkerende middelen, ACE-remmers,
sartanen).263 In die periode steeg bijvoorbeeld het aantal pagina’s met
advertenties voor calciumblokkerende middelen van 143 naar 590, dat
wil zeggen van 2,8 pagina’s per nummer naar 11,4 pagina’s per nummer.
In dezelfde periode vernegentigvoudigde het gebruik van calciumblokkerende middelen, zonder duidelijk aanwijsbare wetenschappelijke reden.
Het gebruik van ACE-remmers verdertigvoudigde, terwijl het gebruik van
bètablokkers met 52% of diuretica met 34% afnam. Voor die laatste twee
middelen waren er echter nauwelijks nog advertenties omdat de patenten
voor een deel al verlopen waren en daar dus te weinig winst in zat. De
beste keus om de bloeddruk te verlagen is nog altijd een diureticum.
Nascholing en congresbezoek
‘Aan nascholing wordt circa 750.000 euro uitgegeven, circa 1% van het
totale marketingbudget. Aan het inviteren van onder meer opinieleiders
voor congressen / symposia wordt in de plannen ongeveer 14 miljoen
euro uitgegeven, ongeveer 18% van het totale marketingbudget. 5.000
euro per persoon en per congres is geen uitzondering. Uitnodigingen,
selectie voor nascholing en congressen worden meestal verzorgd door
artsenbezoekers.
Uit inspectieonderzoek is bekend dat ongeveer 50% van de huisartsennascholingen gesponsord en/of georganiseerd worden door de farmaceutische industrie waarbij de farmaceutische industrie veelal de
uitnodigingen bepaalt. Omdat ook de thema’s bepaald worden door de
farmaceutische industrie, is er meer sprake van een aanbodgericht nascholingsprogramma dan van een vraaggericht nascholingsprogramma.
Het is de vraag of de volksgezondheid hiermee gediend is.’
Promotionele bijeenkomsten
‘Aan promotionele bijeenkomsten die veelal niet officieel erkend zijn,
wordt ongeveer 9 miljoen euro uitgegeven, circa 11% van het totale budget. Deze bijeenkomsten worden aantrekkelijk gemaakt voor de doelgroep door ze te koppelen aan aantrekkelijke locaties en/of evenementen.
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Genoemde doelen in de plannen zijn o.a.: overtuigen dat het genoemde
geneesmiddel het beste is, het verhogen van het aantal behandelde patiënten, het stimuleren / bewerken van artsen om deel te nemen aan fase
IV-onderzoek.’
Op dinsdag 9 maart 2004 werd ik uitgenodigd op de huisartsenkring
van een provinciestadje om over de cholesteroloorlog te spreken. De collega’s daar zijn overeengekomen dat de fi rma’s nog maximaal éénmaal
per maand een avond voor de huisartsen van de streek mogen organiseren. Nu was er herrie. Er was al een jaar geleden een afspraak gemaakt
met een fi rma op 25 maart. Maar MSD wilde absoluut ook dezelfde maand
haar nieuwe COX- II-inhibitor Arcoxia (een ontstekingsremmend middel)
promoten. Tegen de afspraak in had MSD de avond op 24 maart gezet. De
huisartsen besloten daar niet op in te gaan.
Opinionleaders
‘In de marketingplannen wordt aan deze doelgroep, de opinionleaders,
ongeveer 2.250.000 euro uitgegeven, ongeveer 3% van het totaalbudget. Opinionleaders worden in verschillende deelsegmenten onderscheiden: internationale, nationale, regionale en lokale opinionleaders. Voor
elk deelsegment worden aparte programma’s ontwikkeld.’
Een onderzoek aan de Universiteit van California in San Francisco
geeft een idee wat opinieleiders, werkzaam aan die universiteit, zoal
betaald kregen:264
– voor lezingen varieerde dat van 250 tot 20.000 dollar per jaar
– voor consultancies van 10.000 tot 120.000 dollar per jaar
– aandeelhouderschap: voor een waarde van 10.000 tot over het 1 miljoen dollar.
‘Farmaceutische bedrijven zetten speciale programma’s op voor ‘key
opinionleaders’. Om een geneesmiddel volledig vergoed te houden, worden deze gestimuleerd om dit te steunen. Op welke wijze dit gebeurt,
staat niet expliciet vermeld in de marketingplannen.’
BMJ onthult hoe die opinieleiders met een dubbele tong spreken. Als ze
publiceren in grote, internationale peer review-tijdschriften, spreken ze
wetenschappelijke taal; in nationale tijdschriften en zeker in de talrijke
gratis krantjes voor artsen, praten ze de industrie naar de mond.
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Het eerste voorbeeld is een document van de Europese Federatie van
de Farmaceutische Nijverheid. Daarin stellen gerenommeerde opinieleiders dat twintig chronische ziekten ondergedetecteerd en onderbehandeld worden en citeren enkele studies die hun standpunt moeten ondersteunen. Nochtans is er over die twintig aandoeningen in bijvoorbeeld
de Cochrane Library een uitgebreide synthese van al het wetenschappelijke materiaal, met vijf tot twintig overzichtsstudies per aandoening,
die het standpunt van dit document diametraal tegenspreken. Onze gerenommeerde professoren hebben blijkbaar die reviews niet gelezen.
Een tweede voorbeeld betreft de ALLHAT-studie die aantoonde dat een
tienmaal goedkopere bloeddrukverlager minstens evengoed of zelfs
wat hartfalen betreft beter is dan Amlor van Pfi zer. Professoren publiceerden in nationale tijdschriften halve waarheden en hele leugens om
de ALLHAT-studie te counteren. Maar deze opinieleiders durfden het niet
aan één lezersbrief te sturen naar JAMA waarin de ALLHAT gepubliceerd
was, om op dat niveau de discussie te voeren.265
Een onderzoek bij 850 Amerikaanse en Europese opinieleiders besluit:
‘Een boodschap via de nieuwsberichten wordt achtmaal meer vertrouwd
dan een reclameboodschap. Een artikel in een nieuwsmagazine wordt
tienmaal meer vertrouwd dan een boodschap onder de vorm van een advertentie.’266 Een opinieleider die met een artikel in de krant of via een
interview op tv een bepaald medicament aanprijst is voor een fi rma dus
veel meer waard dan een advertentie.
Voorschrijfbepalende systemen
‘De overheid stimuleert de professionele afstemming tussen beroepsbeoefenaren in het FT(T)O (Farmaco Therapeutisch (Transmuraal) overleg). De oordeelsvorming moet niet worden beïnvloed door fi nanciële
stimulansen voor één bepaald geneesmiddel.(...)
Aan directe uitgaven aan FT(T)O, EVS (Elektronisch Voorschrijfsysteem) en formulariumcommissies wordt circa 400.000 euro uitgeven,
zijnde circa 0,5% van het totaalbudget.’
De FT(T)O- en ook de NHG-standaarden voor huisartsen zijn onafhankelijke en degelijke instrumenten, die het voorschrijfgedrag van huisartsen in wetenschappelijke richting sturen. Dit rapport toont aan dat
de industrie minstens de intentie heeft om ook deze instrumenten te
beïnvloeden.
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Evidence Based Medicine hangt samen met wetenschappelijke richtlijnen die door de beroepsgroep worden gemaakt en waarin alle wetenschappelijke bewijsvoering van het moment gesynthetiseerd wordt en
in praktische aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk omgezet.
Een studie van JAMA van bijna 200 auteurs van 44 zulke richtlijnen
onthult dat 87% fi nanciële bindingen heeft met de farmaceutische industrie. 59% had relaties met fi rma’s waarvan producten door de richtlijnen werden aanbevolen. Slechts één van de 44 richtlijnen gaf de belangenvermenging van de auteurs bloot.267
Budgetten van / voor de artsenbezoeker
‘Een totaalbedrag van circa 9 miljoen euro wordt in de onderzochte
plannen uitgetrokken voor gimmicks, stands, detail-aids, cadeaus, herdrukken en literatuurservices, ongeveer 12% van het totaalbudget.
Beschouwing. De artsenbezoeker dient artsen te informeren over
geneesmiddellen. In de marketingplannen wordt het nakomen van de
wettelijke verplichtingen niet nader ingevuld. Artsenbezoekers worden
tegenwoordig ook steeds meer betrokken bij nascholingen, promotionele bijeenkomsten, congressen, het uitzetten van fase IV-onderzoek etc..
Personeelskosten van artsenbezoekers zijn niet in de marketingplannen opgenomen door de farmaceutische industrie.’
In Nederland zijn er ongeveer 1.600 artsenbezoekers actief, zeg maar
handelsreizigers in pillen.268 In België zijn er zelfs 3.500 medische vertegenwoordigers. Britse onderzoekers interviewden 107 huisartsen en
peilden naar de factoren met het meeste invloed op hun voorschrijfgedrag, met speciale aandacht voor het voorschrijven van nieuwe, dure
geneesmiddelen. Niet de wetenschappelijke evaluatie van het medicijn
kwam als belangrijke factor naar voren, wel het contact met de medische vertegenwoordigers.269 Een andere Britse studie toonde het verband aan tussen de bezoeken van medische vertegenwoordigers en het
voorschrijven van onnodige en dure geneesmiddelen.270
Een systematisch overzicht in JAMA van 29 studies over het effect van
beïnvloeding door de farmaceutische industrie op het voorschrijfgedrag
van de huisartsen, bestempelt de invloed van artsenbezoekers als de
meest doorslaggevende.271 Er werd ook een verband aangetoond tussen
het aantal giften aan een arts en de graad van zijn vertrouwen in de producten. Het aanvaarden van gratis staaltjes was geassocieerd met een
betekenisvol méér voorschrijven van de geneesmiddelen van de betrokken
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fi rma. Ook tussen het aanvaarden van etentjes, betaald door de firma’s,
en het voorschrijven van de betrokken geneesmiddelen was er een dosisafhankelijk verband vastgesteld, d.w.z. hoe meer artsen gingen eten op
kosten van de firma’s, hoe meer geneesmiddelen zij voorschreven. Het bijwonen van bijscholingen georganiseerd door de firma’s was gecorreleerd
met een minderwaardige of inaccurate kennis van het product en van
gelijkaardige producten van de concurrenten. Of hoe meer de artsen gesponsorde bijscholingen bijwoonden, hoe slechter ze geïnformeerd bleken
over de kwaliteiten van het betrokken geneesmiddel. Er werd ten slotte
een verband gezien tussen de intensiteit waarmee artsen medische vertegenwoordigers ontvangen en de graad van onwetenschappelijkheid, het
gebrek aan bewustzijn voor kosten en kwaliteit, het gebrek aan aandacht
voor nevenwerkingen en het voorschrijven van nieuwe, dure geneesmiddelen i.p.v. het voorschrijven van generische alternatieven.
Publieksreclame (Direct to Consumer Advertising, DTCA) voor receptgeneesmiddelen
‘Voor voorschriftplichtige geneesmiddelen mag geen reclame worden
gemaakt die zich op het algemene publiek richt. Ook de zogeheten
symptoomreclame voor receptgeneesmiddelen is niet toegestaan.
Bevindingen. In de plannen werd een bedrag van circa 2,5 miljoen
euro uitgetrokken voor reclame voor receptgeneesmiddelen. Dat is circa 3,5% van het totaalbudget. Uit de marketingplannen blijkt dat bedrijven met lifestyle-geneesmiddelen doorgaan met direct-to-consumer
campagnes voor dit type geneesmiddelen. Ook advertorials (op artikelen lijkende reclame, soms geschreven door artsen) worden ingezet.
Beschouwing. Twee veroordelingen door de rechter maakte de
scheidslijn voor publieksreclame in grote lijnen duidelijk. De activiteiten naar het algemene publiek worden vooral gedaan voor bepaalde categorieën geneesmiddelen. De grenzen worden steeds weer opgezocht.
Uit meldingen bij de Inspectie blijkt dat er farmaceutische bedrijven zijn
die gegevens van patiënten verzamelen. Nader onderzoek heeft op dit
punt (nog) niet plaatsgevonden.’
Ziekenhuisapotheken
‘Doordat ziekenhuisapotheken met een “lumpsum” fi nanciering dienen
rond te komen worden vaak zeer hoge kortingen gegeven door de farmaceutische industrie met als spin-off voor de farmaceutische industrie de
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vervolgprescripties in de eerstelijnsgezondheidszorg. Deze kortingen
worden in de marketingplannen niet genoemd omdat ze op andere budgetten rusten (o.a. salesplannen).’
M.a.w. de industrie richt zich op de tweede lijn, op de specialisten,
omdat zij uitgaat van een ‘uitstralend effect’ naar de huisartsen.
Sponsoring / overige uitgaven
‘Aan deze “restpost” wordt in de plannen ongeveer 4 miljoen euro uitgegeven, dat is circa 5% van het totaalbudget. Een verdere uitsplitsing
van dit bedrag kan niet direct aan de plannen ontleend worden. Ongeveer 6% van de uitgaven, zijnde ca 5 miljoen euro heeft betrekking
op de activiteiten: internet, presentaties, marktonderzoek, monsters en
onderzoek.’
Niet expliciet vermeld in deze lijst zijn sponsors van patiëntenorganisaties. Publieksreclame voor voorschriftplichtige geneesmiddelen is in
Europa zoals gezegd nog officieel verboden, maar via het steunen van
zogenaamde patiëntenorganisaties komt de ziekte, waarvoor de firma
een geneesmiddel heeft, in de media en komt de overheid onder druk om
het geneesmiddel sneller terug te betalen enz.272

Marketing: de achillespees van een aanbodgedreven beleid
Volgens Fortune 500 scoort de geneesmiddelenindustrie het hoogst op
winstvoeten, investering in onderzoek en ontwikkeling en marketing
en administratie. 30% van de verkoopscijfers gaat naar dit laatste (zie
figuur p. 198).
Nederlandse onderzoekers tonen aan dat drie eigenschappen van de
geneesmiddelenmarkt de omvang van deze marketinginspanningen
verklaren.273 Ze zijn reeds voordien aan bod gekomen, maar we systematiseren ze hier nog eens.
Vooreerst wordt de geneesmiddelenmarkt gekenmerkt door innovatie
en vooral imitatie van geneesmiddelen. Artsen ervan overtuigen dat uw
product ietsje beter is dan al die andere duplicaten kost veel reclame.
Ten tweede is er de informatie-asymmetrie of ongelijkheid tussen arts
en patiënt. Meer dan bij andere verbruiksgoederen kan de patiënt niet
zelf kiezen noch uit zichzelf weten welk geneesmiddel noodzakelijk,
nuttig of het beste is. Maar evenzeer bestaat er tussen artsen en pa197
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tiënten enerzijds en de farmabusiness anderzijds een sterke informatieasymmetrie. Artsen weten niet alles over geneesmiddelentherapieën.
De farmaceutische industrie beschikt over veel meer kennis, omdat zij
kan beschikken over alle onderzoeksresultaten en informatie over het
desbetreffende geneesmiddel. Geneesmiddelenproducenten vullen de
informatiebehoefte van artsen op met hun reclame. Via open en verdoken, directe en indirecte reclame-inspanningen maakt de industrie
handig gebruik van die onwetendheid van artsen en patiënten om haar
geneesmiddelen te slijten.
Ten derde kent de geneesmiddelenmarkt weinig prijselasticiteit. Omdat de ziekteverzekering het grootste deel van de medicatie terugbetaalt, stellen noch artsen, noch patiënten zich veel vragen omtrent de
prijs. Prijsverschillen tussen terugbetaalde geneesmiddelen beïnvloeden nauwelijks het voorschrijfgedrag van de arts. De farmaceutische
business profiteert van het recht van de patiënt op terugbetaling van
noodzakelijke geneesmiddelen. Als de prijs niet belangrijk is dan telt
vooral de reclame. En dat veroorzaakt een perverse spiraal van steeds
duurdere geneesmiddelen die gepromoot worden met steeds hogere reclamebudgetten. Het werkt als een vicieuze cirkel: de prijs speelt niet
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zo’n grote rol, met genoeg reclame verkoopt men wel. Gevolg: hoge prijszettingen voor hoge winstmarges en hoge reclamebudgetten, die op hun
beurt wéér nog hogere prijzen van geneesmiddelen noodzaken. Het geld
voor die reclame is wél afkomstig van wat patiënten en vooral de ziekteverzekering moeten betalen voor het geneesmiddel. Want uiteraard
wordt de prijs van die cadeautjes, snoepreisjes, gesponsorde onderzoeken, handelsvertegenwoordigers, ‘gratis’ stalen e.d. mee verrekend. En
dat mechanisme leidt tot een andere perverse, negatieve spiraal voor de
ziekteverzekering. Die ziekteverzekering fi nanciert namelijk de marketing die mee aan de basis ligt van het te veel en verkeerd gebruik
van geneesmiddelen, dat zorgt dan weer voor ontsporingen van de eigen
uitgaven.
Deze drie kenmerken: innovatie en imitatie, informatie-asymmetrie en
lage prijselasticiteit behoren tot ons typisch aanbodgedreven geneesmiddelenbeleid. De producenten dringen hun me too-producten op om
hun deel van de markt in te palmen. De informatie-asymmetrie wordt
ingevuld door informatie van de farmaceutische industrie die zoveel
mogelijk van hun geneesmiddelen wil verkopen. De lage prijselasticiteit maakt dat er vanuit de aanbodzijde nog weinig competiviteit is op
basis van prijs of kwaliteit. Het is dan vooral de marketingpower en
de monopoliekracht vanuit de aanbodzijde die bepalend is voor verkoop
en winstmarges. Wanneer de marketingactiviteiten voor een bepaald
geneesmiddel toenemen met 10%, stijgt de vraag naar dit geneesmiddel
gemiddeld met zo’n 3%. Deze stijging gaat voor 40% ten koste van de
vraag naar concurrerende geneesmiddelen, de rest komt voort uit een
vergroting van de markt.274
Het overzichtsartikel in JAMA over de invloed van de industrie op het
voorschrijfgedrag van de artsen besluit: ‘Artsen interreageren veelvuldig en op talrijke manieren met de farmaceutische industrie. Een proces dat reeds vanop de universiteit begint.’275
Een overzichtsartikel in The Lancet met als titel: ‘De farmaceutische
industrie als een informant’ besluit: ‘Rationeel voorschrijven komt in gedrang wanneer opinieleiders worden gebrieft, gepromoot, gecultiveerd
en gesteund door de farmaceutische bedrijven; wanneer patiëntenorganisaties worden gesponsord door de industrie, zoals Pfi zer, producent
van Viagra, de Britse Impotentie Vereniging en het Men’s Health Forum
sponsort; wanneer zoals in vele landen er zo weinig echt onafhanke199

lijke en niet-commerciële informatiebronnen ter beschikking staan, de
artsen overlatend aan de industrie voor hun informatie. (...) Uiteindelijk
hebben de grote bedrijven genoeg invloed om de regeringspolitici direct
te beïnvloeden. Men kan zich moeilijk inbeelden dat een land zou kunnen weerstaan aan een farmaceutische multinational met een inkomstencijfer dat groter kan zijn dan het Bruto Nationaal Product van dat
betrokken land. In Engeland zijn er regelmatig bijeenkomsten tussen
de vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie en de ministers
van vijf verschillende departementen, om gezamenlijk een politiek te
ontwikkelen die de competiviteit moet versterken ten behoeve van de
innovatieve farmaceutische industrie.’276
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Deel V

Nieuw geneesmiddelenbeleid

‘De industrie brengt een voortdurende stroom van nieuwe
geneesmiddelen op de markt. Het is dikwijls helemaal niet
duidelijk in welke mate de prijzen van deze nieuwe producten werkelijk de kosten van ontwikkeling, productie en
marketing weerspiegelen. Maar het is wel duidelijk dat in
veel gevallen het bedrijf alles zal doen om te bekomen wat
in zakenmilieus genoemd wordt “the highest price that the
market will bear” (de hoogste prijs die de markt kan dragen). In feite betekent dit voor geneesmiddelen dat de prijs
van een geneesmiddel bepaald wordt door de hoogste prijs
die de ziekteverzekering of de overheid kan dragen.’
(Wereldgezondheidsorganisatie, WHO)277
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Waarom is Nieuw-Zeeland zoveel goedkoper?
Hoe werkt het systeem in Nieuw-Zeeland? Hoe maakt openbare
aanbesteding geneesmiddelen goedkoper? Hoe zorgt dit ervoor
dat de patiënt toegang heeft tot de beste geneesmiddelen? Hoe
stimuleert dit een beter voorschrijfgedrag bij artsen? Hoe neemt
het de drijfveer voor buitensporige marketing weg? Hoeveel
kan ermee bespaard worden voor patiënt en ziekteverzekering?

Tijdens de cholesteroloorlog leerde ik het geneesmiddelenbeleid in NieuwZeeland kennen.278 Dit land heeft op amper tien jaar tijd zijn geneesmiddelenpolitiek kunnen omkeren van een klassiek aanbodgestuurd naar
een behoeftegestuurd beleid. Dit in een periode van neoliberalisering.
Het Nieuw-Zeelandse model van geneesmiddelenbeleid kan inspirerend
werken voor een nieuw beleid in ons land en in Europa.
Nieuw-Zeeland heeft ongeveer dezelfde gezondheidsuitkomsten als
België. Het BNP per hoofd ligt een kwart lager dan in België, maar hoger
dan in Zuid-Europese landen zoals Spanje. Het eiland heeft een kleine 4
miljoen inwoners.279 De meeste geneesmiddelen moeten er geïmporteerd
worden. Eén Nieuw-Zeelandse dollar (NZ $) is een halve euro waard. Het
geneesmiddelenbeleid en de voorlichting van de bevolking zijn er in handen van een overheidsinstituut: Pharmac. Deze instelling is politiek en
commercieel onafhankelijk. Vooral onafhankelijke wetenschappers en
sinds kort ook patiëntenorganisaties bepalen er het beleid.
We zetten vooreerst de belangrijkste resultaten van Pharmac op tien
jaar tijd op een rij:
– Een geaccumuleerde winst van 2,1 miljard NZ $ door prijsonderhandelingen in het systeem van openbare aanbesteding. De uitgaven voor
geneesmiddelen bedroegen in 2003 512 miljoen NZ $. Met het oude
aanbodgestuurd systeem van voor 1993 zouden deze uitgaven opge203
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lopen zijn tot 1.136 miljoen NZ $. De uitgaven van de ziekteverzekering voor geneesmiddelen bedragen in Nieuw-Zeeland gemiddeld 63
euro per jaar per inwoner. In België bedragen deze uitgaven gemiddeld 270 euro of ruim viermaal zoveel.
Nieuw-Zeeland is het enige land ter wereld waar de jaarlijkse groei van
de kosten voor geneesmiddelen ver onder de 3% blijft, niettegenstaande
het gebruik in volume met 50% toenam en de kwaliteit zich kan meten
met de beste van de wereld. In België bedraagt de jaarlijkse kostenstijging voor geneesmiddelen 8%, in de VS loopt deze op tot 19%.
Meer burgers dan ooit hebben vandaag in Nieuw-Zeeland toegang tot
bijna volledig terugbetaalde geneesmiddelen.
Op tien jaar tijd werden 131 nieuwe, innovatieve geneesmiddelen
méér terugbetaald.
Nieuw-Zeeland is een wereldautoriteit geworden op het vlak van kosten-baten-analyse en het toepassen van de Evidence Based Medicine
in de dagelijkse praktijk.

Prijsverschillen van 50 tot 90%
Onderstaande tabel vergelijkt de prijs* (zelfde dosis, zelfde verpakking)
van enkele veel gebruikte geneesmiddelen in Nieuw-Zeeland met deze van
merkproducten en van het goedkoopste generische alternatief in België.

Wat moet de patiënt uit eigen zak betalen?
In België betaalt de patiënt 25% remgeld op de publieksprijs van het
geneesmiddel met een maximum plafond van 15,10 euro voor de grote
verpakkingen. Voor mensen met een laag inkomen (de zogenaamde
WIGW-statuten) ligt dit remgeld op 15%.
In Nieuw-Zeeland betaalt de patiënt forfaitair per voorschrift (maximaal drie maanden behandeling) maximaal 7,50 euro, met een totaal
maximum van 150 euro remgeld per jaar per gezin. Geneesmiddelen*

De prijzen in de Pharmaceutical Schedule van Nieuw Zeeland dienen gemiddeld met
100/65 vermenigvuldigd te worden om ze vergelijkbaar te maken met de Belgische publieksprijs. Dit komt omdat in Nieuw Zeeland de prijzen af-fabrieksprijzen zijn. Terwijl in
de Belgische publieksprijs de marges van groothandel en apotheek inbegrepen zijn.
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Prijsverschillen
Werkzame stof

Prijs merkproduct
in België
(28 of 30 co.)
Ranitidine
Zantac
maagzuurremmer
300 mg
22,80 euro
Omeprazole
Losec
maagzuurremmer
20 mg
53,32 euro
Diclofenac
Voltaren
ontstekingsremmer
100 mg
12,50 euro
Citalopram
Cipramil
antidepressivum
mg
31,80 euro
Fluoxetine
Prozac
antidepressivum
30,00 euro
Lorazepam
Temesta
slaapmiddel
2,5 mg
10,78 euro
Paracetamol
15 merken (Dafalgan,
pijnstiller
Perdolan...)
4,30 euro
Aciclovir
Zovirax
antiherpes medicatie
800 mg
102,62 euro
Trifasische anticonceptiepil Trinordiol
15,05 euro

Prijs generisch
product

Prijs in NieuwZeeland

Docraniti
300 mg
18,60 euro
Docomepra
20 mg
26,39 euro
Docdiclofenac 100
mg
10,86 euro
Citalopram
20 mg
20 euro
Fluoxephar
15,50 euro
Lorazetop
2,5 mg
5,40 euro
Paracetamol EG

Zantac
300 mg
2,34 euro
Losec
20 mg
17,55 euro
Diclofenac
100 mg
2,25 euro
Citalopram
20 mg
7,50 euro
Fluoxetine
3,30 euro
Lorazepam
2,5 mg
3,15 euro
Paracetamol

3,54 euro
Aciclovir Bexal
800 mg
24,60 euro

0,23 euro
Aciclovir
800 mg
9,00 euro
Trifeme
7,10 euro

voorschriften voor kinderen worden volledig terugbetaald. Voor chronische patiënten en voor sociaal verzekerden bedraagt het remgeld per
voorschrift 1,50 euro. De meeste grote verpakkingen voor chronische
medicatie bevatten voldoende voor drie maanden behandeling.

Geen wildgroei en alleen de beste kwaliteit in het aanbod
Pharmac kiest het beste product aan de beste prijs per subklasse en
subsidieert dit. Pharmac selecteert ook een paar alternatieven voor
dit beste medicament. Maar die worden terugbetaald aan de prijs van
het goedkoopste referentieproduct. Dit is het zogenaamde referentieterugbetalingssysteem. Deze geneesmiddelen worden dus niet volledig
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terugbetaald, tenzij de arts dit omwille van medische redenen kan argumenteren. Als de arts bevestigt dat de patiënt het geneesmiddel bijvoorbeeld niet zou verdragen of dat de therapie niet zou aanslaan, dan
betaalt de overheid het duurdere alternatief wél volledig terug.
Van elke stof/verpakking wordt er in Nieuw-Zeeland maar één merk
terugbetaald. Zo zijn er in Nieuw-Zeeland
– slechts twee statines (cholesterolverlagers) geselecteerd tegenover
vijf in België,
– zes calciumantagonisten (bloeddrukverlagers) met zes merknamen
tegenover 15 verschillende calciumantagonisten met 21 merknamen
in België,
– drie maagzuurremmers ( PPI’s) en drie merknamen, tegenover zes
PPI’s van twaalf verschillende merken bij ons,
– acht ontstekingsremmers (vb. Voltaren) met zestien merknamen tegenover 19 met 78 verschillende merknamen in België.
Bij ons bestaat er een veelheid aan geneesmiddelen die onderling geen
verschil geven maar veel geld kosten aan onderzoek, ontwikkeling, erkenning en marketing. Zo kan MSD in Nieuw-Zeeland alleen Zocor van
5 mg comprimés op de markt brengen en de producent van generische
producten Lipex de rest van de simvastatines, aan een prijs die 60%
lager ligt dan wat MSD voor Zocor vandaag in België vraagt.
Zo brengt AstraZeneca in Nieuw-Zeeland Losec (en niet het generisch
product) op de markt aan een prijs die 70% lager ligt dan wat dezelfde
fi rma voor Losec in België vraagt.
Temesta, een slaapmiddel dat niet wordt terugbetaald bij ons, kost in
Nieuw-Zeeland eveneens 60% minder dan in België en wordt er volledig
gesubsidieerd.
Pharmac zorgt ook voor onafhankelijke wetenschappelijke voorlichting
van arts en patiënt en stuurt zo het voorschrijfgedrag. De patiënt wordt
bijvoorbeeld aangeraden slaapmiddelen te vermijden en andere manieren
te zoeken om slaapproblemen op te lossen. Zo mag de arts in plaats van
een gewoon voorschrift ook een ‘groen voorschrift’ geven. Hiermee krijgt
de patiënt in plaats van een medicijn een abonnement voor een sportclub
of fitnesscentrum door de ziekteverzekering terugbetaald.280
Nieuwe producten die erg duur zijn en waarvan nog niet bewezen is
dat ze wel beter zijn dan bestaande producten worden NIET terugbetaald.
Dat is het geval voor Celebrex en Vioxx. De laatste wetenschappelijke
onderzoeken stellen dat deze dure producten niet effectiever zijn dan de
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klassieke ontstekingsremmers en dat ze bovendien meer kans op hart- en
vaatlijden zouden geven. Pharmac gaat er prat op dat het destijds niet
gezwicht is voor de druk van MSD en Pfi zer om deze producten toch te
subsidiëren.

Hoe werkt het systeem?
Op de geneesmiddelenlijst van Pharmac staan 2.600 medicamenten die
op voorschrift verkrijgbaar zijn. De lijst bevat de prijs van het geneesmiddel, de mate waarin het gesubsidieerd is en de voorwaarden waaronder het terugbetaald wordt.
De beheerraad van Pharmac neemt de eindbeslissingen rond terugbetaling. Zij wordt geadviseerd door onafhankelijke deskundigen van
het Pharmacology and Therapeutics Advisory Committee. Dit comité
bestaat uit artsen die worden voorgedragen door de professionele organisaties en benoemd door de directeur-generaal van gezondheid. Er
wordt veel aandacht gegeven aan eventuele belangenverstrengeling.
De hele beslissingsprocedure is transparant. Alle rapporten en verslagen zijn toegankelijk via het internet. Dat heeft het publiek kunnen
overtuigen van het nut van Pharmac. Iedere burger kan op eenvoudige
wijze meewerken. Maar ook lobbywerk vanwege de farmaceutische industrie wordt zo bemoeilijkt.
De criteria voor de keuze van het beste geneesmiddel zijn in volgorde
van belang: wetenschappelijk bewezen werkzaamheid en veiligheid,
klinische behoefte, afweging tegenover alternatieve therapieën, prioriteitszetting, kosten-effectiviteit en globaal budget. De techniek van
openbare aanbesteding en opbod wordt ieder jaar verfijnd en versterkt.
Het is de sleutel voor het succes van het beleid. Men wil ditzelfde systeem nu ook toepassen op andere sectoren van de gezondheidszorg.
Pharmac zorgt naast het beheer van de geneesmiddelenlijst ook voor
de organisatie van informatiecampagnes voor artsen en patiënten.

De geschiedenis van Pharmac
Vóór 1993 beslisten de ministers van Volksgezondheid en Sociale Zaken
over de prijzen. Ze werden direct benaderd door de farmaceutische be207

drijven. Prijzen waren dikwijls het directe resultaat van de lobbykracht
van die bedrijven. Alles werd geregeld door onderhandelingen die los
stonden van kwaliteitsbeoordeling en van een vergelijking tussen de
verschillende producten. In praktijk stelden de fi rma’s hun prijzen voor
en aanvaardde de overheid hun voorstel, zonder de werkelijke waarde
of kostprijs te kennen van wat gekocht werd.
De prijzen lagen toen 130% hoger dan in Australië en zelfs twee tot
vijfmaal hoger dan in Engeland. Het budget ontspoorde met een jaarlijkse groei van meer dan 14%. Het was een typisch aanbodgestuurd beleid
zoals dat vandaag ook in ons land bestaat. De overheid had tot dan toe
nog nooit haar enorme gezamenlijke koopkracht uitgespeeld tegen de
farmaceutische bedrijven.
In 1993 richtte de overheid het politiek onafhankelijke instituut Pharmac op. Dat begon met het organiseren van een competitie tussen verschillende geneesmiddelenproducenten van dezelfde of gelijkwaardige
producten. Eerst stelde Pharmac een lijst samen met de beste medicatie
volgens wetenschappelijke criteria: de voorkeurslijst. Dan volgden kosten-baten-studies. Dus eerst werd bepaald welke de beste geneesmiddelen waren, daarna ging de aandacht naar de prijs. Nadien organiseerde
Pharmac het referentieprijssysteem en probeerde met cross deals forse
prijsdalingen af te dingen. Cross deals zijn overeenkomsten waarbij een
bedrijf zijn innovatief nieuw product terugbetaald krijgt op voorwaarde
dat het de prijs van zijn andere nuttige producten fors doet dalen. 19931995 was immers ook de periode van de opkomst van zeer dure nieuwe
geneesmiddelen zoals het antidepressivum Prozac, de cholesterolverlager Zocor of de maagzuurremmer Losec.
Vanaf 1997 startte Pharmac met het systeem van openbare aanbesteding. Paracetamol was het eerste product waarvoor men meer dan
40 bedrijven liet concurreren. Men koos deze goed gekende pijnstiller
omdat de mensen een generische versie gemakkelijk zouden aanvaarden.
Openbare aanbesteding in het referentieprijssysteem vormt de hoeksteen voor het succes van Nieuw-Zeeland. In andere landen, waar referentieterugbetalingssystemen werden ingevoerd zonder structurele
veranderingen in de globale geneesmiddelenpolitiek, had dit maar een
beperkt kostenbesparend effect.281 Voor echte innovatieve geneesmiddelen, waarvoor nog geen concurrenten op de markt zijn, kan Pharmac
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het systeem van openbare aanbesteding niet toepassen. Daar maakt
men gebruik van cross deals om de prijzen te doen dalen. Zo heeft in
1998 Parke-Davis (later opgekocht door Pfi zer) zijn gloednieuwe atorvastatine (Lipitor) op de markt mogen brengen op voorwaarde dat het
zijn bloeddrukverlager en ACE-inhibitor quinapril (Accupril) met 90% in
prijs liet zakken. Hierdoor lieten concurrerende producenten van ACEinhibitoren ook hun prijzen zakken. Op dat moment waren ACE-inhibitoren nog niet uit patent waardoor Pharmac de concurrentie met de veel
goedkopere generische vormen nog niet kon organiseren, maar uiteindelijk toch een zeer lage prijs kon afdwingen.
Daarnaast werd het systeem van ‘uitgavenmaximum’ (Expenditure
Caps) ingevoerd. Bij dit systeem wordt met de producent een contract
afgesloten om een bepaalde hoeveelheid geneesmiddelen te verkopen en
te subsidiëren, afhankelijk van een wetenschappelijke behoefteanalyse.
Indien de werkelijke uitgaven dit maximum overschrijden, betaalt de
fi rma het verschil terug aan Pharmac. De firma weet dan dat het geen
zin heeft om een marketing te organiseren voor haar nieuwe producten.
Nieuw-Zeeland evolueerde dus snel van een passieve (passief vanuit
de vraagzijde) kooppolitiek naar een ‘smart contracting practice’, een
slimme manier van contracten afsluiten. ‘Pharmac’s benadering maakt
van het instituut een actieve koper op de markt van gesubsidieerde geneesmiddelen. Eerder dan passief de geneesmiddelen te aanvaarden die
de fi rma’s op de markt willen, beslist Pharmac welke van die geneesmiddelen waardevol zijn.’282
De farmaceutische industrie reageerde aanvankelijk met een heftige mediacampagne tegen Pharmac. Op een bepaald ogenblik waren
er meer gerechtszaken van farmaceutische bedrijven tegen Pharmac
dan dat er stafpersoneel was. Maar na tien jaar is de mentaliteit bij het
medisch korps veranderd en wordt er nu kritisch en rationeel voorgeschreven.

Chronologie en mijlpalen
Eerste openbaar aanbod voor paracetamol, leidde tot een prijsdaling met 44%.
1998: Invoering van het referentieprijssysteem in de subklasse van
bloeddrukverlagers, de zogenaamde ACE-inhibitoren, leidde tot
1997:
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1999:

2000:
2001:
2002:

150 miljoen dollar winst in de volgende zes jaren. Pharmac organiseerde cross deals met Parke-Davis en MSD. Oorspronkelijk
wilde Pharmac een prijsreductie van 60% afdwingen, maar via
een cross deal o.a. met MSD kon een prijsdaling van 96% afgedwongen worden op de zeer dure ACE-remmer enalapril (bij ons
gekend als Renitec).
Lancering van de voorlichtingscampagne ‘Verstandig gebruik
van antibiotica’. De eerste openbare aanbesteding voor meerdere geneesmiddelen tegelijk.
Cumulatieve winst (sinds ’93) overschrijdt de 1 miljard NZ $.
Afsluiten van 160 exclusiviteits-bevoorradingscontracten voor
een periode van drie jaar.
Pharmac beheert vanaf nu ook de hospitaalmedicatie. Een consumenten-adviescomité wordt gevormd. Start van de ‘green
prescription’ campagne. De artsen mogen een groen voorschrift
maken, waarbij de patiënt zijn sportabonnement terugbetaald
krijgt.
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uitgaven zonder ingrepen van Pharmac
feitelijke uitgaven

Zonder Pharmac hadden de uitgaven voor eenzelfde hoeveelheid geneesmiddelen in 2003 de overheid 624 miljoen NZ$ meer gekost. Dan zou het geneesmiddelenbudget meer dan het dubbele van het
huidige bedragen hebben.
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2003: Cumulatieve winst (sinds ’93) overschrijdt de 2 miljard NZ $.
De voorlichtingscampagne voor een verstandiger antibioticagebruik doet het verbruik met 16% dalen. De openbare aanbesteding overschrijdt de 1.000 geneesmiddelen. Vier informatiecampagnes: ‘Wise Use of Antibiotics’, ‘One heart many
lives’ (verhoging van statinegebruik bij hartlijders), ‘Asthma
management’, ‘Green prescriptions’. Onder meer onder druk
van Pharmac wordt publieksreclame voor geneesmiddelen
(DTCA) verboden. Naast de VS was Nieuw-Zeeland het enige land
ter wereld waar DTCA was toegestaan. Pharmac heeft meerdere
studies gepubliceerd over de desastreuse gevolgen van DTCA
voor de kwaliteit en de kwantiteit van het voorschrijfgedrag.
De DTCA was in 2002 nog verantwoordelijk voor 21% van het
2,26 miljoen surplus aan voorschriftjes.

Voorbeelden trekken...
Landen als Australië, de Canadese provincie British Columbia en Amerikaanse staten als Maine en Oregon hebben elementen van het Nieuw-Zeelandse systeem overgenomen met sterke prijsdalingen als resultaat.283
In British Columbia weerlegde onderzoek de kritiek dat patiënten
verplicht zouden worden naar minder effectieve behandelingen over te
schakelen of zelfs met behandeling te stoppen.284
In British Columbia en nu ook in andere Canadese provincies liggen
de prijzen van geneesmiddelen 50 tot 80% lager dan in de VS. Vanuit de
VS trekken oude en chronische patiënten met bussen de grens over om
geneesmiddelen te kopen in Canada. Geneesmiddelen worden ook vanuit Canada geëxporteerd naar de VS. Overheidsinstanties van bepaalde
staten en ook privé-verzekeringsmaatschappijen sluiten nu prijs/volume contracten af met Canadese groothandelaars.
Maar een tegenoffensief komt op gang. Het FDA roept moord en brand dat
import van Canadese producten gevaarlijk kan zijn ‘wegens onvoldoende veiligheidsgaranties’. GSK en AstraZeneca hebben hun leveringen aan
Canada al beperkt of zelfs stopgezet. De kampioenen van de vrijhandel
overwegen ironisch genoeg sancties of zelfs een embargo tegen de geneesmiddelenhandel met Canada.
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In de VS zet de industrie haar lobbyisten aan het werk in het Congres
en lokale parlementen van staten. Gerechtelijke processen moeten een
omslag van het geneesmiddelenbeleid trachten tegen te houden. Onlangs verloor de industrie in hoger beroep processen tegen de staten
Maine en Oregon.
Achttien andere Amerikaanse staten overwegen nu een behoeftegestuurd systeem toe te passen voor de ziekteverzekering van hun overheidsambtenaren en voor Medicaid, een sociaal verzekeringsprogramma voor de allerarmsten.
Medicare, het verzekeringsprogramma voor bejaarden in de VS, overwoog om principes van het Nieuw-Zeelandse systeem in te voeren. Maar
de farma-industrie wist in november 2003 de stemming in het Congres
volledig naar haar hand te zetten. Bij wet is het nu voor Medicare verboden een voorkeurslijst met de beste geneesmiddelen te hanteren,
prijs/volume contracten te onderhandelen of goedkope geneesmiddelen
uit Canada te importeren.285 Dus bij wet mag de Amerikaanse overheid
haar sterke gezamenlijke koopkracht voor geneesmiddelen níet gebruiken.
Bij de vorming van een nieuw vrijhandelsakkoord met Australië begin 2004 probeerde de Amerikaanse regering maximale druk uit te
oefenen, opdat Australië zou afzien van zijn vraaggestuurd geneesmiddelenbeleid. De VS willen dat de Amerikaanse farmacamultinationals
vrije toegang hebben tot de Australische markt.286 Economist Richard
Denniss schetst de inzet van deze strijd als volgt: ‘Waar de farmaceutische firma’s zich vandaag vooral zorgen over maken, is dat andere landen of zelfs sommige staten in de VS zeggen: ‘Als je die geneesmiddelen
kunt verkopen aan zulke goedkope prijzen in Australië, dan willen wij
ook diezelfde prijs betalen.’ In het verleden waren wij een relatief kleine
markt. Wij kregen goedkope geneesmiddelen, maar dat was toen nog
niet zo zorgwekkend. Nu andere overheden de Australische aanpak willen overnemen, vinden farmaceutische bedrijven dit onrustwekkend.’287
Engeland overweegt het systeem van prijs/volume contracten via openbare aanbesteding toe te passen voor alle producten die uit patent zijn.
De Duitse ziekenfondsen hebben in 2004 voor het Europees Gerechtshof
te Luxemburg een proces gewonnen tegen de Europese Federatie van
Farmaceutische Bedrijven over de Duitse prijzenpolitiek. Het Europees
Hof oordeelde dat ziekenfondsen niet mogen vergeleken worden met
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privé-ondernemingen en dus niet vallen onder de EU-regelgeving op de
concurrentie. Dit is een belangrijk juridisch argument en zo wordt in
Europa ook een sterker behoeftegestuurd geneesmiddelenbeleid mogelijk.288
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Cuba: een behoeftegestuurd aanbodsbeleid
Hoe realiseert een arm ontwikkelingsland gezondheidsresultaten die vergelijkbaar zijn met deze van de rijkste landen? Hoe
kan een land onder economische blokkade aan de spits staan
van onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen?

In de zomer van 1997 verbleef ik in Cuba naar aanleiding van het
Internationaal Jeugdfestival. Samen met 11.000 jongeren uit alle landen van de wereld logeerde ik bij een gewone Cubaanse familie in
de volkswijken van Havana. Mijn gastfamilie leeft met acht mensen
in een oud, maar groot huis dat voor 1959 bewoond werd door een
rijke Cubaanse familie die naar Miami vluchtte. Vader is 59 jaar en
werkt op een citrusplantage. Moeder is 57, een verpleegster die al
twee jaar op pensioen is. In dit arme Cuba gaan de mannen op 60 en
de vrouwen op 55 jaar op pensioen. De ene dochter is secretaresse op
een school en gehuwd met een bouwvakker, zij hebben één kind. De
andere dochter is dokter en haar man is arts op een Cubaanse boot.
Het derdewereldland Cuba heeft meer dokters per 1.000 inwoners
dan België. Gezondheidszorg is in Cuba gratis en toegankelijk voor
iedereen. Alle kosten van de gezondheidszorg worden door de staat
gedragen, met uitzondering van de medicatie op de eerste lijn die aan
gesubsidieerde prijzen wordt aangeboden. We kunnen het ons moeilijk voorstellen, maar op Cuba is een hartoperatie of een langdurige
revalidatie volstrekt gratis, voor iedereen. Elke Cubaan, ongeacht
zijn koopkracht heeft recht op de zorgen die hij nodig heeft. Als je
in andere ontwikkelingslanden gewerkt hebt, dan steekt zulke prestatie je ogen uit. Het land is terecht fier: ‘In heel de wereld sterven
er iedere dag onnodig 38.000 kinderen onder de vijf jaar, geen enkel
slachtoffer is Cubaan.’
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Bij de beste gezondheidscijfers van de hele wereld
Cuba investeert 15% van zijn bruto binnenlands product in onderwijs
en gezondheidszorg, tegenover slechts gemiddeld 7% voor de andere
landen in Latijns-Amerika of 12% in ons rijke België.289 Bij de revolutie van 1959 waren er 6.000 dokters op Cuba, de helft trok naar de VS.
Momenteel zijn dat er elf keer zoveel, of 1 per 170 inwoners. Ter vergelijking: in België is er één dokter per 250 inwoners.290 Meer dan 5.000
van hen werken in andere ontwikkelingslanden en vele derdewereldstudenten kunnen gratis een doktersopleiding volgen aan Cubaanse universiteiten. ‘Cubanen waren de eerste Artsen zonder Grenzen’, aldus
een verantwoordelijke van het ministerie van Volksgezondheid aan de
BMJ.291 Momenteel zendt Cuba méér artsen uit naar landen van de Derde
Wereld dan de Wereldgezondheidsorganisatie.
Sinds een tiental jaren is de huisartsgeneeskunde in Cuba in volle
ontwikkeling. Elke gemeente werd verdeeld in gezondheidszones van
telkens ongeveer 30.000 inwoners, waar een polikliniek alle gezondheidstaken opneemt. Elke polikliniek coördineert de taken van tientallen huisartsen die in de wijken werken en wonen en vormen basisgroepen van tien à twaalf artsen. Die groepen kunnen een beroep doen op
de ondersteuning van geneesheren-specialisten, een maatschappelijk
werker, een psycholoog enz. Elke huisarts is samen met een verpleegkundige verantwoordelijk voor de eerstelijnsgezondheidszorg (preventie, gezondheidsopvoeding, curatieve zorgen, rehabilitatie) voor een
bevolking van 500 à 800 mensen. Hij weet welke families onder zijn
verantwoordelijkheid vallen en elk gezin weet wie zijn huisarts is. Hoewel elke patiënt gevraagd wordt zich tot zijn huisarts te richten, kun
je als patiënt toch een andere huisarts raadplegen, al wordt dit niet
aangemoedigd. De huisarts verdeelt zijn werk tussen consultaties in
zijn kabinet en huisbezoeken volgens een eigen planning (preventie, opvolging van chronische patiënten, jaarlijkse controles) of op vraag van
de patiënt.
De vergelijking tussen Cuba en het actuele Rusland is leerrijk. Beide
landen zaten afgelopen tien jaar in een diepe crisis. In Cuba daalde de
economische output met 35% als gevolg van het wegvallen van de handelsrelaties met de Sovjetunie en van de verscherpte blokkade van de VS.
Rusland koos resoluut de weg van het kapitalisme, Cuba hield vast aan
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zijn socialistische maatschappijmodel. De cijfers liegen er niet om. Cuba
verbeterde zijn sociale resultaten nog, de kindersterftecijfers blijven laag
en de levensverwachting hoog.292 In het kapitalistische Rusland is er een
dramatische terugval op al die indicatoren. De kindersterfte bijvoorbeeld
is in de meeste ex-Sovjetrepublieken verviervoudigd sinds de val van de
Muur. In Cuba werd ondanks de crisis de kindersterfte gehalveerd: van 14
per 1000 in 1990 tot 7 per 1000 in 2002.293 Dat is vergelijkbaar met België. Daardoor bevindt het land zich mee aan de kop van het wereldpeloton.
In de Latijns-Amerikaanse regio en de Cariben stierven in 1999 gemiddeld 30 zuigelingen per 1000.294 De kindersterftecijfers (under five mortality rate) worden door wetenschappers beschouwd als de belangrijkste
maatstaf om de graad aan menselijke ontwikkeling in een samenleving
te meten en te vergelijken. Cuba realiseert met een nationaal inkomen per
hoofd dat slechts één tiende bedraagt van dat van een rijk land als België,
gelijkwaardige kindersterftecijfers. Dat is ontegensprekelijk een belangrijk wetenschappelijk argument voor de superioriteit van zijn maatschappelijk systeem op het vlak van menselijkheid, rechtvaardigheid en efficiëntie. Volgens Kofi Annan toont Cuba ‘dat het zelfs voor een arm land
niet nodig is om zijn bevolking bloot te stellen aan de ergste ontberingen.
Cuba heeft een gezondheidsniveau dat onbekend is in de meeste arme landen. Op dit vlak kunnen we daar allen van leren. En dat geldt zelfs voor
de rijke landen’.295 In 1995 en opnieuw in 2000 zocht het Britse Institute
of Health Services Management – op aansturen van het ministerie van
Volksgezondheid – inspiratie in het ‘geavanceerde gezondheidssysteem
van Cuba’ omdat, aldus The Financial Times, in Groot-Brittannië de gezondheidstoestand ‘gezakt was tot op een derdewereldniveau’. In Britse
ziekenhuizen werd onlangs een Cubaanse antikankervaccin getest.296
Sinds de revolutie van 1959 is Cuba van onderontwikkeld derdewereldland uitgegroeid tot een ‘grootmacht’ op gebied van gezondheid en gezondheidszorg. Hoe is dit mogelijk?
De belangrijkste bijdrage kwam van de fundamentele economische
en sociale veranderingen sinds 1959: een eigen woning, een verzekerd
inkomen, betere voeding en een betere opleiding zijn immers van essentieel belang voor de gezondheid. De bijdrage van de gezondheidsdiensten, hoe belangrijk ook, komt pas daarna. Cuba koos voor de opbouw
van een socialistisch systeem, een economische ontwikkeling in functie
van de vraag en de behoeften van de bevolking en volgens een nationaal
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plan. De basislogica van dat systeem is dus: een behoeftegestuurd beleid. Ook in de geneesmiddelenpolitiek wordt het aanbod zoveel mogelijk
afgestemd op de reële vraag, de noden en behoeften van de bevolking.

Behoeftegestuurd aanbod in de geneesmiddelensector
De NGO Geneeskunde voor de Derde Wereld steunt drie Cubaanse basisgezondheidsprojecten van de plaatselijke partner INHEM, het Nationaal
Instituut voor Hygiëne, Epidemiologie en Microbiologie. Dr. Pol De Vos,
werkzaam in het Tropisch Instituut te Antwerpen, volgt die projecten
in Cuba op. Voor het Tropisch Instituut begeleidt hij ook Cubaanse artsen in onderzoeksprojecten binnen het Cubaanse gezondheidszorgmodel. Hij maakte een studie over het behoeftegestuurde aanbodsmodel in
de gezondheidszorg.297 We bekijken de evoluties en de weerslag van dit
model op de farmacotherapeutische sector.
Vóór 1959 was de Cubaanse farmaceutische industrie versnipperd over
honderden bedrijfjes. Slechts enkele ervan produceerden volgens aanvaardbare normen. Dochterondernemingen of lokale afdelingen van
buitenlandse farmaceutische bedrijven, zowat allemaal uit de Verenigde Staten, palmden 70% van de markt in. Bij die multinationals waren
onder andere Pfi zer, Squibb, Abbott, Schering... 110 Cubaanse bedrijfjes, de nationale farmaceutische industrie, verzekerden 30% van de totale verkoop. Zij vielen uiteen in twee groepen. De ene werden ‘ethische
bedrijven’ genoemd, de andere chiveros of ‘foefelaars’, omdat zij de zelfmedicatie en de kwakzalverij aanmoedigden met speciale drankjes en
zalfjes voor zowat elk denkbare kwaal.
In de eerste jaren na de revolutie werden alle Noord-Amerikaanse
farmaceutische bedrijven en daarna ook de nationale farmaceutische
industrie genationaliseerd. Er werd een openbare nationale farmaceutische industrie uitgebouwd. Vanaf 1966 kwam deze industrietak helemaal onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid. Er werden veertien bedrijven geselecteerd waarin materiaal,
installaties en personeel werden geconcentreerd. Zo kon men de kosten
verminderen en de efficiëntie verhogen. Kleine bedrijven kregen vaak
een specifieke productie toegewezen, als onderdeel van een van de veertien hoofdbedrijven.
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Vanaf 1970 zorgden investeringen voor de concentratie en de uitbreiding van de productiecapaciteit, het verbeteren van de productieprocessen en het harmoniseren van de productielijnen. Bedoeling was zoveel
mogelijk zelf aan de nationale noden te kunnen voldoen.
Vandaag werkt Cuba met een lijst van meer dan 1.000 verschillende
geneesmiddelen waarvan 87% nationaal wordt geproduceerd. Omdat
Cuba geen eigen chemische industrie heeft, blijft het land afhankelijk
van de invoer van basisgrondstoffen. De overheid ziet de uitbouw van
die eigen grondstoffenproductie voor de farmaceutische industrie als
een van de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst.
Wetenschappelijk onderzoek van de behoeften, productie naargelang
die behoeften en rationeel gebruik van geneesmiddelen zijn drie sleutelgegevens van het Cubaanse geneesmiddelenbeleid. De nieuwe tak in de
geneeskundige wetenschappen, de farmaco-epidemiologie, is in Cuba
dan ook sterk ontwikkeld. Deze wetenschap bestudeert het gebruik en
voorschrijven van geneesmiddelen in de hele gezondheidszorg, ondersteunt het beleid met informatie en met kwaliteitsprojecten om tot een
optimaal voorschrijfgedrag en gebruik te komen.*

High tech in een behoeftegestuurd beleid
Sinds 1981 is de Cubaanse farmaceutische industrie ook actief op het
terrein van de biotechnologie. Een groep Cubaanse wetenschappers genoot een opleiding in het buitenland en startte met de productie van
interferon. In die tijd werd interferon slechts in een achttal industrielanden geproduceerd. Men beschouwde het toen als een mogelijk therapeutisch alternatief voor de behandeling van kanker. De Cubaanse
*

Het best kan men dit geïllustreerd zien als men surft naar de website van het ministerie
van Volksgezondheid. http://www.infomed.sld.cu/. De site bevat een rijkdom aan informatie, aan interactie, aan Evidence Based Medicine en aan wetenschappelijke guidelines
en tijdschriften. Er is een virtuele bibliotheek waar men ook de belangrijkste Engelstalige wetenschappelijke databanken kan raadplegen. Voor de insiders: een toegang tot de
volledige Cochrane Library is gratis toegankelijk via de Cubanen, terwijl wij toch nog
100 euro abonnementskosten voor dergelijke informatie dienen te betalen. Er zijn uitnodigingen voor de talrijke wetenschappelijke congressen op dit Caraïbische eiland. Het is
nog overtuigender als men de kwaliteit en creativiteit van deze site vergelijkt met onze
Belgische RIZIV site: www.riziv.be
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productie van interferon via genetische manipulatie werd een succes en
vindt toepassing in de behandeling van kankers en virale aandoeningen. Cuba is vandaag de tweede grootste producent ter wereld van alfainterferon. Het is bovendien het land dat aan de top staat in het gebruik
van interferon in medische toepassingen.
In 1986 werd het Centrum voor Genetica en Biotechnologie opgericht.
De kennis op het gebied van de biotechnologie en de genetische manipulatie leidde tot de productie van nieuwe vaccins en geneesmiddelen en
tot verfijnde diagnosesystemen. Zo werd de productie mogelijk van drie
eiwitten van het HIV-virus die kunnen gebruikt worden bij de diagnose
van aids, en van een product dat de heraangroei van de huid versnelt bij
patiënten met veneuze ulcera, lepra en diabeteswonden. Bij brandwonden herstelt dit product de huid in minder dan de helft van de normale
duur. Het wordt slechts in vier landen ter wereld gemaakt en Cuba registreerde het als eerste voor medisch gebruik.
Naast de productie van immunologische antistoffen – vandaag de meest
geavanceerde onderzoekslijn voor diagnostische en therapeutische toepassingen van de biotechnologie – kunnen de Cubanen met hun vaccins
prachtige resultaten voorleggen. Bovendien wordt elk product onmiddellijk en volledig gratis ter beschikking gesteld van de Cubaanse bevolking
(en wordt het ook gebruikt in grote delen van Latijns-Amerika).
Terwijl de regering in België in 2001 nog discussieerde over welke kinderen, wanneer en tegen welke prijs kunnen worden gevaccineerd tegen
meningitis C, wordt in Cuba sinds 1992 elk kind gratis ingeënt tegen de
elf belangrijkste infectieziekten (vandaag tegen dertien), waaronder
meningitis C, maar ook meningitis B waarvoor in Europa nog steeds
geen degelijk vaccin voorhanden is. Naar aanleiding van een meningitisepidemie in de Verenigde Staten heeft de Amerikaanse regering een
speciale toestemming gegeven aan het Brits-Amerikaanse SmithKlineBeecham om – ondanks de economische blokkade – een joint venture
aan te gaan met Cuba om dit vaccin tegen meningitis B verder te ontwikkelen en in de toekomst te commercialiseren.
Cuba tracht eigen geneesmiddelen te exporteren om de nood aan
grondstoffen te lenigen. Er gebeurt onderzoek met recombinant DNA
(kunstmatig geproduceerd erfelijk materiaal). Er wordt gezocht naar
nieuwe interferon formules. En er gaat ten slotte ook nog veel aandacht
naar de mogelijkheden van plantengeneeskunde.
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Openbare aanbesteding: van een aanbodgedreven naar
een behoeftegestuurd beleid
Hoe kan openbare aanbesteding het aanbodgedreven geneesmiddelenbeleid veranderen in een behoeftegestuurd beleid?
Hoeveel winnen patiënt en ziekteverzekering dan?

Het aanbod, motor van het huidige beleid
Als er ergens een weg moet aangelegd of hersteld worden, dan is de overheid bij wet verplicht minstens aan drie aannemers een offerte te vragen.
De beste wordt dan gekozen. Het systeem kan maar efficiënt werken als
het transparant is en geheime onderlinge prijsafspraken of andere deals,
lobbywerk en omkoperij bestraft. Openbare aanbesteding geldt voor alle
nutsvoorzieningen die met gemeenschapsgelden betaald worden.
Maar voor het geneesmiddelenbeleid geldt die logica van openbare
aanbesteding niet, integendeel. In hoofdstuk 6 beschreven we al hoe
geneesmiddelen worden geregistreerd, geprijsd en terugbetaald volgens
een aanbodgedreven logica. Dit beleid wordt meer en meer gedirigeerd
vanuit de Europese Commissie. Het European Medicines Evaluation
Agency (EMEA) valt onder de Europese Commissaris van Industrie en
niet onder die van Volksgezondheid. Dit maakt dat de belangen van de
industrie voorgaan op deze van de gezondheid.
Het huidige systeem is aanbodgedreven: de industrie biedt aan en de
overheid moet op het aanbod ingaan. Ze is verplicht de aangeboden pil
te slikken. In Europa moeten alle geneesmiddelen die ergens in Europa
erkend worden, toegelaten worden op de eigen markt. Sommige overheden trachten die wildgroei en dat overaanbod aan banden te leggen
via hun terugbetalingssysteem. Maar dan komt Europa opnieuw tussen
met wat genoemd wordt de ‘termijnterreur’. Als de overheid niet binnen
de 210 dagen (voor registratie) of 180 en straks zelfs 90 dagen (voor
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bepaling van prijs en terugbetaling) het aangeboden dossier verwerkt
heeft, wordt het voorstel van de aanbieder automatisch aangenomen.
Bovendien zijn de erkenningsinstellingen, zoals we al schreven, fi nancieel afhankelijk van de producenten.
Ook de marketingmachine drijft het aanbod van geneesmiddelen en
op zijn beurt verhoogt het aanbod of de verkoop van winstgevende geneesmiddelen zelf de marketingbudgetten. Het is een perverse, vicieuze
cirkel. Uiteindelijk fi nanciert de ziekteverzekering de marketing met als
doel zoveel mogelijk van een product te verkopen, met als gevolg dat het
budget van de ziekteverzekering nog meer onder druk komt. Zo is de marketingpower of de monopoliekracht vanuit de aanbodszijde bepalend voor
de verkoop en voor de zeer hoge winstmarges(zie hoofdstuk 4).

Omkeren!
Met openbare aanbesteding worden drie problemen opgelost.
1. Het doet de prijzen van de patentgeneesmiddelen dalen met 50% die
van de andere met 70% of meer. Alle buitenlandse voorbeelden, NieuwZeeland, Canada of sommige Amerikaanse staten, maar ook het systeem van aankoop van vaccins door de overheid in België bewijzen dat.
2. Het ondergraaft buitensporige marketing, omdat artsen nu niet meer
overtuigd moeten worden dat een bepaald geneesmiddel beter is dan
andere imitaties en duplicaten.
3. Artsen zullen beter en kwalitatief verantwoord voorschrijven, want
ze kunnen nu terugvallen op onafhankelijke deskundigen en staan
niet meer als kwetsbare individuen tegenover de reclamejongens.
Openbare aanbesteding is de sleutel om de vier kenmerken van een
aanbodgedreven beleid te doen omkeren naar deze van een behoeftegestuurde politiek. (Zie tabel p. 222).
In een eerste fase kan het systeem van gecentraliseerde aankoop via
openbare aanbesteding worden toegepast op geneesmiddelen die uit
patent zijn. De overheid organiseert dan een open concurrentie tussen
verschillende producenten voor dezelfde actieve substantie.
In een volgende fase kan dit systeem uitgebreid worden naar geneesmiddelen die gelijkwaardig zijn en behoren tot eenzelfde subklasse. Bijvoorbeeld tussen de verschillende ontstekingsremmers, maagzuurremmers of SSRI-antidepressiva enz.
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Vier kenmerken van een aanbodgedreven versus een behoeftegestuurd beleid
Aanbodgestuurd beleid
1. Vanuit de producenten (prospectie van de
koopkrachtige markt)
2. Farmareuzen gebruiken hun monopoliepositie om hoge prijzen op te leggen door bv.:
patent, marktmonopolie, monopolie i.v.m.
informatieverstrekking, wetenschappelijk
onderzoek, juridische middelen en lobbywerk; dictaat van supranationale instanties
(EU, WTO, TRIPS)
3. Veroorzaakt overconsumptie en verkeerd
gebruik (Evidence Based Marketing i.p.v.
Evidence Based Medicine)
4. Winstbejag domineert

Behoeftegestuurd beleid
1. Vanuit de gemeenschap (wetenschappelijke
behoefteanalyse)
2. Hanteren van maximale en open competitiviteit tussen de spelers op de markt om de
prijs zo laag mogelijk te brengen.
Overheid vormt met haar collectieve
koopkracht een tegengewicht tegen de
monopolies.
3. Kiest het kwalitatief beste product, rationeel
voorgeschreven. De ‘nationale voorkeurslijst’ (Evidence Based Medicine)
4. Medisch-maatschappelijke bekommernis
domineert

1. Een aanbodgestuurd beleid vertrekt vanuit de belangen van de producenten. Zij doen prospectie naar een koopkrachtige markt om zo
hoog mogelijke winstmarges te realiseren. Voor hun aandeelhouders is rentabiliteit immers de drijfveer, zoniet worden zij van de
markt weggeconcurreerd. Gevolg: bijsturing kan dit proces niet wezenlijk corrigeren. Het hele aanbodgedreven systeem dient in vraag
gesteld.
Een behoeftegestuurd beleid vertrekt vanuit de behoeften van de
patiënten. Wetenschappers maken een wetenschappelijke behoefteanalyse en evalueren dan de effectiviteit, praktische doelmatigheid
en veiligheid van de geneesmiddelen. Bij een behoeftegestuurd beleid
wordt verantwoording afgelegd aan patiënten en zorgverstrekkers.
Volgens de defi nitie van Sackett van Evidence Based Medicine ( EBM):
‘is de integratie van het wetenschappelijke bewijs met de normen,
waarden, verwachtingen, persoonlijke ervaringen van patiënten en
artsen.’298
De drie principes van Archie Cochrane, de grondlegger van de EBM,
zijn hier toepasselijk: 1. ‘Effective treatments should be free’ (werkzame behandelingen moeten gratis zijn); 2. ‘Doctors must give only
treatments that have been proven to be effective’ (artsen mogen alleen
die behandelingen voorschrijven waarvan ze weten dat ze werkzaam
zijn) en 3. ‘No surveys, without services to the community’ (geen klinisch onderzoek dat niet ten dienste staat van de gemeenschap).
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2. Een aanbodgedreven beleid vertrekt van de monopolievorming in de
sector. Tien giganten controleren 53% van de geneesmiddelenmarkt.
Die concentratie bij de producenten leidt tot monopolievorming. Eens
het economisch monopolie een feit, spelen de monopolistische beginselen op alle terreinen. Er is het monopolie op productie en distributie via het patentrecht. Er is een monopolistische overmacht op het
vlak van marketing, van informatieverstrekking, van wetenschappelijk onderzoek, van juridische middelen en in het lobbywerk. En last
but not least zijn er de dictaten van de supranationale instanties. De
Europese Commissie monopoliseert meer en meer het geneesmiddelenbeleid van alle lidstaten. De Wereldhandelsorganisatie (WTO) doet
met haar TRIPs hetzelfde op wereldvlak.
Een behoeftegestuurd beleid keert dit monopolisme om. Patiënten en
zorgverstrekkers vormen dan een tegengewicht voor het monopolie
van de aanbieders. Hun gezamenlijke koopkracht kan dan opwegen
tegen de economische kracht van de farmaca-reuzen. De maximale
en open competitiviteit tussen de spelers op de markt brengt de prijs
zo laag mogelijk. Het brengt doorzichtigheid in de procedures en bevordert wetenschappelijke informatie.
3. Een aanbodgestuurd beleid leidt tot overconsumptie, wildgroei en
verkeerd gebruik van geneesmiddelen. De EBM van Evidence Based
Medicine wordt een Evidence Based Marketing. Een behoeftegestuurd
beleid kiest voor het beste product op een wetenschappelijke basis en
vanuit een wetenschappelijke behoefteanalyse. Het vormt een voorkeurslijst van de beste medicijnen en leidt tot een rationeler voorschrijfgedrag. Zowel voor de behoefteanalyse als voor de beoordeling
van werkzaamheid en veiligheid van geneesmiddelen is een betrouwbare Evidence Based Medicine de hoeksteen. Een behoeftegestuurd
beleid lost de problemen van informatie-asymmetrie op. Onafhankelijke deskundigen zijn beter in staat objectief te vergelijken en te beoordelen.
4. Bij een aanbodgestuurd beleid dienen de producenten uiteindelijk alleen verantwoording af te leggen aan hun aandeelhouders. Bij een
behoeftegestuurd beleid is de medisch-maatschappelijke zorg bepalend.
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1,5 miljard euro winst voor de ziekteverzekering en 0,7 miljard
euro besparing voor de patiënt
Uit een recente studie van de Christelijke Mutualiteiten ( CM)299 blijkt
dat in 2003 één derde van het Belgisch geneesmiddelenverbruik (uitgedrukt in volume of dagdosissen) kon vervangen worden door een generisch product, een geneesmiddel met dezelfde actieve stof. Nog eens één
derde was te vervangen door een generisch product met een verwante
actieve stof, van dezelfde kwaliteit. Bij slechts één derde was vervanging door een generisch product nog niet mogelijk. Drie jaar geleden kon
amper 20% vervangen worden door een generisch product en 25% door
een verwant generisch product. Verwacht wordt dat binnen drie jaar
80% van het huidige geneesmiddelenverbruik kan vervangen worden
door een gelijkwaardig geneesmiddel, waarvan het patent is vervallen.
De CM berekende dat als van ieder geneesmiddel dat via de apotheker
werd verstrekt in 2003, het goedkoopste generisch alternatief zou worden voorgeschreven, dit 117,8 miljoen euro zou opgeleverd hebben. De
patiënten zouden dan 50,6 miljoen euro hebben uitgespaard, 30% van
wat ze nu betaald hebben. De ziekteverzekering zou 67,2 miljoen euro
winnen, of 15% van de nu werkelijk betaalde kost. De CM berekende
ook dat enkel voor de statines (cholesterolverlagers) en protonenpompinhibitoren (maagzuurremmers) de vervanging van dure merken door
de goedkoopste gelijkwaardige alternatieven al 77,3 miljoen euro zou
besparen.
Het systeem van openbare aanbesteding heeft drie belangrijke winsteffecten:
1. Het is bewezen dat het organiseren van open concurrentie tussen
producenten van geneesmiddelen die uit patent zijn, de prijzen met
70 tot 80% kan doen dalen. Dat zien we in Nieuw-Zeeland en in Canada. Ook bij ons zagen we dat producenten van generische producten in ruil voor een voldoende groot marktaandeel bereid waren hun
prijs met 70% te doen dalen, zoals bijvoorbeeld Docpharma deed met
de cholesterolverlager simvastatine. Momenteel kunnen reeds twee
derde van de geneesmiddelen vervangen worden door een generisch
product dat evenwaardig is aan dure merkproducten.
2. Wanneer een product nog niet uit patent is, geeft het systeem van
openbare aanbesteding toch nog prijsdalingen met 50%.
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3. Door het systeem van openbare aanbesteding valt de buitensporige
marketingdruk weg voor de me too-producten. Een bijsturing tot een
meer kwaliteitsvol voorschrijfgedrag is dan makkelijker. In plaats
van dure geneesmiddelen wordt dan overgeschakeld naar goedkope en betere middelen. Hoge bloeddruk behandelen met een diuretica is bij de meeste patiënten niet alleen beter, maar ook tienmaal
goedkoper dan met een dure calciumantagonist of een sartaan. Een
ongecompliceerde urinewegontsteking bij een vrouw wordt het best
behandeld met Furadantine en niet met een viermaal zo dure quinolone, zoals nu veelal gebeurt. Een zware luchtweginfectie bij een
risicopatiënt kan beter behandeld worden met een amoxycilline-antibiotica dan met het dure quinolone. In de meeste gevallen is antibiotica zelfs helemaal niet nodig want te veel antibiotica vergroot
de resistentie van de bacterie. België verbruikt nu bijvoorbeeld per
inwoner twee en half keer meer antibiotica dan buurland Nederland.
We schatten dat dit rationeler geneesmiddelengebruik een besparing
van 20% kan opleveren. In hoofdstuk 4 zagen we al hoeveel er kan bespaard worden bij de meerderheid van de 25 geneesmiddelen die het
RIZIV het meeste kosten.

Verkoopscijfers geneesmiddelen in België in 2003300
4,5 miljard euro omzet voor alle geneesmiddelen (ongeveer één derde
distributiekosten voor apotheek en groothandel, twee derde gaat naar
producenten)
– 2,7 miljard betaald door het RIZIV
• 1,9 miljard voor ambulante medicatie
• 0,8 miljard voor ziekenhuizen
– 1,8 miljard betaald door de patiënt
• 0,7 miljard remgeld op voorschriftplichtige geneesmiddelen die terugbetaald worden
• 0,2 miljard voor voorschriftplichtige geneesmiddelen die niet of
zeer weinig worden terugbetaald (bijvoorbeeld: antiallergische
middelen, slaap- en anticonceptiemiddelen)
• 0,2 miljard OTC-geneesmiddelen (‘over the counter’- of toonbankgeneesmiddelen, vrij in de apotheek te koop), waarvoor geen voor225

schrift nodig is, maar die wel noodzakelijk kunnen zijn en toch
niet terugbetaald worden (pijnstiller en koortsremmer paracetamol haalde in 2003 een omzet van 90 miljoen euro)
• 0,7 miljard overige OTC-geneesmiddelen.
Totale uitgaven aan voorschriftplichtige geneesmiddelen met terugbetaling: 2,7 (RIZIV) + 0,7 (patiënt) = 3,4 miljard euro

Berekening van de winst door het systeem van openbare aanbesteding
– Bij die geneesmiddelen die uit patent zijn of waarbij verwante alternatieven uit patent zijn, is een prijsdaling van 70% mogelijk. Het
gaat om twee derde van het verbruik uitgedrukt in volume of naar
schatting de helft van de omzet uitgedrukt in euro, gezien globaal
de prijzen van deze producten relatief lager zijn. De CM toont aan dat
momenteel 10% van dit volume als generisch product wordt voorgeschreven. Bovendien zal in een klein percentage de patiënt onvoldoende respons hebben bij inname van het verwante generische product, zodat toch het duurdere alternatief zal voorgeschreven worden.
Vandaar dat we in deze raming een prijsdaling van gemiddeld 60%
voor dit geneesmiddelenverbruik nemen.
Winst: 0,5 (van omzet in euro) X 2,7 (betaald door RIZIV) X 0,60 (prijsdaling) = 0,81 miljard euro voor het RIZIV en 0,5 X 0,7 (betaald door
de patiënt) X 0,60 = 0,21 miljard euro voor de patiënt
– Bij geneesmiddelen die nog niet uit patent zijn of waarbij er geen
verwant evenwaardig alternatief uit patent is, is een prijsdaling van
50% mogelijk. Het gaat om één derde van het verbruik in volume of
naar schatting de helft van de omzet uitgedrukt in euro, gezien globaal de prijzen van deze producten hoger zijn.
Winst: 0,5 X 2,7 X 0,50 = 0,68 miljard euro voor het RIZIV en 0,5 X 0,7
X 0,50 = 0,18 miljard euro voor de patiënt.
Totaal: het RIZIV wint: 0,81 + 0,68 = 1,49 miljard euro (60 miljard
frank) en de patiënt bespaart: 0,21 + 0,18 = 0,39 miljard euro (16
miljard frank).
Daarbij rekenen we dan nog niet de naar schatting 20% besparing door
een rationeler verbruik. Op de huidige omzetcijfers van terugbetaalde
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geneesmiddelen zou dit betekenen: 0,54 (voor het RIZIV) + 0,14 (voor de
patiënt) = 0,68 miljard euro (27,2 miljard frank).
Indien we bovendien het systeem van openbare aanbesteding zouden toepassen voor OTC-geneesmiddelen (bijvoorbeeld paracetamol
voor patiënten met chronische pijn) of voorschriftplichtige geneesmiddelen waar er momenteel geen of een zeer beperkte RIZIV-tussenkomst
is (bijvoorbeeld antihooikoorts-, slaap- of anticonceptiemiddelen) dan
bespaart de patiënt nog eens 0,7 X 0,4 = 0,28 miljard euro.
Voor de patiënt levert het systeem van openbare aanbesteding in totaal dus 0,39 + 0,28 = 0,67 miljard euro op (26,8 miljard frank). Met
deze besparingen zouden de voorschriftplichtige geneesmiddelen zo
goed als kosteloos kunnen worden.

Behoeftegestuurd beleid voor vaccins in België
In België kennen we reeds een behoeftegestuurd beleid voor vaccins,
aangekocht voor verspreiding via bijvoorbeeld Kind en Gezin. Die worden via openbare aanbesteding door de gewestelijke overheden aangekocht. Eerst stelt de Hoge Gezondheidsraad, een commissie van deskundigen en ambtenaren, een aanbevolen vaccinatieschema op.301 Op basis
daarvan wordt geschat hoeveel vaccins er jaarlijks nodig zijn. Vervolgens schrijft de overheid een ‘algemene offerte-aanvraag’ uit, volgens
de wetgeving op de overheidsopdrachten. Deze laat twee manieren toe
om een overheidsopdracht uit te schrijven: als ‘openbare aanbesteding’
of als ‘algemene offerte-aanvraag’. Bij de openbare aanbesteding worden in het bestek de precieze modaliteiten vastgelegd en de toewijzing
gebeurt aan de goedkoopste. Bij een algemene offerte-aanvraag kan de
overheid kwaliteitscriteria inbouwen. Bij vaccins kan bijvoorbeeld ook
de gebruiksvriendelijkheid mee gewogen worden. Computerprogramma’s berekenen op basis van objectieve criteria welke offerte de beste is.
Het hele proces van offerte-aanvragen, aanbiedingen e.d., wordt publiek
en transparant gemaakt in het Staatsblad onder het Bulletin der Aanbiedingen.
Zo werd in 2001 door het Vlaamse Gewest een offerte-aanvraag uitgeschreven voor de gecombineerde vaccins: difterie-tetanus-pertussispolio en mazelen-bof-rubella. Er worden jaarlijks ongeveer 60 à 65.000
kinderen geboren in Vlaanderen. Dus heeft men van het eerste vaccin
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vier toedieningen, jaarlijks zo’n 260.000 eenheden nodig, van het tweede zo’n 130.000. De toewijzing zou voor twee jaar gelden, dus voor het
eerste vaccin worden 520.000 en voor het tweede 260.000 eenheden
toegewezen. Slechts twee producenten van vaccins kwamen in aanmerking: Aventis en GlaxoSmithKline (GSK). Uiteindelijk wist Aventis in
beide gevallen het contract voor twee jaar in de wacht te slepen. Daarvoor liet het zijn af-fabrieksprijs voor Tetravac zakken van 11,72 euro
zonder distributiekosten naar 6,77 euro, inclusief de kosten voor distributie. Voor het tweede MMR-vax liet Aventis de af-fabrieksprijs zakken
van 10,63 euro (zonder distributiekosten) naar 6,30 euro (distributiekosten inbegrepen). Tetravac kost bij de apotheker 20,72 euro en MMRvax 18,79 euro.
Het systeem van openbare aanbesteding voor deze twee vaccins bespaart zo’n 2 miljoen euro jaarlijks. Gezien de monopolisering op de
markt van de vaccins, slechts twee spelers in dit concrete geval, kan
de open concurrentie maar beperkt werken. Voor de meeste andere therapeutische middelen zijn er tien of twintig verschillende producenten
voor dezelfde of gelijkaardige actieve substantie, wat ongetwijfeld nog
de prijs zal drukken.
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Wetsvoorstel voor een nieuw geneesmiddelenbeleid
Waarom een wetsvoorstel?
In België gebeurt de prijsbepaling van geneesmiddelen volgens de programmawet van 1989. De terugbetaling wordt geregeld door de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. Ze wordt uiteindelijk volledig overgelaten aan de respectievelijke ministers van Economische
Zaken (Ministerieel Besluit van 29 december 1989) en deze van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu ( KB van 21 december 2001).
Daardoor kunnen de ministers zelfs binnen de bestaande wetgeving,
mits wijzigingen in de Ministeriële en Koninklijke Besluiten kernelementen van een behoeftegestuurd beleid zoals de kwestie van de prijs/
volumecontracten in wetgevende teksten omzetten.
Nochtans zien we drie redenen om de krachtlijnen voor een nieuw geneesmiddelenbeleid toch in een nieuw wetsvoorstel vast te leggen.
1. De druk van de farmaceutische sector is enorm. KB’s en Ministeriële
Besluiten kunnen in een handomdraai worden gewijzigd of ongedaan
gemaakt zonder dat iemand daar iets van weet of zonder parlementair debat of stemming. Dat bewijst de hele cholesteroloorlog. Als de
voorgestelde maatregelen kracht van wet zouden hebben, dan kunnen deze niet meer ongedaan worden gemaakt, tenzij via een nieuw
parlementair debat en nieuwe stemming.
2. Bedoeling van een wetsvoorstel is een maatschappelijk debat op
gang te trekken. Een nieuw geneesmiddelenbeleid moet een politiek
issue worden, in een open discussie moet kleur bekend worden. De
enige mogelijke kracht die de politiek kan verplichten deze redelijke
en zelfs voor een sociaal gecorrigeerde markteconomie doodnormale
maatregelen te nemen, is de bewuste publieke opinie. Mutualiteiten,
vakbonden, socio-culturele organisaties, wetenschappelijke organi229

saties, universiteiten, studenten- en consumentenorganisaties enzovoort kunnen daarbij een rol spelen.
3. Het maatschappelijk debat kan vervolgens gevoerd worden in het
parlement. Tegenover een wetsvoorstel dienen parlementairen, ongeacht hun politieke partij, een standpunt in te nemen. Tegenover
wijzigingen in KB’s en MB’s kunnen ze makkelijker hun paraplu opentrekken.

Krachtlijnen voor een nieuwe wetgeving
Een nieuwe wetgeving zou de Programmawet van 1989 ‘Titel VI. Economische zaken: prijsvaststelling van de in het raam van de verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering terugbetaalbare geneesmiddelen’ en
de wet betreffende ‘de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994’, namelijk die artikelen die van toepassing zijn op de tegemoetkoming van de verplichte
ziekteverzekering in de kosten van de farmaceutische specialiteiten’
moeten wijzigen.

De oprichting van een parastataal overheidsinstituut
Een onafhankelijk, parastataal overheidsinstituut dient opgericht om
een nieuw geneesmiddelenbeleid waar te kunnen maken. Dit instituut
kan een rationeel beleid voor geneesmiddelengebruik en voor gebruik
van niet-medicamenteuze therapeutische interventies uitwerken, evalueren en bijsturen zodat voor iedereen de best mogelijke gezondheidszorgen verzekerd worden aan de beste prijs.
Taken van dit instituut
Beste producten aan de laagste prijs
De eerste taak van dit instituut is zo gunstig mogelijke prijzen van farmaceutische specialiteiten onderhandelen. Daarvoor heeft het instituut
als opdracht en als bevoegdheid:
– Een jaarlijkse analyse maken van de geneesmiddelenbehoeften:
welke geneesmiddelen zijn er nodig om de beste zorg te bieden en
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–

–

–

–

in welke hoeveelheid? Deze analyse wordt gepubliceerd in een rapport dat vrij kan geraadpleegd worden op de website van het instituut.
Een jaarlijkse analyse maken van de beschikbare geneesmiddelen en
een beoordeling van hun op evidenties gebaseerde klinische waarde,
de risico’s en bijwerkingen, beschikbaarheid, kosteneffectiviteit, in
het bijzonder vergeleken met niet-medicamenteuze interventies. Deze
analyse kan vervolgens vrij geraadpleegd worden op de website van
het instituut.
Een geneesmiddelenlijst opstellen op basis van realistisch ingeschatte noden, van op evidenties gebaseerde afweging van de waarde of
meerwaarde van bestaande en nieuwe producten. Hierbij wordt per
therapeutische subklasse een keuze gemaakt van de beste producten. Een therapeutische klasse wordt gedefi nieerd als een groep van
geneesmiddelen die allen gebruikt worden om bepaalde of gelijkaardige aandoening(en) te behandelen.
Voor iedere therapeutische subklasse wordt via het systeem van
openbare aanbesteding het beste product aan de laagste prijs gekozen. Dit kan zowel een merk- als een generisch product zijn. Die beste
offerte slaat op alle aspecten: de kwaliteit, kosteneffectiviteit, wetenschappelijke behoefteanalyse, vergelijking met alternatieve (ook
niet- medicamenteuze) producten of therapieën. De prijs is slechts
één aspect. Het systeem van openbare aanbesteding moet de concurrentie maximaal laten spelen om de prijzen zoveel mogelijk te doen
dalen. De procedures voor transparantie en democratische controlesystemen die geldig zijn in de wet op de openbare aanbestedingen,
zijn ook hier van toepassing. Afhankelijk van de behoefteanalyse
kunnen nog enkele bijkomende producten gekozen worden binnen die
bepaalde subklasse. Dit om een aanbod te verzekeren voor patiënten
die het gekozen product niet zouden verdragen of bij wie de therapie
met dat product niet zou aanslaan.
Nieuwe geneesmiddelen worden in principe pas toegelaten op de
geneesmiddelenlijst indien ze met klinische studies een duidelijke
meerwaarde op klinische eindpunten (Evidence level I – Number
Needed to Treat en Number Needed to Harm) kunnen aantonen tegenover bestaande alternatieven. De voorkeur gaat hierbij uit naar
studies waarbij de effectiviteit van het nieuwe middel wordt afgemeten tegenover de beste reeds bestaande alternatieven.
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– Indien een nieuw, innoverend geneesmiddel een duidelijke therapeutische meerwaarde kan aantonen en evenwaardige alternatieven nog
niet bestaan, kan het instituut een prijs-volume contract opmaken
met de producent, volgens het principe van ‘risk sharing’. Daarbij
bepaalt het instituut de te verwachten behoefte aan deze medicatie
om de te verwachten klinische resultaten te bekomen. Dit op basis
van de resultaten van gevoerde klinische studies die de nuttigheid
en de graad van innovatie van het nieuwe product zouden moeten bewijzen. Het instituut onderhandelt voor dat volume een zo laag mogelijke prijs. Mochten de klinische resultaten van de behandeling niet
voldoen of als de vraag naar het product groter wordt, dan dient de
fi rma de kost voor de overschrijding van de budgettaire afspraken te
dragen of te compenseren.
Promoten van een kwaliteitsvol voorschrijfgedrag
Het instituut heeft ook de taak om een wetenschappelijk en maatschappelijk verantwoord, rationeel en kosteneffectief voorschrijfgedrag aan te moedigen. Daarvoor heeft het als opdracht en als bevoegdheid:
– De medische profielen van de artsen gebruiken om dit proces te monitoren en bij te sturen. Zij kan daarbij beroep doen op de wetenschappelijke verenigingen van de betrokken zorgverleners.
– Overheidscampagnes te voeren om wetenschappelijke en commercieel onafhankelijke informatie te verstrekken. Het instituut moet
over voldoende middelen beschikken om een reëel onafhankelijk wetenschappelijk tegengewicht te kunnen vormen tegen de reclame-beinvloeding van de farmaceutische nijverheid. Het instituut beschikt
hiervoor over de meest moderne communicatiemiddelen en know how
en moet zich op dat gebied permanent kunnen meten met de farmaceutische bedrijven. Het instituut krijgt daarvoor speciale zendtijd
op radio en tv.
– De onafhankelijke, wetenschappelijke verenigingen van de zorgverstrekkers die kunnen bijdragen aan deze opdracht dienen gesubsidieerd evenals het lidmaatschap van de zorgverleners tot die verenigingen.
– Aan alle zorgverleners en aan het publiek gratis toegang verlenen
via het internet tot EBM-databanken, die onafhankelijk zijn en van
hoge wetenschappelijke kwaliteit.
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– Advertenties en marketingsmethodes van de farmaceutische bedrijven opvolgen. Het instituut kan sancties opleggen, gaande tot verbod
op reclame, aan die bedrijven die misleidende boodschappen brengen.
– Publieksreclame voor geneesmiddelen, onder open of verdoken vormen, blijft verboden.
– Deze opdrachten kunnen o.a. gefi nancierd worden via bijdragen van
farmaceutische bedrijven die even groot dienen te zijn als hun marketingbudget.
Bepaling van de terugbetalingsvoorwaarden
Het via openbare aanbesteding gekozen beste product, aan de laagste
prijs van een bepaalde therapeutische subklasse, wordt volledig terugbetaald. De andere gekozen alternatieven worden terugbetaald volgens
de prijs van het hiervoor bepaalde referentieproduct.
Patiënten die het gekozen referentieproduct niet verdragen of bij wie
de therapie met dat product niet zou aanslaan, krijgen het gekozen alternatieve product volledig terugbetaald, mits motivatie van de voorschrijvende arts.
Als overgangsmaatregel krijgen chronische patiënten die reeds voor
het in werking treden van deze wet een geneesmiddel gebruikten, dat
niet het referentieproduct is, per uitzondering dit product volledig terugbetaald.
Oprichting van een wetenschappelijke adviescommissie
Het instituut organiseert een wetenschappelijke adviescommissie. In
die commissie zitten deskundigen van verschillende universiteiten, van
wetenschappelijke verenigingen van zorgverleners, van patiëntenverenigingen en mutualiteiten.
Alle deelnemers van die commissie dienen volledig onafhankelijk te
zijn van commerciële belangen. Wanneer ze in het verleden op directe of
op indirecte wijze banden hebben gehad met farmaceutische bedrijven,
dienen zij bij hun kandidatuurstelling te verklaren dat die banden niet
meer bestaan.
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Vijftien veelgestelde vragen (FAQs)
1. Wat zijn de belangrijkste voordelen van het systeem van openbare aanbesteding?
1. De prijzen van de geneesmiddelen zullen zakken, van 50 tot 80%.
Dat komt omdat wie het minste vraagt, bij gelijkwaardige kwaliteit
van het product, het zal halen. Geneesmiddelen worden betaalbaar
voor iedereen. De belangrijkste worden volledig terugbetaald.
2. Het beste geneesmiddel van elke soort wordt gekozen; minder goede of gevaarlijke worden ontraden. Wat het beste geneesmiddel is,
wordt uitgemaakt door een onafhankelijke ploeg wetenschappers en
artsen, en niet door een individuele arts.
3. Daardoor valt de drijfveer voor buitensporige marketing ook weg.
Firma’s hoeven de artsen er niet meer van te overtuigen dat hun geneesmiddel wat beter is dan al die andere. Het systeem doorbreekt de
spiraal van meer reclame => meer verbruik => meer inkomsten voor
de producent => nog meer marketingskracht => nog meer verbruik....
Het vertrekt van een raming, een behoefteanalyse: wat is er nodig?
4. Het systeem moedigt het onderzoek naar echt nieuwe medicijnen
aan, i.p.v. veel merkproducten voor hetzelfde medicament.
2. Zal zo’n systeem niet leiden tot misbruik en overconsumptie,
wegens goedkoop of gratis?
1. Niemand neemt medicijnen voor z’n plezier. Overconsumptie komt
er door agressieve en misleidende reclame. Mensen zijn zelfs bereid
zich blauw te betalen, als ze overtuigd worden – terecht of onterecht
– dat een medicijn goed of nodig is.
2. Nu is er een reëel probleem van onderconsumptie omdat 22% van de
mensen de geneesmiddelen niet meer kan betalen. In de Derde Wereld is dat zelfs voor 80% van de bevolking het geval.
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3. Zal de tewerkstelling in de farmaceutische sector niet in het
gedrang komen?
1. Het systeem van openbare aanbesteding zou 1,5 miljard euro per
jaar opleveren voor het RIZIV. Een pak geld waarmee 30.000 aanwervingen in de bejaardensector en de ziekenhuizen, die zo dringend
nodig zijn, kunnen betaald worden.
2. Hier, en zeker op wereldvlak, zal de omzet in volume aan geneesmiddelen stijgen omdat de mensen het kunnen betalen. Meer omzet
betekent: meer werk. Het is niet omdat de winsten dalen, dat de omzetten dalen. Nu verdubbelen de aandeelhouders van de farmaceuticafabrieken gemiddeld elke drie jaar hun kapitaal, op de rug van de
zieken. Dat is immoreel.
3. Zo’n systeem stimuleert juist het onderzoek naar nieuwe, écht betere producten, i.p.v. imitaties. Nu zijn 85% imitaties! Dus zou de
afdeling O & O in de bedrijven moeten groeien.
4. Zal de farmaceutische sector niet delocaliseren, met al die overheidsbemoeienis?
De farmaceutische sector is door de overheid geprivilegieerd:
1. 75% van de geneesmiddelen wordt door de staat betaald.
2. O & O van nieuwe geneesmiddelen, dus niet van imitaties, wordt voor
85% betaald door de overheid.
3. Door een systeem van patenten houden fi rma’s tot twintig jaar lang
het monopolie op geneesmiddelen. Zo komt het dat ze zo’n hoge prijzen kunnen vragen. In andere sectoren is dat ondenkbaar.
4. Aanbesteding geldt voor al wat betaald wordt met geld van de gemeenschap: van gebouwen en aanleg van rioleringen tot boeken voor
de bibliotheken, maar niet voor geneesmiddelen.
5. 80% van de medicijnen in België worden geïmporteerd, meestal
door Amerikaanse multinationals. Zestien van de twintig meest
verkochte geneesmiddelen worden vandaag gemaakt in het Caribische eilandje Puerto Rico. De lonen bedragen er één derde van die
in de VS, vakbondsrechten zijn er beknot, belastingen op winsten zijn
er zo goed als onbestaande. Maar het eilandje heeft wel de strenge
patentwetgeving van de VS. De multinationals produceren producten waarvan het octrooi nog niet is vervallen op plaatsen als Puerto
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Rico. Producten die uit patent zijn, laten ze door onderaannemers in
India maken.
5. Generische producten, dat is toch concurrentievervalsing? De
farma-industrie zal onderzoek op termijn afbouwen.
1. Het is juist door het almaar verlengen van het patent, dat research
wordt afgeremd. Als iets goed verkoopt, zijn bedrijven niet gemotiveerd om naar iets anders te gaan zoeken. Dat het patent op een
bepaald moment vervalt, is een motivatie voor wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe medicijnen.
2. Nu is het systeem van patenten gemaakt op maat van de firma’s. Telkens zij hetzelfde geneesmiddel onder een of andere nieuwe vorm
uitbrengen, wordt het patent verlengd. Dus zoeken zij naar die nieuwe vormen in plaats van naar nieuwe geneesmiddelen.
3. Nu zijn er voor ontstekingsremmers 78 verschillende merken op de
markt. Met allemaal ongeveer hetzelfde effect, maar wél met verschillende prijzen, verschillende terugbetalingsregels en verschillend risicogehalte! Of: veel van hetzelfde. Door aanbesteding zal
dat veranderen naar meer echt nieuwe geneesmiddelen.
6. De prijs van geneesmiddelen is misschien hoog, maar met medicamenten worden toch ook andere kosten uitgespaard: hospitalisaties, operaties, werkverlet...?
1. Nu wordt de omzet van medicijnen bepaald door barnumreclame, en
niet door hun intrinsieke waarde. Dat leidt tot verkoop van minderwaardige producten. Een voorbeeld: een klassieke plaspil voorkomt
als bloeddrukverlager bijna 40% méér hartfalen en evenveel infarcten als het equivalent ervan onder de merknaam Amlor. Amlor kost
tienmaal meer dan de plaspil. Maar de omzet van Amlor is wel vele
malen hoger. Amlor kost de ziekteverzekering 40 miljoen euro per
jaar, plaspillen zouden maar 4 miljoen per jaar kosten, én zouden
méér besparen op andere medische kosten, nl. voor hartfalen.
2. Van de lijst van de 25 geneesmiddelen die de gemeenschap het meest
kosten, kan meer dan de helft vervangen worden door goedkopere
versies met dezelfde kwaliteit.
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3. Hoe kan de ‘meerwaarde’ van geneesmiddelen berekend worden?
Dan zou de prijs van aspirine fantastisch moeten verhogen. Want
aspirine helpt tegen ontsteking, als pijnstiller, is koortswerend. En
nu blijkt aspirine ook goed voor hart- en vaatziektes. Nee, de meerwaarde die de farma-industrie bedoelt, is die voor de aandeelhouders, niet die voor de patiënten.
7. Waarom nu héél het beleid omgooien? We hebben toch een van
de beste systemen van de wereld?
1. De prijzen van geneesmiddelen swingen de pan uit. Het wordt onbetaalbaar: voor patiënten maar ook voor de overheid. We krijgen een
geneeskunde met twee snelheden: een voor de armen en een voor de
rijken. Bovendien is er een wildgroei, chaos en overmedicalisering.
2. Ook de omzetten swingen de pan uit. Van de tien grootste fusies de
voorbije vijf jaar, waren er vier in de farma-industrie! Er ontstaan
geweldig grote industriële entiteiten, die geweldig grote omzetten
willen. Dus nog meer reclame en promotie.
3. Een nieuw beleid is dankzij andere ontwikkelingen mogelijk geworden: de laatste jaren hebben systematische reviews alle wetenschappelijke kennis van een product bijeengebracht zodat correcte
kwaliteitsvergelijkingen mogelijk zijn. Internet maakt toegang tot
al die informatie ook veel makkelijker. En er is de groei van de Evidence Based Medicine, waardoor de evaluatie van geneesmiddelen
objectiever en wetenschappelijker dan vroeger kan gebeuren.
8. Er bestaat verbod op tabaksreclame, waarom geen verbod op
geneesmiddelenreclame?
1. De vergelijking tussen tabak en geneesmiddelen gaat niet op. Tabak
schaadt de gezondheid, een goed geneesmiddel niet.
2. De belangrijkste reden voor het verbod op publieksreclame voor geneesmiddelen is de informatie-asymmetrie tussen patiënt en industrie. Het grote probleem is dat er eenzelfde informatie-asymmetrie
bestaat tussen arts en industrie. De arts wordt ten onrechte geacht
met kennis van zaken te kunnen oordelen.De industrie beschikt
over alle informatie van haar eigen geneesmiddelen, maar slechts
6% van de informatie die de arts van de industrie krijgt, is weten237

schappelijk onderbouwd. 94% is vals of misleidend. Dit is niet onlogisch: de eerste missie van de industrie is verkopen en winst maken,
en niet informeren. Internet en Evidence Based Medicine zouden die
informatie-asymmetrie kunnen oplossen. Maar omdat de monopolies ‘beslag leggen’ op het wetenschappelijk onderzoek en op vele
internetdatabanken worden deze middelen instrumenten voor nog
meer bedrog. De informatie-asymmetrie tussen arts en industrie is
een krachtig argument voor verbod op reclame voor geneesmiddelen
naar artsen.
3. Een behoeftegestuurd beleid waarbij de overheid een lijst maakt
van de beste producten lost dit probleem op. De arts staat niet meer
alleen tegenover al die reclamereuzen. Hij krijgt ruggensteun van
commercieel onafhankelijke wetenschappers, farmacologen en artsen die hun keuzes wetenschappelijk verantwoorden.
9. En wat met de stalen die artsen krijgen? Stalen voor arme patiënten?
1. Als de industrie dan toch zo bezorgd is voor arme patiënten waarom
verzet ze zich dan zo tegen prijsdalingen? Waarom brengt ze dan
telkens een nieuwe imitatie op de markt die nog duurder is dan de
voorgaande? Waarom gaat de marketing dan naar nieuwe en vooral
dure medicijnen?
2. Deze staaltjes hebben commerciële bedoelingen: hun nieuwe dure
geneesmiddelen in de pen van de artsen krijgen. Staaltjes verdelen
leidt tot (over)consumptie van producten waarvan de marketing het
sterkst is.
3. De prijs van die stalen wordt uiteindelijk verhaald op de prijs van de
nieuwe geneesmiddelen: patiënten en ziekteverzekering betalen ze.
10. De industrie tracht nu toch de excessen van de marketing tegen
te gaan via zelfregulatie, een eigen deontologische code en een
orgaan waarin externe en onafhankelijke deskundigen zetelen
die moeten waken over de toepassing hiervan?
1. Hoe kan die industrie nu zichzelf controleren of ‘externe experten’
aanstellen? In alle landen waar codes bestaan, worden massaal
overtredingen gerapporteerd. Zo bestaan er in Nieuw-Zeeland en
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de VS codes om publieksreclame te reguleren. Maar zelden wordt er
opgetreden tegenover overtreders. Sancties bedragen slechts een
fractie van de meerverkoop die de publieksreclame opbrengt. In België zijn er 3.500 vertegenwoordigers tegenover 1.600 in Nederland,
percentsgewijs driemaal zoveel. Wat gaat de industrie daartegen
ondernemen?
2. Waarom geen vervanging van commerciële reclame door commercieel onafhankelijke informatie? Buitensporige reclame leidt tot overgebruik en irrationeel gebruik en zet de fi nanciële draagkracht van
de ziekteverzekering op de helling. In Frankrijk is men begonnen
met een heffi ng van 6% op reclame en die wordt geïnvesteerd in onafhankelijke wetenschappelijke voorlichting.
11. De overheid is niet goed geplaatst om aan onderzoek en ontwikkeling te doen, zegt Leo Neels, woordvoerder van de farmaceutische industrie. Het beste bewijs, zegt hij, zien we in het oude
Rusland: daar werd nooit één innovatief medicijn ontwikkeld.
De overheid moet een gunstige omgeving creëren waarin de
privé gestimuleerd wordt tot onderzoek en ontwikkeling. De
homemarket (zeg maar hoge prijzen voor geneesmiddelen) en
het stimuleren van de kenniseconomie zijn daarbij van groot
belang.
1. Het grootste deel van de basisresearch wordt momenteel gefi nancierd door de overheid. De echte doorbraken worden gerealiseerd
door academici die zoeken naar wetenschappelijke oplossingen en
niet naar winsten of patenteringen. Eens het product ontdekt, wordt
het door de industrie gecommercialiseerd. De lasten voor de gemeenschap, de lusten voor de privé.
2. Wat Leo Neels over de Sovjetunie zegt, klopt niet. Op wetenschappelijk vlak en zeker in de gezondheidszorg stond Rusland tot in de
jaren ’70 op hetzelfde niveau als het Westen. Vandaag staat een eilandje met een socialistische staatsgeleide economie en met een BNP
per inwoner van minder dan een tiende van de VS, aan de spits in
biotechnologische research. Cuba slaagt erin 80% van haar geneesmiddelen zelf te produceren en het heeft op vlak van vaccins – o.a.
tegen meningitis – doorbraken gerealiseerd die internationaal wetenschappelijk erkend zijn.
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3. Als de industrie de onderzoekskosten als excuus inroept voor de torenhoge prijzen, welk alibi heeft ze dan voor de marketingskosten
die tweemaal zo hoog zijn?
4. De farmaceutische industrie is reeds de door de staat meest geprivilegieerde sector. Resultaat: de winstvoeten liggen vijf- tot achtmaal
hoger dan het gemiddelde, en dat al 30 jaar lang.
12. Kan publieksreclame voor geneesmiddelen (DTCA) ook niet
goed zijn? Ze kan patiënten bewustmaken van onderbehandelde chronische ziekten. Ze brengt de patiënt tot bij de dokter. De patiënt heeft toch recht op informatie en is de producent niet het best geschikt om die informatie te verstrekken?
1. Het doel van reclame is niet voorlichten maar verkopen. Patiënten
zijn nog kwetsbaarder dan artsen voor misleidende beïnvloeding. In
plaats van beter geïnformeerd, worden ze misleid. Het doel van de
reclame is alle problemen medicaliseren.
2. Onderzoek in de VS en in Nieuw-Zeeland, de twee enige landen waar
publieksreclame is toegestaan, bewijst dat dit leidt tot een exponentiële toename van het gebruik. DTCA leidt tot overconsumptie en
verkeerd gebruik. DTCA stimuleert vooral het voorschrijven van dure,
nieuwe geneesmiddelen, al blijken die niet beter of zelfs minder
waard te zijn dan reeds bestaande alternatieven. Daarmee bedreigt
DTCA de veiligheid van de patiënt want van nieuwe geneesmiddelen
zijn de nevenwerkingen of complicaties op termijn onvoldoende gekend.
3. DTCA heeft een negatief effect op de relatie tussen arts en patiënt. De
commerciële druk die DTCA via de patiënt op de arts uitoefent, ondermijnt het wederzijdse vertrouwen. DTCA zet ook aan tot overconsumptie van het artsenconsult. ‘Spreek erover met uw arts’ luidt de
slagzin waarmee iedere advertentie eindigt.
4. DTCA medicaliseert banale gezondheidsproblemen en normale verouderingsklachten. Het creëert de cultuur van een ‘pill for every ill’.
Ook sociale problemen worden gemedicaliseerd. Uiteindelijk worden
mensen ontmoedigd zelf hun gezondheidsproblemen op te lossen.
DTCA maakt mensen ook onnodig bang.
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13. Is het voorschrijven op stofnaam (VOS) geen alternatief in de
goede richting, dan kan de apotheker toch het goedkoopste
equivalent kiezen?
1. Het is een praktijk die in Nederland en in andere Europese landen
al een tijd wordt toegepast. De uitkomsten vallen echter tegen omdat de fi rma’s hun marketing verschuiven naar de apothekers. Met
disconto’s werken voor de apotheker: drie kopen en vier krijgen, is
daar schering en inslag. Zo wordt het voor de apotheker soms interessanter toch een duurder product af te leveren. De producenten
van generische producten richten in die landen hun kleinere marketingsbudgetten op de apothekers, waardoor de artsen helemaal zijn
overgelaten aan de marketing van de grote multinationals.
2. Het VOS toont aan dat het systeem van het beste product aan de laagste prijs via openbare aanbesteding een must is, want dan valt de
drang tot marketing volledig weg. Ook zadelt men de apotheker niet
meer op met vele verschillende producten van eenzelfde actieve substantie.
14. Minister Demotte wil een deconnectie of ontkoppeling organiseren tussen de officiële maximale publieksprijs van een nieuw
geneesmiddel en de prijs waarop de terugbetaling wordt gebaseerd. Zo kunnen geneesmiddelen wel een hoge prijs bekomen
voor de vrije niet-terugbetaalde markt, maar voor de ziekteverzekering en voor de patiënt die het middel wel krijgt terugbetaald, zijn er lagere prijzen. Het verschil wordt dan zelf door
de producent ingeleverd.
1. Het voorstel van deconnectie komt van de industrie en Demotte heeft
het overgenomen.
2. Zo kan de industrie in België een deconnectie voorstellen voor een
nieuw geneesmiddel. Ze zal een zeer hoge maximumprijs in de wacht
kunnen slepen omdat de terugbetaling niet meer gebaseerd wordt op
die maximumprijs. Maar die hoge Belgische maximumprijs zal dan
wel in andere Europese landen gebruikt worden om daar hogere prijzen af te dwingen. Zo heeft de farmaceutische industrie de handen
vrij om de verschillende Europese landen tegen mekaar op te zetten
om de hoogst mogelijke prijs af te dwingen. We krijgen een analoge
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situatie als met het systeem van de gedecentraliseerde registratie
van geneesmiddelen waarbij de industrie ook de verschillende Europese overheden tegen mekaar opzet om zo soepel mogelijke erkenningsvoorwaarden te bekomen.
15. In Nieuw-Zeeland kan dat, maar België ligt in Europa en is
gebonden aan de Europese wetgeving.
1. Het systeem van Nieuw-Zeeland wordt nu ook toegepast in de Canadese provincie British Columbia. Gevolg: de prijzen daalden er
met 50 tot 80% tegenover het buurland Amerika. Chronische en bejaarde patiënten rijden met bussen naar Canada om geneesmiddelen
te kopen. In de VS gebruiken staten als Maine en Oregon voor hun
Medicaid programma en voor hun overheidsambtenaren het systeem
van Nieuw-Zeeland.
2. In België wordt voor de aankoop en distributie van vaccins het systeem van openbare aanbesteding toegepast met forse prijsdalingen
als gevolg. Vaccins voor kinderen worden ook volledig terugbetaald.
3. Binnen de Europese wetgeving is dit systeem realiseerbaar. De
Europese wetgeving dwingt haar lidstaten voorlopig alleen alle erkende geneesmiddelen toe te laten op de markt. De bepaling van de
prijs en van de terugbetalingsvoorwaarden wordt aan de lidstaten
zelf overgelaten. Zo hebben de Duitse ziekenfondsen voor het Europees Hof een proces gewonnen waarbij het Hof het recht van deze
verzekeringsinstellingen erkende om zelf maximale prijzen aan de
fi rma’s op te leggen, omdat geneesmiddelen niet kunnen beschouwd
worden als gewone koopwaar.
4. Het systeem van openbare aanbesteding kan onmiddellijk toegepast
worden bij actieve substanties waarvan het patent verlopen is, reeds
de meerderheid van de kwaliteitsvolle medicatie. In een tweede fase
kan het systeem toegepast worden bij gelijkwaardige geneesmiddelen van eenzelfde subklasse, bijvoorbeeld bij de verschillende maagzuurremmers, ontstekingsremmers, calciumantagonisten, SSRI-antidepressiva enz.
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Nawoord

Dirk Van Duppen werkt al 20 jaar als arts bij Geneeskunde voor het
Volk. Als collega van Dirk heb ik een gevoel van fierheid en dankbaarheid bij de lectuur van zijn boek. Ik ben fier omdat Dirk demonstreert hoe
je als arts sociaal en politiek geëngageerd kan zijn én wetenschappelijk
onderlegd. Ik ben dankbaar omdat Dirk ons een indrukwekkend standaardwerk bezorgt over een hoofdacteur van ons gezondheidssysteem:
de farmaceutische industrie. Niemand kan er na lectuur van Dirks boek
nog omheen: de winsthonger van de farma-reuzen is een van de hoofdoorzaken van de ontsporing van onze gezondheidszorg. Natuurlijk zorgen nieuwe geneesmiddelen voor vooruitgang, onder meer bij de behandeling van astma, maagzweren, hart- en vaatziekten… Maar door het
stimuleren van overmatig of onoordeelkundig gebruik van geneesmiddelen is de farmaceutische industrie tegelijk een ernstige bedreiging
geworden voor de volksgezondheid.
Dirk documenteert gedetailleerd hoe de farma-multinationals op het
delicate terrein van de gezondheid van mensen, systematisch ontoelaatbare methodes aanwenden. Flagrante leugens over de ‘superioriteit’ van al die ‘nieuwe’ en vooral duurdere imitaties van al bestaande
geneesmiddelen, maar ook ronduit ongure praktijken: omkoping van
medische opinieleiders, manipulatie met ‘wetenschappelijke’ studies,
juridische spitstechnologie van dure advocatenbureaus om de ziekteverzekering op te lichten…
In de toptien van de meest winstgevende bedrijven in de wereld staan
er vijf uit de farmaceutische sector. Wat het kapitalisme is, heeft Dirk
in deze sector in al z’n aspecten teruggevonden: hoge prijszetting, corruptie, fraude, verspilling, parasitisme... Het illustreert de slagzin
waarmee wij in de foulée van de studentenbeweging van mei ’68 Geneeskunde voor het Volk hebben opgestart: Het kapitalisme maakt ziek - De
gezondheidszorg is ziek van het kapitalisme. Dat inzicht, dat de winstzucht
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onze gezondheidszorg verziekt, wint vandaag veld in het artsenkorps.
Het leeft sterker dan 30 jaar geleden. Op bijna elke bijscholing ontmoet
ik collega’s die zich beklagen: ‘Wij zullen wel proberen Evidence Based
Medicine en de wetenschappelijke aanbevelingen voor een goede medische praktijk toe te passen, maar in klinieken of bij bepaalde specialisten krijgen onze patiënten dan toch opnieuw de onverantwoorde en
dure behandelingen die door de fi rma’s gepusht worden.’ Artsen botsen
op de kwalijke gevolgen van de winstzucht van de farma-industrie op
de kwaliteit van hun werk. De malaise in het huisartsenkorps heeft ook
daar mee te maken.
De farma-industrie heeft Dirk frontaal aangevallen op zijn politieke
overtuiging. Dirk komt er voor uit dat hij lid is van de PVDA waarmee
Geneeskunde voor het Volk verbonden is. De farma-industrie heeft
geprobeerd hem via die omweg te isoleren. Het omgekeerde gebeurde:
Dirk kreeg bijzonder veel steun. Niet alleen vanuit de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen en van andere kringen van
huisartsen maar ook van academici en ziekenfondsverantwoordelijken.
Daar is een materiële basis voor. Ze zien hoe de farmaceutische en medisch-technische industrieën onredelijk grote happen wegnemen uit het
budget van de ziekteverzekering. Dat leidt tot besparingen waarvoor de
patiënten opdraaien maar ook zorgverleners zoals kinesisten en huisartsen. Want terwijl bij de farma-multinationals de kassa rinkelt, is er
geen of veel te weinig geld voor niet-medicamenteuze behandelingen
zoals gedragstherapieën, voor preventie en gezondheidsopvoeding, voor
de zo nodige nieuwe plaatsen in de gehandicapten- en bejaardenzorg en
in de psychiatrie.
Geneeskunde voor het Volk streeft ernaar samen te werken met zoveel
mogelijk bondgenoten, over politieke en ideologische meningsverschillen heen en in respect voor mekaar. Ik ben blij dat Dirk daar in het cholesterolconfl ict zo goed in geslaagd is.
Een Hibo (huisarts in beroepsopleiding) die een jaar in onze groepspraktijk werkte en uit een katholiek artsenmilieu komt, zei mij: ‘Ik heb
hier in een toffe sfeer in een goede praktijk gewerkt en er veel geleerd.
Van de buitenwacht, op feestjes, kreeg ik opmerkingen omdat ik bij “de
communisten” werkte. Mijn vrouw is apolitiek maar toen ze jullie beter
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leerde kennen viel het haar erg mee. Veel te weinig mensen weten wie
jullie echt zijn, wat jullie echt denken en willen.’
Dirk toont met z’n boek dat wat we ‘denken en willen’ ter zake is. Hij
wordt namelijk op essentiële punten bijgetreden door de crème de la crème
van de internationale medische tijdschriften. Dirk citeert The Lancet
die in identieke bewoordingen schrijft over ‘overheden die falen om hun
mensen vóór de winst te stellen’ en over ‘de verstikkende greep van Big
Pharma’. Of nog, over ‘grote bedrijven die genoeg invloed hebben om
regeringspolitici direct te beïnvloeden’. Professor Marcia Angell van
The New England Journal vaart uit tegen academische ‘onderzoekers die
werken als consultants voor farmaceutische fi rma’s, hun geneesmiddelen aanprijzen op gesponsorde symposia, zich laten verwennen met
allerlei giften en luxueuze snoepreisjes en aandeelhouders worden van
de fi rma’s’.
Het werk van Dirk toont wat het is relevant en doelmatig te zijn. De vraag
daarbij is: doelmatig voor wie en voor wat? Frank Vandenbroucke, de
ex-minister van Sociale Zaken, maakte het bevoordelen mogelijk, gedurende een jaar, van de cholesterolverlager Zocor. Een cadeau van 22
miljoen euro voor producent Merck Sharp & Dohme (MSD), ten koste
van de ziekteverzekering. Vandenbroucke was in de cholesteroloorlog
doelmatig, maar dan wel voor MSD. Dirk was dat ook: voor de patiënten.
Dirk plaatste met de hulp van de media het schandaal van de veel te
dure cholesterolverlagers op de politieke agenda. Na een jaar cholesteroloorlog daalden de prijzen voor simvastatine met 60 tot 73%. Eerder
had hij met zijn wetenschappelijke werk al een aandeel gehad in het
bekomen van de terugbetaling van dit geneesmiddel voor patiënten die
er, tot dan, wegens irrationele criteria van uitgesloten waren.
Dirk gebruikt zijn talenten relevant en doelmatig: om naar een
goedkoper geneesmiddelenbeleid te gaan, om artsen en patiënten te
behoeden voor de toenemende onveiligheid van het voorschrijfgedrag,
om er een einde aan te maken dat in deze wereld aan miljarden mensen
levensreddende medicatie wordt ontzegd.
Dirk illustreert de concrete alternatieven voor hier en nu van Geneeskunde
voor het Volk. Daarom zijn in het boek de krachtlijnen van een concreet
wetsvoorstel voor een geneesmiddelenbeleid naar het voorbeeld van
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Nieuw-Zeeland opgenomen. Het wetsvoorstel kan meer dan 1 miljard
euro winst opleveren voor de sociale zekerheid. Dat geld kan gebruikt
worden om grote noden in de zorg op te lossen en om de privatisering
van openbare ziekenhuizen en andere asociale besparingen af te wenden.
Wat mij in dit boek naar het hart gaat is de manier waarop Dirk vanuit ‘banale’ dagelijkse ervaringen met zijn patiënten weet door te stoten
naar de kern van ons economisch en maatschappelijk systeem. ‘Eerst
de mensen, niet de winst’, zegt de slogan. Dirk geeft aan hoe Geneeskunde voor het Volk een bijdrage probeert te leveren aan die hoognodige maatschappelijke verandering. Ik hoop dat zijn boek vooral jonge
gezondheidswerkers kan aanzetten om samen met ons daaraan mee te
werken en hun leven zin te geven.
In Nederland heeft een vereniging drie jaar lang campagne gevoerd
onder het veelzeggende motto Is er een pil voor de zieke geneesmiddelenmarkt? (www.isereenpil.nl). Het boek van Dirk maakt duidelijk dat alleen een stevige politieke pil hier nog kan helpen en schrijft daarvoor
een goed recept uit.
Geneeskunde voor het Volk lanceerde een petitie: ‘Ik wil dat de overheid van ieder nuttig geneesmiddel het beste product kiest, via openbare aanbesteding de laagste prijs afdingt en kosteloos ter beschikking
stelt voor de patiënt.’ Je kunt deze tekst ondertekend mailen naar Geneeskunde voor het Volk, Sint-Rochusstraat 57-59, 2100 Deurne of naar
geneesmiddelen@gvhv.be
Namens Geneeskunde voor het Volk,
Kris Merckx

246

Noten
Deel I

1. K. Abbasi, R. Smith, Editorials: No more free lunches, BMJ 2003, 326:1155-156.
2. Le texte intégral de la Déclaration de l’ISDB. Ce que sont les véritables progrès thérapeutiques dans le domaine du médicament, Rev Prescrire 2002, 22(225):140-5.
3. S. Thomas, T. Van der Weijden, B.B. Van Drenth, A.F.M. Haverkort, J.D. Van der
Laan, NHG-standaard cholesterol (eerste herziening), Huisarts Wet, 1999, 42:40617.
4. Belgian Lipid Club, Aanbevelingen voor de diagnose en behandeling van hyperlipidemieën. Gids in zakformaat, 3de uitgave, 1999.
5. D. Wood, G. De Backer, O. Faergeman, I. Graham, G. Mancia, K. Pyorala, ‘Prevention of coronary heart disease in clinical practice: recommendations of the second
joint task force of European and other societies on coronary prevention’, Eur Heart
J 1998, 19:1434-503.
6. E. Van Diest, E. Stoffelen, L. Wijdooghe, D. Van Duppen, L. Seuntjens, P. Vanderstuyft, ‘Grote discrepanties tussen Europese, Nederlandse en Belgische criteria
voor primaire cardiovasculaire preventie met statinen in de huisartsenpraktijk’,
Ned Tijdschr Geneeskd, 2001, 145:361-6.
7. Juryrapport van de Consensusvergadering 28 mei 2002 van het Rijksinstituut
voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering over ‘Het doelmatig gebruik van de hypolipemiërende geneesmiddelen’. http://www.riziv.be/other/nl/drug/farmanet/consensus/2002-05-28/lv-nl.pdf
8. PS Sever, B. Dahlöf, N.R. Poulter, et al., ‘Prevention of cornary and stroke events
with atorvastatin in hypertensive patients who have average or lower-than average cholesterol concentrations in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Lipid lowering arm ( ASCOT-LLA): a multicentre randomised controlled trial’, The
Lancet, 2003, 361:1149-1158.
9. New Zealand Pharmaceutical Schedule van augustus 2003. http://www.pharmac.
govt.nz/pdf/010803.pdf; Belgisch formularium: http://www.bcfi.be
10. De Morgen, 4 maart 2004.

Deel II
11. D.A. Kessler, J.L. Rose, R.J. Temple, R. Schapiro, J.P. Griffi n, ‘Therapeutic-Class
Wars - Drug Promotion in a Competitive Marketplace’, N Engl J Med, 1994, 331:13501353.
12. R IZIV-Statistieken. http://inami.fgov.be/information/nl/statistics/people/2002/

247

13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.

30.

248

stateff-A1.htm (Laatst geraadpleegd op 30/07/2004). Statistieken van de ledentallen. R IZIV-jaarverslag 1999, p.133.
Beknopt overzicht van de Sociale Zekerheid in België, editie 1997. http://socialsecurity.fgov.be/old/overzicht/inhoud.htm#tablecourte en RIZIV. http://inami.fgov.
be/information/nl/accounting/budgets/2003/budget2003-nl-new.xls
‘Begroting van de sociale zekerheid’, Vademecum 2001, eigen berekening.
R IZIV 2003, http://www.riziv.be/other/nl/drug/farmanet/tabels/info-spot/200402-02/index.htm
We hebben voor de samenstelling van de tabel gebruik gemaakt van de meest recente cijfers waarover we konden beschikken: voor de RIZIV-uitgaven zijn dat de
cijfers van 2002, voor de omzetcijfers deze van 2003 op basis van IMS Health 2004.
P.S. Sever, B. Dahlöf, N.R. Poulter, et al, ‘Prevention of coronary and stroke events
with atorvastatin in hypertensive patients who have average or lower-than average cholesterol concentrations in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Lipid lowering arm ( ASCOT-LLA): a multicentre randomised controlled trial’, The
Lancet, 2003, 361:1149-1158.
Folia Pharmacotherapeutica, ‘Enantiomeren in plaats van racemische mengsels:
een vooruitgang?’, december 2003. http://www.bcfi.be/Folia/index.cfm?FoliaWelk
=F30N12C
IMS Health 2004.
The ALLHAT officers and coordinators for the ALLHAT collaborative research group.
Major outcomes in moderately hypercholesterolemic, hypertensive patients randomised to pravastatin vs usual care. The antihypertensive and lipid-lowering treatment to prevent heart attack trial ( ALLHAT-LLT), JAMA, 2002, 288:2988-3007.
Owen Dyer, ‘Lundbeck broke advertising rules’, BMJ, 2003, 326:1004.
Medicines and healthcare products Regulatory Authority (MHRA).
www.Medimedianet.be
W. Kondro, ‘Drug company experts advised staff to withhold data about SSRI use in
children’, CMAJ, 2004, 170(5):783. D. Spurgeon, ‘GlaxoSmithKline staff told not to
publicise ineffectiveness of its drug’, BMJ, 2004, 328:422.
R IZIV. Farmaceutische kengetallen 2001, november 2003. www.riziv.be
Prof. Dr. L. Van Bortel, ‘Nieuwslijn, nieuwe geneesmiddelen en actualisatie van
gekende preparaten’, Farmacotherapeutisch bijblijven, Universiteit Gent, 17 februari
2004.
L. Van Bortel, ‘NO-donoren en aanverwanten’, Farmacotherapeutisch bijblijven, Universiteit Gent, Tijdschrift voor Geneeskunde 2004, 60:1077.
R IZIV, Med flash, ‘Thema Antibiotica’, mei 2004.
CAPRIE Steering Committee, ‘A randomised, blinded, trial of clopidogrel versus aspirin in patients at risk of ischaemic events’, The Lancet, 1996, 348:1329–1339. G.J.
Hankey, CLM Sudlow, D.W. Dunbabin, ‘Thienopyridine derivatives (ticlopidine,
clopidogrel) versus aspirin for preventing stroke and other serious vascular events
in high vascular risk patients’, The Cochrane Library, Issue 4, 2002, Oxford: Update
Software.
N HG-standaard osteoporose, Huisarts Wet, 1999, 42:115-28. R. Moynihan, I. Heath,

31.

32.
33.
34.
35.

36.

37.
38.
39.
40.
41.

42.

43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.

D. Henry, P. Gøtzsche, ‘Selling sickness: the pharmaceutical industry and disease
mongering. Medicalisation of risk factors’, BMJ, april 2002, 324:886-891.
‘Blood Pressure Lowering Treatment Trialists’ Collaboration. Effects of different
blood-pressure-lowering regimens on major cardiovascular events: results of prospectively-designed overviews of randomised trials’, The Lancet, 2003, 362:1527-35.
R IZIV 2003. http://www.riziv.be/other/nl/drug/farmanet/tabels/info-spot/200402-02/index.htm
Orbi Pharma. http://user.online.be/orbipharma/prijslijst_nl.html
Project Farmaka, NSAID’s, februari 2002. Gent. www.farmaka.be
D. Henry, LL-Y Lim, L.A. Garcia Rodriguez, et al., ‘Variability in risk of gastrointestinal complications with individual non-steroidal anti-inflammatory drugs: results of a collaborative meta-analysis’, BMJ, 1996, 312:1563-6.
Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie. http://www.bcfi.be/
Transparantiefiche: Aanpak van Zona, oktober 2003. http://www.bcfi.be/pdf/tft/
T03N04zona.pdf p.20.
P. Jüni, AWS Rutjes, P.A. Dieppe, ‘Are selective COX 2 inhibitors superior to traditional non steroidal anti-inflammatory drugs?’, BMJ, 2002, 324:1287-8.
IMS Health 2004.
Monitor Farmaceutische Zorg, College voor Zorgverzekeringen ( CVZ ), 2003, p.17.
Het Farmacotherapeutisch Kompas is een werk van een reeks Kompassen en is ook
een zeer goede website voor artsen en zorgverleners. http://www.fk.cvz.nl/
J. Abraham, ‘The pharmaceutical industry as a political player’, The Lancet, 2002,
360:1498-502; Prescrire Rédaction ‘redresser le cap de la politique du médicament’, Rev Prescrire, 2002, 22(229):460-6.
Prescrire Rédaction, ‘Prix des médicaments rembousables: quelle logique? Première partie - Années 1990: une libéralisation internationale croissante défavorable au controle des prix des médicaments’, Rev Prescrire, 2001, 21(222):782-6.
Productivity Commission 2001, International Pharmaceutical Price Differences,
Research Report, AusInfo, Canberra.
Le Monde, 11 oktober 2001, p.19. Geciteerd in Rev Prescrire 2002, 22:858-9.
Productivity Commission 2001, International Pharmaceutical Price Differences,
Research Report, AusInfo, Canberra, p.B23.
S. Garattini, V. Bertele, ‘Adjusting Europe’s drug regulation to public health needs’,
The Lancet, 2001, 358:64-7. Prescrire Rédaction ‘Redresser le cap de la politique
du médicament’, Rev Prescrire, 2002, 22(229)460-6.
Prescrire Rédaction, ‘Redresser le cap de la politique du médicament’, Rev Prescrire, 2002, 22(229)460-6.
J. Abraham, ‘Making regulation responsive to commercial interrests: streamlining
drug industry watchdogs’, BMJ, 2002, 325:1164-1169.
Ibidem; J. Abraham, ‘The pharmaceutical industry as a political player’, The Lancet, 2002, 360:1498-502.
Rev Prescrire, 2002, 22(228);386.
Le texte intégral de la Déclaration de l’ISDB. Ce que sont les véritables progrès thérapeutiques dans le domaine du médicament, Rev Prescrire, 2002, 22(225):150-5.

249

52. J. Abraham, Making regulation responsive to commercial interrests: streamlining
drug industry watchdogs, BMJ 2002; 325:1164-1169.
53. S. Garattini, V. Bertele, Adjusting Europe’s drug regulation to public health needs.
The Lancet 2001; 358: 64-7.
54. Ibidem.
55. Le texte intégral de la Déclaration de l’ISDB. Ce que sont les véritables progrès thérapeutiques dans le domaine du médicament, Rev Prescrire, 2002, 22(225):140-5.
56. E.J. Garland, ‘Facing the evidence: antidepressant treatment in children and adolescents’, CMAJ, 2004, 170(4):489-91.
57. Ibidem.
58. Rev Prescrire, 2002, 22(228):386. S. Garattini, ‘European Council waters down
European Parliament’s drug-regulatory legislation’, The Lancet, 2003, 362:1688-9.
59. J. Abraham, ‘The pharmaceutical industry as a political player’, The Lancet, 2002,
360:1498-502.
60. P. Jüni, A.W.S. Rutjes, P.A. Dieppe, ‘Are selective COX 2 inhibitors superior to traditional non steroidal anti-inflammatory drugs?’ BMJ, 2002, 324:1287-8. US Food and
Drug Administration. Medical Officer Review. http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/01/briefi ng/3677b1.htm (geraadpleegd op 01.03.04)
http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/01/briefi ng/3677b2.htm (geraadpleegd op
01.03.04).
61. S. Garattini, ‘European Council waters down European Parliament’s drug-regulatory legislation’, The Lancet, 2003, 362:1688-9.
62. C. Medawar, A. Hardon, Medicines out of Control? – Antidepressants and the Conspiracy of Goodwill, Amsterdam: Aksant Academic Publishers, 2004, p.73-74.
63. S. Garattini, V. Bertele, ‘Adjusting Europe’s drug regulation to public health needs’,
The Lancet, 2001, 358:64-7.
64. J. Abraham, ‘The pharmaceutical industry as a political player’, The Lancet, 2002,
360:1498-502.
65. Ibidem.
66. Ibidem.
67. S. Garattini, V. Bertele, ‘Adjusting Europe’s drug regulation to public health needs’,
The Lancet, 2001, 358:64-7.
68. C. Medawar, A. Hardon, Medicines out of Control? – Antidepressants and the Conspiracy of Goodwill, Amsterdam: Aksant Academic Publishers, 2004, p.135-138. J.
Lenzer, ‘Bush plans to screen whole US population for mental illness’, BMJ, 2004,
328:1458.
69. J. Lenzer, ‘FDA’s counsel accused of being too close to drug industry’, BMJ, 2004,
329:189.
70. Ibidem. J. Lenzer, ‘Bush plans to screen whole US population for mental illness’,
BMJ, 2004, 328:1458.
71. The Other Drug War 2003: Drug Companies Deploy an Army of 675 Lobbyists to
Protect Profits, Public Citizen Congress Watch, juni 2003. www.citizen.org
72. Directorate-General for Research. ‘Lobbying in the European Union: Current
Rules and Practices’, januari 2003.

250

73. C. Medawar, A. Hardon, Medicines out of Control? – Antidepressants and the Conspiracy of Goodwill, Amsterdam: Aksant Academic Publishers, 2004, p.124-132.
74. Prescrire Rédaction, ‘Redresser le cap de la politique du médicament’, Rev Prescrire, 2002, 22(229)460-6.
75. S. Garattini, ‘European Council waters down European Parliament’s drug-regulatory legislation’, The Lancet, 2003, 362:1688-9.
76. Toespraak Frank Vandenbroucke naar aanleiding van de installatie Commissie
Tegemoetkoming Geneesmiddelen, 15 januari 2002.
77. Toespraak Frank Vandenbroucke bij uitreiking van de Galenusprijs: Rationeel geneesmiddelenverbruik, een terugblik op 4 jaar vernieuwing van het geneesmiddelenbeleid, Brussel, 5 juni 2003.
78. Toespraak Frank Vandenbroucke naar aanleiding van de installatie Commissie
Tegemoetkoming Geneesmiddelen, 15 januari 2002.
79. Ibidem.
80. De Morgen, 24 maart 2004.
81. Beleidsnota van de minister van Sociale Zaken. Vernieuwd geneesmiddelenbeleid: doelstellingen en beleidslijnen, Brussel, kabinet van de minister, 16 oktober 2000.
82. Public Citizen Congress Watch, ‘Drug Industry Profits: Hefty Pharmaceutical
Company Margins Dwarf Other Industries’, juni 2003. (www.citizen.org/documents/Pharma_Report.pdf). De gegevens komen uit ‘Fortune 500 list’ in Fortune,
april 2003, en de jaarrapporten van de fi rma’s.
83. National Institute for Health Care Management 2000, Prescription Drugs and Intellectual Property Protection, Washington, D.C.: National Institute for Health Care
Management. http://www.nihcm.org/prescription.pdf
84. Ibidem.
85. Bronnen voor de gegevens van deze tabel: ‘2002 Drug Industry Profits: Hefty
Pharmaceutical Company Margins, Dward Other Industries’, Public Citizen. Berekend op basis van Fortune 500 Drug Companies, april 2003. De marketing en R&D
percentages per fi rma zijn gebaseerd op een studie van de Amerikaanse consumentenorganisatie ‘Family USA’ in haar rapport Profiting from pain: Where presription drug dollars go. July 2002. Zij analyseerden hiervoor de officiële jaarrapporten
2001 van US pharaceutical companies ingediend bij Securities and Exchange Commission ( SEC ). Voor de Europese bedrijven en ook de verkoopcijfers van de Amerikaanse multinationals en hun aandeel op de wereldmarkt is gebruikgemaakt van
Scrip’s 2003 Pharmaceutical League Table, geciteerd in ETC-group, november-december 2003. www.citizen.org;www.familiesusa.org; www.etcgroup.org/article.
asp?newsid=420#edn14
86. ‘Analyse socio-économique de l’industrie pharmaceutique brevetée pour la période
de 1991-2000’, L.-P. Lanzon, M. Hasbani, Montréal, april 2002, volledige tekst kan
geraadpleegd worden op www.unites.uqam.ca/cese
87. Bron tabellen 2 en 3: De studie van de Amerikaanse consumentenorganisatie ‘Family USA’ in haar rapport Profiting from pain: Where presription drug dollars go. July
2002. Zij analyseerden hiervoor de officiële jaarrapporten 2001 van US pharma-

251

ceutical companies ingediend bij het Securities and Exchange Commission ( SEC ).
88. Bron: Harpal Brar, The Pharmaceuticals Mafia: consolidation in the drugs industry,
Lalkar, Londen, mei/juni 2003. http://www.lalkar.org/
89. ETC Group, gebaseerd op ‘Scrip’s Pharmaceutical League Table 2003’. www.etcgroup.org
90. The Wall Street Journal Europe, 27 april 2004.
91. Financial Times, 28 april 2004.
92. Financial Times, 18 januari 2000.
93. I.M. Cockburn, ‘Industry Priorities. The Changing Structure Of The Pharmaceutical Industry’, Health Affairs, vol. 23, issue 1, 10-22.
94. The Wall Street Journal Europe, 27 april 2004.
95. European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations 2000, The
Pharmaceutical Industry In Figures, Brussels, Belgium: European Federation of
Pharmaceutical Industries and Associations. www.efpia.org/6_publ/Infigures2003.pdf
96. Ibidem.
97. Ibidem.
98. Pharmac Annual Review 2003, ‘Pharmac 10 years on’. http://www.pharmac.co.nz/
pdf/AR03.pdf
99. The Other Drug War 2003: Drug Companies Deploy an Army of 675 Lobbyists to
Protect Profits, Public Citizen Congress Watch, juni 2003. www.citizen.org
100. Jeffrey Robinson, De Medicijnenmaffia. Geld, ego en macht binnen de farmaceutische industrie, Elmar BV, Rijswijk, 2003, p.293. Oorspronkelijke titel: Prescription Games,
Simon & Schuster UK, 2001.

Deel III
101. Editorial, ‘The tightening grip of big pharma’, The Lancet, 2001, 357:1141.
102. M. Angell, ‘Is academic medicine for sale?’, N Engl J Med, 2000, 342:1516-1518.
103. T. Walley, P. Folino-Gallo, U. Schwabe, E. van Ganse, ‘Variations and increase
in use of statins across Europe: data from administrative databases’, BMJ 2004,
328:385-386.
104. Merrill Goozner, The dollar 800 million pill. The truth behind the cost of new drugs,
University of California Press, Los Angeles, 2004.
105. T. Richards, ‘Researchers argue over gene patents’, BMJ, 1995, 311:1593a-1594.
106. J. Roberts, US gene discovery leads to patent war’, BMJ, 1996, 312:1378b.
107. R. Watson, ‘MEPs add their voice to protest at patent for breast cancer gene’, BMJ,
2001, 323:888.
108. Ibidem.
109. P. Trouiller, et al., ‘Drug development for neglected diseases: a deficient market
and a public-health policy failure’, The Lancet, 2002, 359:2188-94.
110. National Institute for Health Care Management, Research and Education Foundation 2002, Changing Patterns of Pharmaceutical Innovation. Washington D.C., Natio-

252

nal Institute for Health Care Management, Research and Education Foundation,
1-23. http://www.nihcm.org/innovations.pdf
111. Zie de site van de US Food and Drug Administration (FDA). www.fda.gov/cder/rdmt/
pstable.htm
112. Folia pharmacotherapeutica, december 2003, vol. 30, nr.12.
113. R. Laing, B. Waning, A. Gray, et al., ‘25 years of WHO essential medicines list: Progress and challenges, The Lancet, 2003, 361:1723-29.
114. M. Van Driel, ‘Editoriaal: het verhaal van de coxibs’, Minerva, tijdschrift voor Evidence Based Medicine, 2003, 8:120-121. www.wvvh.be/literatuur/index.htm
115. F.E. Silverstein, G. Faich, J.L. Goldstein, et al., ‘Gastrointestinal toxicity with celecoxib vs nonsteroidal anti-inflammato-ry drugs for osteoarthritis and rheumatoid
arthritis. The CLASS study: a randomized controlled trial’, JAMA, 2000, 284:1247-55.
C. Bombardier, L. Laine, A. Reicin, et al., for the VIGOR Study Group, ‘Comparison of
upper gastrointestinal toxicity of rofecoxib and naproxen in patients with rheumatoid arthritis’, N Engl J Med, 2000, 343:1520-8.
116. P. Jüni, A.W.S. Rutjes, P.A. Dieppe, ‘Are selective COX 2 inhibitors superior to traditional non steroidal anti-inflammatory drugs?’, BMJ, 2002, 324:1287-8.
117. M. Mamdani, D. Juurlink, A. Kopp, G. Naglie, P. Austin, A. Laupacis, ‘Gastrointestinal bleeding after the introduction of COX 2 inhibitors: ecological study’, BMJ, 2004,
328:1415-1416.
118. Editorial, ‘The statin wars: why AstraZeneca must retreat’, The Lancet, 2003,
362:1341.
119. IMS Health, ‘IMS HEALTH Data Reveal Dramatic Growth in Megabrands’, 2002. www.
imshealth.com
120. Intercontinental Marketing Services ( IMS ), World Review, 2004.
121. Bronnen: Public Citizen, 2003; Financial Times, 16 juli 2002; IMS Health, 2003; Advertising Age een Amerikaans economisch tijdschrift dat de top 100 van reclamemakers publiceert. http://www.adage.com/
122. P. Trouiller, et al., ‘Drug development for neglected diseases: a deficient market
and a public-health policy failure’, The Lancet, 2002, 359:2188-94. www.lancet.
com
123. ‘The Global Alliance for TB Drug Development 2001’, Economics of TB Drug Development, New York: The Global Alliance for TB Drug Development.
124. Ibidem.
125. IMS Health 2003, UNDP 1998.
126. H. Moses, J.B. Martin, ‘Academic relationships with industry: a new model for biomedical research’, JAMA, 2001, 285:933-935.
127. M. Angell, ‘The Truth About the Drug Companies’, 15 juli 2004. http://www.nybooks.com/articles/17244.
128. Ibidem.
129. De Morgen, 4 november 2003.
130. M. Angell, ‘Is academic medicine for sale?’ N Engl J Med, 2000, 342:1516-1518.
131. M.B. Keller, J.P. McCullough, D.N. Klein, Arnow, Bruce, Dunner, L. David, A.J. Gelenberg, J.C. Markowitz, C.B. Nemeroff, J.M. Russell, M.E. Thase, Trivedi, H. Mad-

253

hukar, J. Zajecka, ‘A Comparison of Nefazodone, the Cognitive Behavioral-Analysis System of Psychotherapy, and Their Combination for the Treatment of Chronic
Depression’, N Engl J Med, 2000, 342:1462-1470.
132. C. Medawar, A. Hardon, Medicines out of Control? – Antidepressants and the Conspiracy of Goodwill, Amsterdam: Aksant Academic Publishers, 2004, p.171-172.
133. L.F. Ross, J.W. Norton, S.A. Young, J. Lebowitz, G.B. Leong, J.A. Silva, D.C. Dillon,
J. Jagger, A.D. Firlik, D.W. Lowry, C. Diamond, T.J. Ruane, B.M. Hagan, P.D. Miller,
M. Angell, ‘Is Academic Medicine for Sale?’ N Engl J Med, 2000, 343:508-510, 17
augustus 17 2000, Correspondence.
134. S.L. Coyle, ‘Physician-Industry Relations. Part 1: Individual Physicians’, Ann Intern Med, 2002, 136:396-402. M.M.E. Johns, M. Barnes, P.S. Florencio, ‘Restoring
balance to industry-academia relationships in an era of institutional fi nancial confl icts of interest: promoting research while maintaining trust’, JAMA, 2003, 289:741746.
135. J.E. Bekelman, Li Y, C.P. Gross, ‘Scope and impact of fi nancial confl icts of interest
in biomedical research: a systematic review’, JAMA, 2003, 289:454-65. J. Lexchin,
L. Bero, C.O. Djulbegovic, ‘Pharmaceutical industry sponsorship and research outcome and quality: systematic review’, BMJ, 2003, 326:1167-70. www.bmj.com
136. BBC news, Panorama, ‘The secrets of Seroxat’. http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/panorama/2310197.stm
137. The Guardian, 3 februari 2004.
138. K.D. Wagner, P. Ambrosini, M. Rynn, et al., for the Sertraline Pediatric Depression
Study Group, ‘Efficacy of sertraline in the treatment of children and adolescents
with major depressive disorder. Two randomised controlled trials’, JAMA, 2003,
290:1033-41.
139. Minerva, 2004, 3(2):20-1. http://www.minerva-ebm.be/articles/nl/2004/teksten_
2-2004/2-2004_sertraline.htm
140. FDA advisory panel calls for suicide warnings over new antidepressants, BMJ, 2004,
328:303. www.bmj.com
141. J. Jureidini, et al., ‘Efficacy and safety of antidepressants for children and adolescents’, BMJ, 2004, 328:879-883.
142. C.J. Whittington, T. Kendall, P. Fonagy, D. Cottrell, A. Cotgrove, E. Boddington,
‘Selective serotonin reuptake inhibitors in childhood depression: systematic review of published versus unpublished data’, The Lancet, 2004, 363:1341-45.
143. ‘Editorial. Depressing Research’, The Lancet, 2004, 363:1335.
144. O. Dyer, ‘GlaxoSmithKline faces US lawsuit over concealment of trial results’, BMJ,
2004, 328:1395.
145. C. Medawar, A. Hardon, Medicines out of Control? – Antidepressants and the Conspiracy of Goodwill, Amsterdam: Aksant Academic Publishers, 2004, p.75-84, 215. J.
Collier, ‘Regulating the regulators’, The Lancet 2004; 363:2199.
146. H. Melander, et al., ‘Evidence b(i)ased medicine – selective reporting from studies
sponsored by pharmaceutical industry: review of studies in new drug applications’,
BMJ, 2003, 326:1171-1173.
147. T. Bodenheimer, ‘Uneasy alliance: clinical investigators and the pharmaceutical

254

industry’, N Engl J Med, 2000, 342:1539-1544.
148. The Guardian, 7 februari 2002. A. Barnett, ‘Revealed: How drug fi rms ‘hoodwink’
medical journals. Pharmaceutical giants hire ghost writers to produce articles,
then put doctors’ names on them’, The Observer, 7 december 2003, 15.
149. D. Healy, D. Cattell, ‘Interface between authorship, industry and science in the
domain of therapeutics’, British Journal of Psychiatry, 2003, 183:22-7.
150. R. Smith, ‘Medical journals and pharmaceutical companies: uneasy bedfellows’,
BMJ, mei 2003, 326:1202-1205.
151. Le Monde Diplomatique, februari 2002.
152. Le Monde Diplomatique, december 2003.
153. De Standaard, 13 maart 2004.
154. ‘Major outcomes in high-risk hypertensive patients randomized to angiotensinconverting enzyme inhibitor or calcium channel blocker vs diuretic: The Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial ( ALLHAT)’,
JAMA, 2002, 288:2981-2997.
155. P. Villanueva, et al., ‘Accuracy of pharmaceutical advertisements in medical journals’, The Lancet, 2003, 361:27-32.
156. B.M. Psaty, T. Lumley, C.D. Furberg, G. Schellenbaum, M. Pahor, M.H. Alderman,
N.S. Weiss, ‘Health outcomes associated with various antihypertensive therapies
used as fi rst-line agents: a network meta-analysis’, JAMA, 2003, 289: 2534-2544.
157. ‘Blood Pressure Lowering Treatment Trialists’ Collaboration. Effects of different
blood-pressure-lowering regimens on major cardiovascular events: results of prospectively-designed overviews of randomised trials’, The Lancet, 2003, 362:15271545.
158. A. Fretheim, ‘Back to thiazide-diuretics for hypertension: reflections after a decade of irrational prescribing’, BMC Family Practice, 2003, 4:19. http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2296-4-19.pdf
159. ‘Drug company targets US state health officials’, BMJ, 2004, 328:306.
160. ‘Editorial. The statin wars: why AstraZeneca must retreat’, The Lancet, 2003,
362:1341.
161. Public Citizen Warns Against New Statin Drug Crestor. Cholesterol Drug Potentially More Dangerous Than Baycol; FDA Should Not Have Allowed on Market, 16
september 2003. http://www.citizen.org/pressroom/release.cfm?ID=1543
162. B.E. Henderson, et al., ‘Decreased Mortality in Users of Estrogen Replacemnt Therapy’, Arch Intern Med, 1991, 151:75-78. 163. The Writing Group for the Pepi Trial,
‘Effects of Estrogen or Estrogen/Progestin Regimens on Heart Disease Risk Factors in Postmenopausal Women’, JAMA, 1995, 273:199-208.
164. Writing Group for the Women’s Health Initiative investigators, ‘Risks and benefits
of estrogen plus progestin in healthy post-menopausal women. Principal results
from the Women’s Health Initiative Randomized Controlled Trial’, JAMA, 2002,
288:321-33.
165. D. Sacket, ‘Editorial’, Can Med Assoc J., 2002, 167(4):363-4.
166. Million Women Study Collaborators, ‘Breast cancer and hormone-replacement therapy in the Million Women Study’, The Lancet 2003, 362:419-427.

255

167. Merrill Goozner, The dollar 800 million pill. The truth behind the cost of new drugs,
University of California Press, Los Angeles, 2004.
168. National Institutes of Health (NIH), Contributions to Pharmaceutical Development, februari 2000.
169. Iain Cockburn (University of British Columbia) en Rebecca Henderson (MIT), PublicPrivate Interaction and the Productivity of Pharmaceutical Research, National Bureau
of Economic Research, april 1997.
170. National Science Foundation, 2003, Research and Development in Industry: 2000,
V.A. Arlington, ‘National Science Foundation, Division of Science Resources Statistics’, geciteerd in: D.W. Light, J. Lexchin, ‘Will Lower Drug Prices Jeopardize
Drug Research? A Policy Fact Sheet’, The American Journal of Bioethics, 2004, 4(1):
W3-W6.
171. J.-P. Bassand, J. Martin, L. Ryden, M. Simoons, ‘The need for resources for clinical
research’, The Lancet, 2002, 360:1866-68.
172. ‘RX R&D Myths: The Case Against The Drug Industry’s R&D “Scare Card”’, Public Citizen, juli 2001.
173. A.J. DiMasi, R.W. Hansen, H.G. Grabowski, ‘The price of innovation: new estimates of drug development costs’, Journal of Health Economics, februari 2003. http://
www.cptech.org/ip/health/econ/dimasi2003.pdf
174. ‘RX R&D Myths: The Case Against The Drug Industry’s R&D “Scare Card”’, Public Citizen, juli 2001. www.citizen.org; met als vervolg: ‘Critique of the DiMasi/
Tufts Methodology and Other Key Prescription Drug R&D Issues’ (2003). http://
www.citizen.org/congress/reform/drug_industry/articles.cfm?ID=6532. La Revue Prescrire, november 2003, deel 23, nr.244.
175. The Global Alliance for TB Drug Development. 2001, Economics of TB Drug Development, New York: The Global Alliance for TB Drug Development. M. Goozner, The
dollar800 million pill. The truth behind the cost of new drugs, University of California
Press, Los Angeles, 2004.
176. Een samenvatting van het rapport, Viewpoint Pharma 2010, kan men vinden op de
Luna website: www.luna.be
177. Bronnen: ‘2002 Drug Industry Profits: Hefty Pharmaceutical Company Margins,
Dward Other Industries’, Public Citizen, berekend op basis van Fortune 500 Drug
Companies, april 2003. De marketing en R&D-percentages per fi rma zijn gebaseerd op een studie van de Amerikaanse consumentenorganisatie Family USA in
haar rapport Profiting from pain: Where prescription drug dollars go, juli 2002. Zij
analyseerden hiervoor de officiële jaarrapporten van 2001 van US pharmaceutical
companies ingediend bij Securities and Exchange Commission ( SEC ). www.citizen.
com en www.familiesusa.org/site/PageServer
178. Frontline, ‘The Other Drug War’, interview Marcia Angell, november 2003. http://
www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/other/interviews/angell.html
179. National Science Foundation 2003. Research and Development in Industry: 2000. V.A.
Arlington, National Science Foundation, Division of Science Resources Statistics.
http://www.nsf.gov/sbe/srs/nsf03318/pdf/nsf03318.pdf
180. M. Angell, ‘The pharmaceutical industry - to whom is it accountable?’ N Engl J Med,

256

2000, 342:1902-1904.
181. Frontline, ‘The Other Drug War’, interview Marcia Angell, november 2003. http://
www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/other/interviews/angell.html
182. L.-P. Lanzon, M. Hasbani, ‘Analyse socio-économique de l’industrie pharmaceutique brevetée pour la période de 1991-2000, Montréal, april 2002, volledige tekst
kan geraadpleegd worden op www.unites.uqam.ca/cese
183. Alan Sager, Deborah Socolar, Drug Marketing Staff Soars, Boston University School of
Public Health, 6 december 2001. http://rxpolicy.com/studies/bu-rxpromotion-v-randd.
pdf
184. Bron: ‘2002 Drug Industry Profits: Hefty Pharmaceutical Company Margins,
Dward Other Industries’, Public Citizen, berekend op basis van Fortune 500 Drug
Companies, april 2003. De marketing en R&D percentages per fi rma zijn gebaseerd op een studie van de Amerikaanse consumentenorganisatie Family USA in
haar rapport Profiting from pain: Where prescription drug dollars go, juli 2002. Zij
analyseerden hiervoor de officiële jaarrapporten 2001 van US pharmaceutical
companies ingediend bij het Securities and Exchange Commission ( SEC ).
185. ‘2002 Drug Industry Profits: Hefty Pharmaceutical Company Margins, Dward
Other Industries’, Public Citizen. Berekend op basis van Fortune 500 Drug Companies, april 2003. www.citizen.org
186. World Health Organization. World Health Organization says failure to deliver aidsmedicines is a global health emergency, press release, 22 september 2003.
187. Ibidem.
188. Editorial. ‘World trade rules and cheaper drugs’, The Lancet, vol. 357, nr.9252.
189. Nathan Ford, ‘Patents, access to medicines and the role of non-governmental organizations’, Journal of Generic Medicines, vol. 1., nr.2, januari 2004.
190. Médecins Sans Frontières (2003), ‘Doha derailed: A progress report on TRIPs and
access to medicines’, MSF, Genève, augustus 2003.
191. World Health Organization, ‘Essential Drugs and Medicines Policy. Access Strategy’. (http://www.who.int/medicines/strategy/access/stacstrat.shtml).
192. World Health Organization, ‘World Health Report on Infectious Diseases’, Genève.
http://www.who.int/infectious-disease-report/index.html.
193. ‘The Burden of Disease Among the Global Poor’, World Bank 2000.
194. Oxfam, ‘World trade rules and poor people’s access to essential drugs’, 1999.
http://www.oxfam.org.uk/what_we_do/issues/health/worldtrade_drugs.htm
195. W HO, Essential Drugs and Medicines Policy (2000), ‘Global comparative pharmaceutical expenditures with related reference information’, Health Economics and
Drugs, EDM series nr.3 ( EDM /PAR /2000.2), p.56.
196. Gegevens van IMS HEALTH, 2003. (http://www.ims-global.com/index.html)
197. Médecins sans Frontières, Background information on Tuberculosis, 19 september
2001. (available from http://www.accessmed-msf.org/)
198. Oxfam, Fatal side effects.
199. P. Trouiller, P. Olliaro, E. Torreele, J. Orbinski, R. Laing, N. Ford, ‘Drug development for neglected diseases: a deficient market and a public-health policy failure’,
The Lancet, 2002, 359:2188-94.

257

200. Ibidem.
201. K. Abbasi, R. Smith, ‘Editorials: No more free lunches’, BMJ, 2003, 326:1155-1156.
202. Ibidem.
203. MSF Campaign for access to essential medicines website (http://www.accessmedmsf.org/campaign/slp01.shtm)
204. The Panos Institute Patents, ‘Pills and Public Health’, 2002.
205. M. Kamal, M. Bailey, ‘T RIPS : whose interests are being served?’ The Lancet, 2002,
362:260.
206. Oxfam GB, ‘Patent Injustice: How World Trade Rules Threaten the Health of Poor
People’, 2001. http://www.oxfam.org.uk/cutthecost/downloads/patent.pdf
207. ‘Editorial. Patently robbing the poor to serve the rich’, The Lancet, 2002, 360:885.
208. N. Ford, ‘Patents, access to medicines and the role of non-governmental organizations’, Journal of Generic Medicines, vol.1, nr.2, januari 2004.
209. R. Laing, B. Waning, A. Gray, et al., ‘25 years of the WHO essential medicines list:
Progress and challenges’, The Lancet, 2002, vol. 361, nr.9370, pp.1723–1729.
210. Oxfam, ‘World trade rules and poor people’s access to essential drugs’, 1999.
http://www.oxfam.org.uk/what_we_do/issues/health/worldtrade_drugs.htm
211. Declaration on the TRIPs Agreement and Public Health: http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm. Een uigebreide bespreking van deze verklaring kan gevonden worden in Fredderick M. Abbott. The Doha
Declaration on the TRIPs Agreement and Public Health: Lighting A Dark Corner at
the WTO, Journal of International Economic Law, 2002:469-505.
212. De tekst van paragraaf zes is als volgt: ‘6. We recognize that WTO members with
insufficient or no manufacturing capacities in the pharmaceutical sector could
face difficulties in making effective use of compulsory licensing under the TRIPs
Agreement. We instruct the Council for TRIPs to fi nd an expeditious solution to this
problem and to report to the General Council before the end of 2002.’
213. Joint press release of MSF and Oxfam, Flawed WTO drugs deal will do little to secure
future access to medicines in developing countries. http://www.accessmed-msf.
org/prod/publications.asp?scntid=192003947402&contenttype=PARA&
214. Access to medicines at risk around the globe: What to watch out for in free trade agreements with the United States, Médecins Sans Frontières (MSF), 2004. (http://www.
accessmed-msf.org/documents/ftabriefi ngenglish.pdf)
215. R. Weissman, ‘Dying for drugs: How CAFTA will undermine access to essential medicines’, maart 2004.
216. Access to affordable medicines under attack in the Americas. Campaign for Access to
Essential Medicines, Médecins Sans Frontières, 28 augustus 2003. http://www.accessmed-msf.org/prod/publications.asp?scntid=28820031055516&contenttype=
PARA&
217. Oxfam, ‘Fatal side effect: Medicine Patents under the Microscope’, juni. 2001.
218. R. Weissman, ‘A long strange Trips: the pharmaceutical industry drive to harmonize global intellectual property rules and the remaining WTO-legal alternatives
available to Third World countries’, Journal of International Economic Law, University of Pennsylvania, winter 1996.

258

219. Oxfam GB, ‘Patent Injustice: How World Trade Rules Threaten the Health of Poor
People’, 2001. http://www.oxfam.org.uk/cutthecost/downloads/patent.pdf
220. Ibidem.
221. Ibidem.
222. J. Lanjouw, The Introduction of Pharmaceutical Product Patents in India: Heartless
Exploitation of the Poor and Suffering?, paper presented at Oxford Intellectual Property Research Centre Seminar, 11 mei 1999.
223. Oxfam GB, ‘Patent Injustice: How World Trade Rules Threaten the Health of Poor
People’, 2001. http://www.oxfam.org.uk/cutthecost/downloads/patent.pdf
224. Nathan Ford, ‘Public health and company wealth’, BMJ, 326:1296.
225. J. Galvão, ‘Access to antiretroviral drugs in Brazil’, The Lancet, 2002, vol. 360,
nr.9348, p.1862.
226. I BON Workers Desk, ‘Drug Industry in the Philippines’, 27ibonI industry primer
series, IBON Foundation, Manila, Philippines, 2001.
227. Gamot Pampamilya, ‘Roxas orders expansion of medicines list under Presyong
Tama’, Philippine Daily Inquirer, 24 oktober 2003.

Deel IV
228. ‘Educating, with evidence’, The Lancet, 2004, 363:1485.
229. Frontline, ‘The Other Drug War. Interview Marcia Angell’, november 2003. http://
www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/other/interviews/angell.html
230. A. Wazana, ‘Physicians and the Pharmaceutical Industry: Is a Gift Ever Just a
Gift?’ JAMA, 2000, 283:373-380.
231. M. Angell, ‘Is academic medicine for sale?’ N Engl J Med, 2000, 342:1516-1518.
232. IMS Health, 2004.
233. ‘NHG-Standaard. Bemoeilijkte mictie bij oudere mannen’, 1997. http://nhg.artsennet.nl/upload/104/standaarden/M42/start.htm; K. Abbasi, ‘To screen or not to
screen?’ BMJ, 1998, 316:484; D. Josefson, ‘PSA screening leads to overdiagnosis,
study says’, BMJ, juli 2002, 325:61a; G. Yamey, M. Wilkes, ‘Press: The PSA storm,
BMJ, februari 2002, 324:431.
234. Direct to Consumer Advertising of Prescription Drugs in New Zealand: for health or for
profit? Report to the Minister of Health supporting the case for a ban on DTCA, februari 2003. New Zealand Departments of General Practice: Christchurch, Dunedin,
Wellington and Auckland Schools of Medicine.
235. B. Burton, ‘Drug industry to fight New Zealand’s move to ban direct to consumer
advertising’, BMJ, 2004, 328:1036.
236. R. Moynihan, I. Heath, D. Henry, P. Gøtzsche, ‘Selling sickness: the pharmaceutical industry and disease mongering. Medicalisation of risk factors’, BMJ, 2002,
324:886-891.
237. C. Medawar, A. Hardon, Medicines out of Control? – Antidepressants and the Conspiracy of Goodwill, Amsterdam: Aksant Academic Publishers, 2004, p.196.
238. ‘NHG-standaard osteoporose’, Huisarts Wet., 1999, 42:115-28.

259

239. G.W. ‘t Jong, B. Stricker, M. Sturkenboom, ‘Marketing in the lay media and prescriptions of terbinafi ne in primary care: Dutch cohort study’, BMJ, 2004, 328:931.
240. R. Moynihan, ‘The making of a disease: female sexual dysfunction’, BMJ, 2003,
326:45-47.
241. R. Moynihan, ‘Controversial disease dropped from Prozac product information’,
BMJ, 2004, 328:365.
242. ‘Reclame voor geneesmiddelen. Ons voorschrift: met een korreltje zout’, Test Gezondheid, oktober-november 2003.
243. H.E. Van der Horst, J.S. Meijer, J.W.M. Muris, B. Sprij, F.M.P.B. Visser, A.C.M. Romeijnders, F.S. Boukes, ‘NHG-Standaard Prikkelbare Darm Syndroom (Irritable
Bowel Syndrome)’, Huisarts en Wetenschap, februari 2001.
244. NIHCM Foundation, ‘Prescription drugs and mass media advertising’, 2000, Washington DC: The National Institute for Health Care Management Research and
Educational Foundation, 2001. S.M. Wolfe, Direct-to-consumer advertising-education or emotion promotion? New England Journal of Medicine, 2002, 346(7):524526. NIHCM Foundation’ Prescription drug expenditures in 2001: another year of
escalating costs’, Washington DC: National Institute for Health Care Management,
2002.
245. B. Mintzes, ‘Direct to consumer advertising is medicalising normal human experience’, BMJ, april 2002, 324:908-909.
246. M. Mello, M. Rosenthal, P. Neumann, ‘Direct-to-Consumer Advertising and Shared
Liability for Pharmaceutical Manufacturers’, JAMA, januari 2003, 289:477-481.
247. B. Mintzes, ‘How does direct-to-consumer advertising ( DTCA) affect prescribing? A
survey in primary care environments with and without legal DTCA’, Can. Med. Assoc
J., 2003, 169:405-12. B. Mintzes, et al., ‘Influence of direct to consumer pharmaceutical advertising and patients’ requests on prescribing decisions: two site cross
sectional survey’, BMJ, 2002, 324:278-9.
248. D. Gardner, B. Mintzes, A. Ostry, ‘Direct-to-consumer prescription drug advertising in Canada: Permission by default?’ Can. Med. Assoc. J., 2003, 169:425-427.
249. Frontline, ‘The Other Drug War. Interview Marcia Angell’, november 2003. http://
www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/other/interviews/angell.html
250. S.M. Wolfe, ‘Direct-to-consumer advertising - education or emotion promotion?’,
New England Journal of Medicine, 2002, 346(7):524-526.
251. Frontline, ‘The Other Drug War. Interview Marcia Angell’, november 2003. http://
www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/other/interviews/angell.html
252. T. Kaiser, et al., ‘Sind die Aussagen medizinischer Werbeprospekte korrekt?’, Arznei-telegramm, 2004, 35:21-3.
253. A. Tuffs, ‘Only 6% of drug advertising material is supported by evidence’, BMJ 2004,
328:485.
254. J. Jureidini, et al., ‘Efficacy and safety of antidepressants for children and adolescents’, BMJ, 2004, 328:879-883.
255. Frontline, ‘The Other Drug War. Interview Marcia Angell’, november 2003. http://
www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/other/interviews/angell.html
256. M. Angell, ‘Is academic medicine for sale?’, N Engl J Med, 2000, 342:1516-1518.

260

257. Trends, 24 juli 2003.
258. ‘La publicité vue par les publicitaires’, La revue Prescrire, 2001, 21:544-5.
259. Monitor Farmaceutische Zorg, College voor Zorgverzerkeringen ( CVZ ), 2003. p.57.
260. E. de Laat, F. Windmeijer, R. Douven, ‘How does pharmaceutical marketing influence doctor’s prescribing behaviour?’ Centraal Planbureau, 2002.
261. ‘Marketingplannen voor U.R.-geneesmiddelen, de feitelijke stand van zaken’, Den
Haag, juli 2001, Inspectie voor de gezondheidszorg.
262. ‘Farmaceutische Almanak Nederland 2001’, IMS Health.
263. T.J. Wang, J.C. Ausiello, R.S. Stafford, ‘Trends in Antihypertensive Drug Advertising, 1985-1996’, Circulation, 1999, 99:2055.
264. R. Moynihan, ‘Who pays for the pizza? Redefi ning the relationships between doctors and drug companies. 1: Entanglement’, BMJ, mei 2003, 326:1189-1192.
265. A. Liberati, N. Magrini, ‘Information from drug companies and opinion leaders’,
BMJ, 2003, 326:1156-1157.
266. C. White, ‘Publish and be pampered’, BMJ, augustus 2003, 327:348.
267. Niteesh K. Choudhry, Henry Thomas Stelfox, Allan S. Detsky, ‘Relationships Between Authors of Clinical Practice Guidelines and the Pharmaceutical Industry’,
JAMA 2002, 287:612-617.
268. Monitor Farmaceutische Zorg, College voor Zorgverzekeringen ( CVZ ), 2003, p.56.
269. H. Prosser, S. Almond, T. Walley, ‘Influences on GP’s decision to prescribe new
drugs – the importance of who says what’, Fam Pract, 2003, 20:61-68.
270. C. Watkins, et al., ‘Characteristics of general practitioners who frequently see drug
industry representatives: national cross sectional study’, BMJ, 2003, 326:1178-9.
271. A. Wazana, ‘Physicians and the Pharmaceutical Industry: Is a Gift Ever Just a
Gift?’ JAMA, 2000, 283:373-380.
272. A. Herxheimer, ‘Relationships between the pharmaceutical industry and patients’
organisations’, BMJ, 2003, 326:1208-1210.
273. E. de Laat, F. Windmeijer, R. Douven, ‘How does pharmaceutical marketing influence doctor’s prescribing behaviour?’ Centraal Planbureau’, 2002. Nivel studie,
Universiteit Utrecht, 2003.
274. E. de Laat, et al., ibidem.
275. A. Wazana, ‘Physicians and the Pharmaceutical Industry: Is a Gift Ever Just a
Gift?’ JAMA, 2000, 283:373-380.
276. J. Collier, I. Iheanacho, ‘The pharmaceutical industry as an informant’, The Lancet,
2002, 360:1405-09.

Deel V
277. Drugs and Money, Prices, affordability and cost containment. WHO, regional Office for
Europe, IOS Press - The Netherlands, zevende editie 2002.
278. Belangrijkste bronnen:
– Pharmac Annual Review, 2003. Pharmac 10 years on. http://www.pharmac.
co.nz/pdf/AR03.pdf

261

– Operating Policies and Procedure of The Pharmaceutical Management Agency (PHARMAC ) of New Zealand, tweede editie 2001.
– New Zealand Pharmaceutical Schedule, augustus 2003. http://www.pharmac.govt.
nz/pdf/010803.pdf
– Belgisch formularium: http://www.bcfi.be/
– R. Braae, W. McNee, D. Moore, ‘Managing Pharmaceutical Expenditure while
Increasing Acces. The Pharmaceutical Management Agency ( PHARMAC ) Experience’, Pharmacoeconomics, 1999, 16:649-60.
– Productivity Commission 2001, International Pharmaceutical Price Differences,
Research Report, AusInfo, Canberra.
– L.L. Ioannides-Demos, J.E. Ibrahim, J.J. Mc Neil, ‘Reference-based Pricing Schemes. Effect on Pharmaceutical Expenditure, Resource Utilisation and Health
Outcomes’, Pharmacoeconomics, 2002, 20:577-91.
– ‘Drugs and Money. Prices, affordability and cost containment’, WHO Regional
Office for Europe, IOS Press – The Netherlands, zevende editie 2002.
– Frontline, ‘The Other Drug War’, november 2003. http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline
279. UNDP Report 2003.
280. Raina C. Elley, Ngaire Kerse, Bruce Arroll, Elizabeth Robinson, ‘Effectiveness of
counselling patients on physical activity in general practice: cluster randomised
controlled trial’, BMJ, 2003, 326:793.
281. ‘Drugs and Money. Prices, affordability and cost containment’, WHO, Regional Office for Europe, IOS Press – The Netherlands, zevende editie 2002.
282. R. Braae, W. McNee, D. Moore, ‘Managing Pharmaceutical Expenditure while Increasing Acces. The Pharmaceutical Management Agency ( PHARMAC ) Experience’,
Pharmacoeconomics, 1999, 16:649-60.
283. L.L. Ioannides-Demos, J.E. Ibrahim, J.J. Mc Neil, ‘Reference-based Pricing Schemes. Effect on Pharmaceutical Expenditure, Resource Utilisation and Health Outcomes’, Pharmacoeconomics 2002, 20:577-91. Frontline. ‘The Other Drug War’, november 2003. http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline. A. Zuger, ‘Rx: Canadian
Drugs’, N Engl J Med, 2003, 349:2188-2190. C.P. Thomas, ‘Incentive-Based Formularies’, N Engl J Med, 2003, 349:2186-2188. A. Ellner, ‘Rethinking prescribing in
the United States’, BMJ, 2003, 327:1397-1400.
284. S. Schneeweiss, A.M. Walker, R.J. Glynn, M. Maclure, C. Dormuth, S.B. Soumerai,
‘Outcomes of Reference Pricing for Angiotensin-Converting–Enzyme Inhibitors’, N
Engl J Med, 2002, 346:822-829. S. Schneeweiss, S. Soumerai, R. Glynn, M. Maclure, C. Dormuth, A. Walker, ‘Impact of reference-based pricing for angiotensinconverting enzyme inhibitors on drug utilization’, Can. Med. Assoc. J., maart 2002,
166:737-745.
285. Associated Press, Washington, 24 februari 2004. M. Mello, D. Studert, T. Brennan,
‘The Pharmaceutical Industry versus Medicaid — Limits on State Initiatives to
Control Prescription-Drug Costs’, N Engl J Med, 5 februari 2004, 350:608-613.
286. A. Ellner, ‘Rethinking prescribing in the United States’, BMJ, 2003, 327:1397-1400.
B. Burton, ‘Australian drug pricing scheme under pressure in free trade talks’, BMJ,

262

januari 2004, 328:247.
287. ‘Why US drug fi rms want us to swallow their bitter trade pill’, Sydney Morning
Herald, 27 januari 2004.
288. J. Burgermeister, ‘Germany’s health insurance associations can set drug prices’,
BMJ, 2004, 328:730.
289. UNDP, Human Development Report 2004, p.156-7, 172-3.
290. UNDP, Human Development Report 2003, p.254-5.
291. H. Veeken, ‘Letter from Cuba: Cuba: plenty of care, few condoms, no corruption’,
BMJ, 1995, 311:935-937.
292. R. Garfield, S. Santana, ‘The impact of the economic crisis and the US embargo
on health in Cuba’, American Journal of Public Health, 1997, 87(1):15-20. C. Chelala,
‘Cuba shows health gains despite embargo’, BMJ, 1998, 316(7130):497.
293. UNDP, Human Development Report 2004, p.168-9.
294. Wereldbank. World Development Report 2001.
295. Kofi Annan in Havana op de eerste top van de groep van 77, op 12 april 2000, UN
Press Release SG/SM/7358.
296. Financieel Economische Tijd, 27 april 1995; Green Left Review, 10 oktober 2000; Financial Times, 13-14 januari 2001.
297. P. De Vos, ‘Cuba’s geneeskunde voor het volk. Een nationale gezondheidsdienst in
een socialistische maatschappij’, Marxistische Studies, 2002, 58:81-102.
298. ‘Evidence-Based Medicine. How to practice and teach EBM’, Sackett, tweede editie
2000, Churchill Livingston.
299. Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, ‘Naar een prijsbewuster geneesmiddelenvoorschrift? Generische geneesmiddelen in een ruimer kader’, 15 juli 2004,
Brussel. http://www.cm.be/images/100/Generische/Genericadossier_20040715.
pdf (geraadpleegd 20 juli 2004).
300. Bronnen: www.RIZIV.be, www.Pharma.be en IMS Health 2004, eigen schattingen.
301. http://www.health.fgov.be/CSH_HGR/Nederlands/omschrijving.htm

263

