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Hoe verklaren de farmaceutische bedrijven de prijzen?  

De reacties van de farmaceutische bedrijven laten zich samenvatten tot: elk 

nieuw medicijn, elke nieuwe toepassing vergt langdurig onderzoek. Dat 

kost veel geld. Dat moet niet alleen worden terugverdiend, ook zijn de 

winsten op elk medicijn noodzakelijk om investeerders te verleiden in 

nieuw onderzoek te investeren. 

‘Wij zijn een klein bedrijf en gezien de relatief hoge productiekosten 

konden we het middel alleen veilig en met zekerheid op de markt houden 

door de prijs te verhogen’, laat de salesmanager van Essential 

Pharmaceuticals weten over de prijsverhoging van 600 procent van 

medicijn Slow K. 

Biogen, van het middel Tecfidera (tien keer de prijs na marktregistratie), 

zegt tien jaar lang onderzoek te hebben gedaan naar het middel, bij in 

totaal 2.900 patiënten. Het onderzoek gaat nu nog door, bijwerkingen 

moeten worden bijgehouden. Dat alles kost geld. Ook Medice, fabrikant 

van Amfexa, het adhd-  medicijn dat drie keer zo duur werd, laat weten dat 

wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar het gebruik van het middel 

in de praktijk. Bovendien valt het middel onder de opiumwet, wat strenge 

(dus dure) eisen met zich meebrengt op het gebied van onder meer 

productie en distributie. 

Bovendien, zegt Sanofi, eigenaar van Lemtrada (36 keer de oude prijs), 

hangt de prijs van een medicijn ook af van de therapeutische waarde en de 
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manier waarop patiënten het gebruiken. In het geval van Lemtrada is dat 

twee keer een korte kuur: die dagen van gebruik moeten de winst 

opleveren. 

Roche, fabrikant van Herceptin, het kankermedicijn dat het bedrijf al vele 

jaren miljarden oplevert en dat sinds 2013 ook als (gepatenteerde) injectie 

verkrijgbaar is, kijkt bij de prijsbepaling van een middel ‘naar diverse 

factoren waaronder de medische noodzaak, de omvang van de populatie en 

de waarde van de klinische en maatschappelijke baten, zoals de 

werkzaamheid, verbeterde veiligheid en verhoogde productiviteit’. 

Novartis, eigenaar van Glivec, vindt het prijsverschil (van een factor 20) 

tussen de toepassing van het middel bij leukemie (uit patent) en GIST (nog 

in patent) dan ook logisch. ‘Het weerspiegelt de beloning voor het 

genomen risico (om de toediening bij GIST te onderzoeken en te 

registreren, red.) en wordt gebruikt om te investeren in nieuw onderzoek. 

We hebben te maken met aandeelhouders. Als we kapitaal willen 

aantrekken voor nieuw onderzoek, moeten we rendement kunnen tonen.’ 

Wat dat rendement betreft, zit het in de farmasector wel goed. 

Zakenblad Forbes zette in 2015 de farmaceutische industrie boven aan het 

lijstje van winstgevende industrieën. Gemiddeld rendement: 21 

procent.  Dat is de afgelopen jaren niet anders geweest. 
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