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Wachttijddure levensreddende
medicijnenmeerdaneen jaar

DanielHansen enThieu Vaessen
Amsterdam

Nederlandse patiënten moeten steeds
langerwachtenopnieuwe,duremedicij-
nen tegen kanker en zeldzame aandoe-
ningen.Degemiddelde tijddie verstrijkt
tussen goedkeuring en vergoeding van
deze geneesmiddelen bedraagt inmid-
dels 410 dagen, blijkt uit onderzoek van
het FD.
Artsenzijnbezorgdoverdevertraging.

Delangerewachttijd isernstig, zegteme-
ritushoogleraarKoosvanderHoevenvan
het RadboudUMC. ‘Patiëntenmet kan-
kerhebbenhelaas vaaknietde tijdomte
wachten.’
Voorhetonderzoekisgekekennaar26

geneesmiddelenmet een vraagprijs van
€50.000ofmeerperpatiëntper jaar.Sinds
2015 moeten die medicijnen de zoge-
noemde Sluisprocedure doorlopen. Dat
betekent dat hetministerie vanVolksge-
zondheidzelfdeprijsonderhandelingen
voor dezemedicijnen doet, in plaats van
dezorgverzekeraars.OnderministerBru-
noBruinsvanMedischeZorg&Sportzijn
decriteriaaangescherpt.Daardoor ishet
aantalmiddelenindeSluisprocedurevan-
af 2018 toegenomen.
De vertraging neemt toe doordat on-

derhandelingen tussen farmabedrijven
enhetministerie over eenprijsverlaging
moeizaamverlopen.De fabrikanten vra-
gen regelmatig de hoofdprijs voor hun
nieuwemedicijnen, terwijl deminister
scherp onderhandelt omdat hij voor op-
lopende kosten vreest. De afgeronde on-
derhandelingen hebben gemiddeld 354
dagengeduurd.Voordenegenmiddelen
waaroversinds2018wordtonderhandeld,
loopt dewachttijd op tot 410dagen.

Opvallendstroefverlopendeonderhan-
delingenoverhetgeneesmiddelYescarta,
een celtherapie die het leven van patiën-
tenmeteenbepaalde vormvanagressie-
ve lymfeklierkankerkan redden.Deeen-
malige behandeling moet volgens het
farmabedrijfGilead€327.000perpatiënt
kosten. Hetmiddel zit in Nederland in-

AmsterdamUMC. ‘Het isduidelijkdatde
prijs omlaagmoet,maar ik snapniet dat
deonderhandelingenzolangmoetendu-
ren’, aldusKersten.
Minister Bruins beschouwt het beleid

als een succes. Hijmeldde in november
dat de prijsonderhandelingen vorig jaar
een besparing hebben opgeleverd van
€272mln.

DeberekeningvanhetFDkomtopeen
aanzienlijk hogere doorlooptijd danmi-
nisterBruins innovemberaandeKamer
meldde. Bruinsmaakte toen gewag van
tienmaandenwachttijd. In een reactie
op de bevindingen van het FDnoemt de
minister de langere doorlooptijd ‘onge-
wenst’.Deonderhandelingenzijnvolgens
deminister ‘soms taai en complex’.
Bijdeeerstemiddelendiedeprocedu-

remoestenvolgen,verliephetprocesrela-
tiefsnel.Degemiddeldedoorlooptijdvoor
middelen uit 2015 en 2016 bedroeg 312
dagen.Daarnanamdeprocedure steeds
meer tijd inbeslag.Dewachttijd van410
dagen voormiddelenuit 2018 is een tus-
senstand; dit gemiddelde zal nog oplo-
penomdatoverviervandenegengenees-
middelennogaltijdwordtonderhandeld.

IndemeesteWest-Europese landenen
deVerenigdeStatenzijnnieuwemedicij-
nentegenkankervaakeerderbeschikbaar
dan inNederland, zozegthoogleraarCa-
rinUyl-DeGroot die op de ErasmusUni-
versiteit onderzoek doet naar de ver-
goeding van medicijnen. Patiënten in
Zuid- enOost-Europamoeten veelal lan-
gerwachten.
In een beperkt aantal gevallen stellen

farmaceutische bedrijven hun genees-
middelen tijdens de onderhandelingen
gratis ter beschikking.
Zo’n programma ontbreekt bij meer

dan de helft van de 26 Sluismedicijnen,
zo blijkt uit het FD-onderzoek.Minister
Bruno Bruins heeft farmabedrijven op-
geroepen demedicijnen vaker gratis ter
beschikkingtestellenzolangergeenprijs-
akkoord is.

Prijsonderhandelingen tussenminister Bruins en fabrikanten ‘taai en complex’

middels555dagenindeSluisprocedure.
Dat is een record. De therapie wordt wel
vergoed in ondermeer Engeland, Duits-
land, Spanje, Italië enFrankrijk.
Het Zorginstituut onderstreepte in

maart vorig jaar het belang van een snel-
lebeschikbaarheidvanYescartavooreen
groepvanjaarlijksruimhonderdzeerzie-
kepatiënten.Hetuitstel vandeintroduc-
tie van de celtherapie inNederland kost
mensenlevens, zegt medisch directeur
RobPietersvanhetPrinsesMáximaCen-
trum, hét Nederlandse ziekenhuis voor
kinderoncologie.
Volgenshet laatstewetenschappelijke

onderzoek kan de celtherapie het leven
van ongeveer 40% vannuuitbehandelde
patiëntenredden,zeggenhoogleraarMo-
niqueMinnemavanhetUMCUtrechten
haar collegaMarie José Kersten van het

*tot nu toe, loopt nog op
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Wachttijd loopt op
Aantal dagen voordat nieuw, duur
geneesmiddel beschikbaar is in het
basispakket (doorlooptijd Sluisprocedure)
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