
The value of medicines in BELGIUM 

BORSTKANKER

• Het totale overlevingspercentage na 5 jaar voor 
mensen met borstkanker is tussen 2000 en 2019 
gestegen van 85% naar 91%.
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• In 2000 werden de patiënten behandeld met een 

portfolio van 8 verschillende chemotherapieën of 
hormonale behandelingen. In 2019 is dit aantal 
gestegen tot 19 biofarmaceutische behandelingen, 
met kortere behandeltijden en met minder 
bijwerkingen.

chemotherapieën of 
hormonanale 

behandelingen biofarmaceutische 
behandelingen

verwerkingstijd

• Dankzij verbeterde behandelingen zijn naar schatting 
10% meer patiënten weer aan het werk gegaan in 
2000 in vergelijking met 2017.

• Gemiddeld werd in België in die 18 jaar
3.869 euro per patiënt en per jaar 
gewonnen/bespaard.

Gezondheidszorg
kosten vs. verdiensten € 

2000 tot 2017

+ 3.869 €
per patient

(vanwege verminderde 
productiviteit)

VOOR ONZE LEVENSDUUR?

VOOR ONZE ECONOMIE?

Wat is de waarde 
van een betere behandeling voor 

VOOR PATIËNTEN?

Bijwerkingen
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+ 4.000 €
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REUMATOÏDE 
ARTRITIS

VOOR ONZE ECONOMIE?

VOOR PATIËNTEN?
• De introductie van een nieuwe generatie 

innovatieve geneesmiddelen in 2000 heeft het 
leven van patiënten met matige tot ernstige 
reumatoïde artritis aanzienlijk verbeterd.

• Ze kunnen nu een leven leiden dat bijna normaal is, 
terwijl ze voorheen last hadden van pijn, zwelling, 
stijfheid en verminderde mobiliteit.

Wat is de waarde 
van een betere behandeling voor 

• Het absenteïsme werd na 2000 gemiddeld met de 
helft verminderd.

• Dit leverde een gemiddelde productiviteitswinst op 
van 4.000 euro per jaar en per behandelde patiënt.

• Dit vertegenwoordigt een totale winst van 
16,5 miljoen euro per jaar.
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372 M €

518 M €

Totale kosten
van de behandeling

Totale economische 
gezondheidsvoordelen

146 M € 
totale sociale 
besparingen
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HEPATITIS C

weken

andere farmaceutische 
producten

- leverziekte

arbeidsproductiviteit

VOOR ONZE LEVENSDUUR?

VOOR ONZE ECONOMIE?

VOOR PATIËNTEN?

Wat is de waarde 
van een betere behandeling voor 

Gezondheidszorg
kosten vs. verdiensten

kosten vs. verdiensten

• Met de nieuwe medicijnen kan het virus nu binnen 
8 tot 12 weken worden overwonnen.

• Tegen 2036 zal hepatitis C een zeldzame 
chronische ziekte geworden zijn dankzij 
doeltreffender screening en nieuwe behandelingen. 

per patiënt, per 
jaar, 

toegewezen aan 
nieuwe 

geneesmiddelen

• Nieuwe behandelingen leveren de samenleving 
een winst van 11.000 euro per patiënt per jaar op.

• Dit impliceert ook minder medicatie, lever 
gerelateerde complicaties (cirrose) en verhoogde 
productiviteit.

• De daling van de kosten van medische zorg en de 
stijging van de productiviteit leiden in België tot een 
meerwaarde van 146 miljoen euro. 
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EPILEPSIE

+ -

> > 
nieuwe 

anti-epileptica

fysieke gevolgen 

mentale gevolgen 
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+ 2.600 €
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VOOR PATIËNTEN?

VOOR ONZE ECONOMIE?

Wat is de waarde 
van een betere behandeling voor 

medisch
kosten vs. verdiensten per patiënt, per 

jaar, 
toegewezen aan 

nieuwe 
geneesmiddelen

• Epilepsie is een neurologische aandoening die een 
enorme impact heeft op het leven van patiënten.

• Ongecontroleerde aanvallen leiden tot een aantal 
fysieke, mentale en sociale gevolgen die het leven 
van patiënten negatief beïnvloeden.

• Nieuwe anti-epileptica die worden toegediend aan 
het begin van de ziekte zorgen er voor dat nieuwe 
epileptische aanvallen worden vermeden, maar 
een heleboel patiënten hebben nog geen 
doeltreffende behandeling gevonden. 

• Nieuwe aanvullende behandelingen hebben het 
mogelijk gemaakt om de doeltreffendheid van anti-
epileptica te verhogen en de kosten per patiënt 
per jaar met 2.600 euro te drukken.
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DEPRESSIE

50% 
blijven 

onbehandeld

5 tot 7 op 100 personen

Impact van effectieve antidepressiva op ziekteverzuim : 75% afname

> 

in medicijnkosten
2000 vs. 2017

90 M  € 
35% daling

€ 

10 Mrd €
per jaar
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VOOR ONZE ECONOMIE?

VOOR PATIËNTEN?
• 5 tot 7% van de Belgische bevolking wordt 

geconfronteerd met een depressieve stoornis.

• De helft van deze personen vindt, omwille van 
verscheidene redenen, niet de weg tot 
professionele hulp. 

• De impact van doeltreffende antidepressiva 
resulteert in een vermindering in ziekteverzuim met 
75%.

• De totale kost aan antidepressiva bedroeg in België 
in 2017 90 miljoen euro, een daling van 35% in 
verhouding tot 2010.

• De totale maatschappelijke kost voor België 
vertegenwoordigt niettemin 10 miljard euro op 
jaarbasis. 

€

Wat is de waarde 
van een betere behandeling voor 

kostentotale maatschappelijke



Introductie van vaccins
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Toekomstige gezondheidszorg

€ 

94,4 M €
per jaar

€ 

vaccinatie kosten 
per jaar

24 M € 

+ 64,5 M  €
per jaar

(geschatte economische 
winst door verwachte 

afname van 90% in de 
prevalentie van 

baarmoederhalskanker)

met
gegeneraliseerde 

vaccinatie
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BAARMOEDER-
HALSKANKER

VOOR ONZE LEVENSDUUR?

VOOR ONZE ECONOMIE?

• Het op de markt brengen van vaccins tegen 
baarmoederhalskanker zou het aantal gevallen 
met 90% kunnen terugdringen, of zelfs de ziekte 
volledig uitroeien. 

• Vandaag de dag bedraagt het 
overlevingspercentage op 5 jaar 65% en een 
prevalentie van 3.000 tot 4.000 gevallen in België.

• De totale maatschappelijke kost voor 
baarmoederhalskanker bedraagt in België 
94,4 miljoen euro per jaar. 

• De jaarlijkse vaccinatiekost bedraagt 24 miljoen 
euro.

• Dankzij het vaccin wordt een daling van 90% van 
de gevallen verwacht, waardoor de winst tot 69,5 
miljoen euro kan bedragen. 

Wat is de waarde 
van een betere behandeling voor 

kosten vs. verdiensten




