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Trots om te investeren in innovatie in België,
voor de patiënt
België geniet al decennialang lang een wereldwijde reputatie van topniveau op het vlak van
farmaceutische innovatie en ontwikkeling. Dit is te danken aan het unieke ecosysteem
waarbinnen onderzoek-gebaseerde farmaceutische bedrijven samenwerken met Belgische
academische onderzoekscentra, lokale biotech bedrijven, kmo’s en de lokale medische
gemeenschap. Met meer dan 200 farmaceutische ondernemingen, 35.000 werknemers, de
verankering van meerdere wereldwijde hoofdkwartieren in ons land, 21 productiesites en 6
Europese distributiecentra, is België uitgegroeid tot een van de meest bloeiende
pharmavalleys in Europa, en zelfs wereldwijd. Het unieke Belgische ecosysteem is de motor
voor een innovatieve economie die banen schept, die economische groei stimuleert en het
welzijn bevordert.
Maar het brengt, bovenal, innovatieve medische oplossingen voor artsen en patiënten in
nood.
België profileert zich steeds meer als een laboratorium van hoop voor patiënten over de hele
wereld. Veel van de nieuwste innovatieve diagnostica, vaccins en geneesmiddelen worden
getest in klinische studies in de Belgische ziekenhuizen en zorgeenheden. Wij zijn één van
de top-3 landen, wereldwijd, in farmaceutische klinisch onderzoek. Dit zorgt voor unieke en
vroege expertise voor onze klinische experts en levert therapeutische opties aan duizenden
patiënten die anders geen alternatief zouden hebben. De afgelopen 50 jaar hebben
innovatieve geneesmiddelen in België bijgedragen tot de toename van de levensverwachting
van 67 jaar tot meer dan 80 jaar. Door continue onderzoeksinspanningen en baanbrekende
wetenschappelijke ontwikkelingen, hebben farmaceutische bedrijven meegeholpen om
ziekten die ooit dodelijk waren te herleiden tot chronische ziekten. En ze hebben chronische
ziekten helpen omvormen tot geneesbare aandoeningen.
Doeltreffende geneesmiddelen en vaccins doen meer dan het voorkomen en behandelen van
ziekten. Goed gebruik van geneesmiddelen voorkomt ziekenhuisinterventies, beperkt
complicaties en bespaart op andere gezondheidszorgkosten. Nieuwe geneesmiddelen die de
gezondheid van de bevolking verbeteren, dragen bij tot gezondere werknemers. De
economie profiteert hiervan en de maatschappij heeft minder zware uitgaven te dragen.

Farmaceutische innovatie is een van de belangrijkste troeven om de uitdagingen in de
gezondheidszorg aan te pakken. Het draagt bij tot de totstandkoming van een duurzaam
zorgsysteem, en dit op lange termijn.
We zijn trots om voort te bouwen op deze erfenis hier in België, en zijn vastbesloten om de
uitzonderlijke farmaceutische know-how te versterken. Onze 35.000 medewerkers in België
hebben één gemeenschappelijk doel: een bijdrage leveren aan het ontdekken, ontwikkelen,
produceren en leveren van innovatieve geneesmiddelen die het leven van patiënten
verbeteren en verlengen.
Onze focus ligt op de patiënt, op de strijd tegen onvervulde medische behoeften en op het
onophoudelijk zoeken naar nieuwe therapeutische oplossingen voor patiënten. Ook als het
gaat om slechts een beperkt aantal patiënten, zoals in het geval van zeldzame ziekten.
Want voor ons telt elk mensenleven.
De zoektocht naar nieuwe geneesmiddelen is moeilijker en complexer geworden. Nieuwe
geneesmiddelen ter beschikking stellen van patiënten is een lang proces met strenge
evaluaties van de risico’s-baten door de gezondheidsautoriteiten. De beslissing over de
waarde en de terugbetalingsprijs van een geneesmiddel is een sterk gereguleerd proces
waarin vele overheden en andere belanghebbenden een stem hebben. Value-based
prijsmechanismen zijn gebaseerd op maatschappelijke en politieke keuzes die zijn gemaakt
doorheen de decennia, en kunnen verschillen van land tot land in Europa. De finale
beslissing over de terugbetaling zou de totale waarde van het geneesmiddel moeten
weerspiegelen (inclusief de impact op de levenskwaliteit van de patiënt, de vermeden
ziekenhuisopnames, het vermogen om weer te werken of actief te blijven op het werk, etc.).
We zijn ons bewust van de uitdagingen voor de regering om een duurzaam
gezondheidszorgsysteem te waarborgen. Dat is de reden waarom de federale overheid en de
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farmaceutische industrie het "Toekomstpact voor de patiënt" in juli 2015 ondertekenden .
Het pact is een duidelijk voorbeeld van hoe onze industrie vastbesloten is om de toegang
van de patiënt tot behandelingen te verbeteren, en om budgettaire ruimte vrij te maken
voor innovatie. We hebben ons verbonden tot besparingen en prijsverlagingen in het
geneesmiddelenbudget, in het totaal voor een bedrag van 1,6 miljard euro over de periode
2015-2018. Deze besparingen maken het mogelijk om de toegang tot baanbrekende
innovaties uit te breiden (bijvoorbeeld in het geval van Hepatitis C) of in te voeren
(bijvoorbeeld bij immuno-oncologie), binnen een budget dat onder controle blijft. Op dit
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moment bedraagt het aandeel van de meest recente geneesmiddelen, die minder dan 5 jaar
beschikbaar zijn voor patiënten, slechts 13 procent van de totale geneesmiddelenuitgaven.
87 procent wordt besteed aan oudere medicijnen. Tegelijkertijd laat dit Toekomstpact de
Belgische regering toe om de terugbetalingsprocedures te versnellen en zo nieuwe
geneesmiddelen sneller bij de patiënt te brengen.
Bovendien zijn we nieuwe prijs- en terugbetalingsmechanismen aan het verkennen,
gebaseerd op de uitkomsten en de gezondheidsvoordelen voor patiënten. Dit vereist een
samenwerking met de zorgverleners, de ziekenfondsen, de patiënten en de industrie. Niet
enkel om echte doorbraken te realiseren, maar ook om ze te waarderen.
We hebben aangetoond dat we openstaan voor een transparant en constructief debat over
de legitieme kosten van innovatie, waarbij de prijs een weerspiegeling is van de waarde die
de geneesmiddelen bieden voor de patiënten, de gezondheidszorg en de maatschappij. We
willen een actieve rol spelen in dit debat en samenwerken met alle belanghebbenden om
langetermijnoplossingen te bekomen, gebaseerd op waarde, om de actuele en toekomstige
behoeften van de gezondheidszorg aan te pakken.
Laten we innovatie omarmen, in plaats van ze met de vinger te wijzen.
Laten we nadenken over duurzame manieren om de toegang tot innovaties te bevorderen
voor alle patiënten.
Laten we ervoor zorgen dat we onze missie om te innoveren voor patiënten kunnen
verderzetten, hier in België.
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