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Dure pil mag een ton per 
jaar kosten: 'Hoe 
ernstiger de ziekte, hoe 
meer we er voor over 
hebben' 
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Medicijnen zijn soms erg duur. De medische zorg hanteert als vuistregel dat een 

extra levensjaar 100.000 euro mag kosten. 

 

   Facebook Twitter E-mail 

Er komen meer dure geneesmiddelen beschikbaar. In de 

praktijk hanteert de overheid een grens om te bepalen of zo’n 

dure pil vergoed wordt: een ton per gewonnen levensjaar. De 

Rijksuniversiteit Groningen houdt er een symposium over. 
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Wouter Bos 
Wouter Bos maakt zich zorgen, laat hij weten aan de 

vooravond van zijn komst naar het Groninger symposium over 

dure medicijnen: ,,Het is een tijd lang nog ontkend maar 

langzamerhand durft niemand dat meer’’, zegt Bos, 

tegenwoordig topman van het VU Medisch Centrum. ,,De 

hoogte van de prijzen van sommige medicijnen en de hap die 

dat neemt uit onze gezondheidszorgbudgetten wordt een 

steeds groter probleem. Dat vergt steeds pijnlijker keuzes. 

Daarbij moeten vele partijen aangesproken worden op hun 

verantwoordelijkheid. Patiëntenverenigingen, artsen, 

bestuurders, verzekeraars en last but not least de 

farmaceuten.’’ 
  

 

In praktijk worden er allang van dat soort pijnlijke keuzes 

gemaakt, weten de deskundigen die komen opdraven op het 

symposium. In Groot-Brittannië geldt bijvoorbeeld de grens 

van 50.000 pond per gewonnen levensjaar. Nederland hanteert 

ruwweg de grens van honderdduizend euro per levensjaar. 

Deskundigen 
,,Maar ook de kwaliteit van dat gewonnen levensjaar doet er 

toe’’, weet hoogleraar farmacie Maarten Postma. ,,Er zijn 

methodes om die kwaliteit zo objectief mogelijk vast te stellen, 

door bij patiënten zaken te meten als de mate van pijn of 
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hoeveel dagelijkse activiteiten ze kunnen ondernemen. Daar 

kunnen we een getal aan hangen en dat gebeurt op Europese 

schaal door EuroQol.’’ 

Professor Maarten Postma is ook spreker op het symposium en 

houdt zich als hoogleraar farmaco-economie aan de Groningse 

universiteit bezig met het berekenen van wat medisch 

ingrijpen aan gezondheidswinst oplevert. Als farmaceutische 

bedrijven met nieuwe dure medicijnen op de markt komen, 

bepaalt de minister van volksgezondheid of zo’n medicijn in 

het verzekerde pakket van de zorgverzekeringen kan. Het 

Zorginstituut Nederland (ZiN), een onafhankelijk onderdeel 

van dat ministerie, vraagt in die gevallen advies van mensen 

zoals Postma. 

Ernstig ziek? 
De deskundigen gebruiken er een wiskundige formule voor, 

legt Postma uit. ,,Die formule is getest bij patiënten maar er 

zijn ook vragen gesteld aan de algemene bevolking. Om te 

testen wat voor het brede publiek aanvaardbaar is.’’ 

Zo maakt het nogal uit of iemand met een heel ernstige ziekte 

door een medicijn een iets beter leven krijgt, of dat iemand 

met een minder ernstige ziekte wat beter wordt. ,,Des te 

ernstiger de ziekte, des te meer we er voor over hebben.’’ 

Soms mag een duur medicijn zelfs meer dan honderdduizend 

euro per levensjaar kosten. Dat geldt voor zogeheten 

weesgeneesmiddelen; medicijnen voor zeer zeldzame ziektes. 
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Farmaceutische bedrijven maken dat soort middelen vaak 

extra duur, omdat ze de medicijnen maar aan een kleine groep 

patiënten kunnen verkopen. ,,Ze geven dan aan dat ze een 

hogere prijs moeten vragen om toch nog winst te kunnen 

maken’’, zegt Postma. ,,Als samenleving hebben we vaak uit 

het oogpunt van solidariteit wel wat meer over voor zulke 

zeldzame ziektes, dus dat verwerken we dan in de analyse.’’ 
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