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Galapagos bereikt mijlpaal

WASHINGTON
OF MAASTRICHT?

N

obelprijswinnaar Joseph Stiglitz
pleit in zijn rapport ‘Rewriting
the Rules of the European Econo
my’ voor soepelere begrotingsregels. De
Maastrichtnormen – een maximaal tekort
van 3 procent en een maximale schuld
van 60 procent – zijn ‘uit de lucht gegre
pen’, aldus de econoom. Er bestaat geen
wetenschappelijke basis voor deze cijfers,
schrijft hij. Economieën met hogere te
korten en omvangrijkere schulden zou
den het niet slechter doen.
Een interessante case om zijn stelling
aan af te toetsen, vormen de Verenigde
Staten. Daar hoor je nooit iets over be
grotingsnormen. Als de kranten over het
tekort schrijven, vermelden ze het per
centage zelfs niet. De nadruk ligt op het
absolute cijfer. Precies het omgekeerde
dus van wat bij ons gebruikelijk is.
De Verenigde Staten stevenen dit be
grotingsjaar af op een tekort van 1.085
miljard dollar, blijkt uit de maandelijkse
begrotingsupdate van het ministerie van
Financiën. Als je er met Europese ogen
naar kijkt, ziet die tabel eruit als een
horrordocument. De overheid zal dit jaar
4.509 miljard dollar uitgeven, terwijl er
maar 3.424 miljard dollar aan inkomsten
zijn. De uitgaven zwellen met 9,7 procent
aan vergeleken met het jaar voordien,
terwijl de inkomsten maar met 3 procent
groeien. Het tekort, dat vorig jaar al met
17 procent steeg, zal dit jaar met 39 pro
cent in omvang toenemen. Afgezet tegen
het bbp bedroeg het tekort vorig jaar al
4,2 procent. Ver boven de Maastricht
norm van 3 procent dus.
Als de VS deel zouden uitmaken van
de eurozone, zouden ze waarschijnlijk al
heel lang op het spreekwoordelijke straf
bankje zitten. Begrotingscommissaris
Pierre Moscovici zou Donald Trump drin
gend aanraden zijn uitgaven in toom te
houden. Zomaar een miljard uittrekken
voor een muur langs de Mexicaanse
grens zou de Europese begrotingspolitie
waarschijnlijk niet op prijs stellen. Er
zou niets anders opzitten dan te bezuini
gen om het tekort onder 3 procent te
krijgen.
Zou dat een verstandig economisch
beleid zijn? Even naar de cijfers kijken.
De Verenigde Staten tekenden vorig jaar
een economische groei op van 2,9 pro
cent, het hoogste cijfer in drie jaar en
bijna het dubbele van twee jaar eerder.
De deficit spending waar de Europese

Commissie van gruwt, werkt blijkbaar
wel groeibevorderend. Vergelijk dat even
met de eurozone. Daar groeide de econo
mie vorig jaar met 1,8 procent, een forse
daling in vergelijking met het jaar voor
dien. Ook de werkgelegenheidscijfers val
len in het voordeel van de VS uit. In het
jaar 2018 groeide het aantal mensen met
een baan met 1,9 procent, in de eurozone
was dat 1,5 procent.
De cijfers inspireerden Frank Vranken,
hoofdstrateeg van de vermogensbank
Puilaetco Dewaay, deze week tot de vraag
of er een verband bestaat tussen de toe
name van het begrotingstekort en de

Als de VS deel zouden
uitmaken van de eurozone,
zaten ze waarschijnlijk al
heel lang op het spreek
woordelijke strafbankje

structurele groei. Hij zette een grafiek uit
met op de xas de groei, en op de yas
het tekort in de VS door de jaren heen.
Het resultaat was een mooie symmetri
sche puntenwolk, waar met de beste wil
van de wereld geen patroon in te ontdek
ken viel dat op een verband zou kunnen
wijzen. De computer bevestigde: de cor
relatie was verwaarloosbaar klein.
Is Trump goed bezig? Volgens Vranken
niet. ‘Als de economie vertraagt, is de
speelruimte op begrotingsvlak al hele
maal opgebruikt. Misschien hoopt Trump
dat de centrale bank het zware werk dan
zal opknappen.’

{ DIXIT }

‘De verkorting van de werkweek
met behoud van loon moet ernstig
worden overwogen. Nu is er onvol
doende werk voor alle mensen die
willen werken’
MITprofessor N I C H O L AS A . AS H F O R D (in Trends).

RUBEN MOOIJMAN
B R U S S E L I Galapagos heeft
twintig jaar na zijn oprichting
een mijlpaal bereikt: het eerste
medicijn is klaar.

1.

Wat heeft Galapagos pre
cies bekendgemaakt?

De resultaten van drie studies
bij duizenden reumapatiënten.
De eerste test vergeleek het ge
bruik van het Galapagosmiddel
filgotinib met een placebo. De
tweede vergeleek het gebruik
van filgotinib met dat van een
ander geneesmiddel, de derde
keek vooral naar de bijwerkin
gen. Alle drie de tests leverden
een positief resultaat op.
Deze tests waren de laatste
fase in het onderzoek naar filgo
tinib als middel tegen reumatoï
de artritis. Nu kan de volgende
fase starten: toestemming vra
gen aan de geneesmiddelenauto
riteiten om het middel op de
markt te brengen. Dat zal nog
dit jaar gebeuren. Daarna vol
gen de marketing en de com
mercialisering. Dat zal Galapa
gos doen met partner Gilead.

2.

Hoeveel kan filgotinib in
het laatje brengen?

3.

Waarin verschilt filgotinib
van andere middelen?

4.

Hoe reageerden aandeel
houders op het nieuws?

researchteam van KBC Securi
ties trok het koersdoel voor Ga
lapagos op naar 124 euro.

5.

Wat vindt ceo Onno van de
Stolpe ervan?

Hij is opgetogen. Voor hem is
dit de kroon op twee decennia
hard werk. Daarbij was zijn
motto: ‘think big’. Hij zette niet
in op de verkoop van Galapagos
aan een grote farmareus, zoals
bijvoorbeeld wel gebeurde met
Ablynx.
Van de Stolpe bracht donder
dag in herinnering hoe hij het
bedrijf twintig jaar geleden
startte met twee wetenschap
pers. Het bedrijf heette toen nog
Crucell. In 1999 werd Galapagos

geboren uit een joint venture
van dat Nederlandse bedrijf met
het Belgische Tibotec. Sindsdien
is het een verhaal van vallen en
opstaan geweest. ‘Voor mij gaat
het erom dat we de lat hoog leg
gen, dat we iets voor elkaar krij
gen dat anderen niet lukt’, zei
hij in een speciale video die hij
voor de gelegenheid op YouTube
plaatste.
Volgens het laatste jaarver
slag bezat Van de Stolpe eind
2017 bijna een half miljoen aan
delen, goed voor zo’n 50 miljoen
euro. De grootste aandeelhouder
van Galapagos is het Ameri
kaanse Gilead, gevolgd door de
Nederlandse financier Aat van
Herk. Die bezit bijna 10 procent

van het bedrijf. Twee derde van
de aandelen staat genoteerd op
de beurs.

6.

Hoe ziet de toekomst van
Galapagos eruit?

Zonnig. Wat filgotinib betreft is
het nu zaak om marktaandeel te
winnen op de markt van anti
reumamedicijnen. Verschillende
concurrenten liggen op de loer
om ook een stuk van deze lucra
tieve business in te palmen. Het
is dus nog geen gelopen race.
Daarnaast heeft Galapagos een
zeer goedgevulde pipeline. Be
halve de bijkomende toepassin
gen voor filgotinib werkt het be
drijf aan nog ruim tien andere
onderzoeksprogramma’s.
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Filgotinib zal naar alle verwachting
het leven van reumalijders verge
makkelijken. Maar reuma is daarmee
de wereld nog niet uit. ‘Vroegdetectie
blijft uiterst belangrijk’, zegt reuma
toloog Johan Waes. ‘Anders dreigt
onherstelbare schade.’
B R U S S E L I Filgotinib, dat ten laatste
in 2020 op de markt komt, is een pil
voor mensen met matige tot ernstige
ontstekingsreuma of reumatoïde artri
tis. Het middel is een JAKremmer,
een nieuwe generatie geneesmiddelen
die ontstekingssignalen naar de cellen
afremmen.
‘De JAKremmers kunnen een alter
natief zijn voor de dure biologische
geneesmiddelen die nu op de markt
zijn. Dat zijn de zogenaamde biologi
cals’, zegt Johan Waes, reumatoloog en
voorzitter van de Vlaamse Reumaliga.
‘Die biologicals worden onderhuids in
gespoten of intraveneus toegediend
via een baxter.’

Orale toediening

Amerikaanse analisten schatten
dat filgotinib als middel tegen
reuma 3 miljard dollar kan ople
veren. Maar Galapagos onder
zoekt ook nog of het middel ge
schikt is tegen andere aandoe
ningen zoals darmontstekingen
en de ziekte van Crohn. Als die
resultaten positief uitvallen, kan
dat voor nog eens 3 miljard in
komsten zorgen. Andere analis
ten schatten de totale potentiële
opbrengsten op 4 miljard dollar.
Galapagos moet die inkomsten
wel delen met zijn partner Gi
lead.

Het middel van Galapagos is
een JAKremmer, of jakinib. Het
remt de werking af van een en
zym dat JAK1 genoemd wordt.
Dat is een nieuwe farmaceuti
sche aanpak, die verschilt van
andere middelen tegen reuma.
Momenteel zijn er nog twee an
dere medicijnen van dit type op
de markt, maar die hebben veel
bijwerkingen. Daarom werd erg
uitgekeken naar de resultaten
van de veiligheidstest van filgo
tinib.

Opgetogen. Het aandeelGalapa
gos sprong vrijdag op de beur
zen van Brussel en Amsterdam
met ruim 22 procent omhoog
naar een koers van 103,90 euro.
De waarde van het bedrijf be
draagt nu 5,7 miljard euro. Het

Wat betekent
de nieuwe pil
voor patiënten?

Galapagos ontstond in 1999 uit een

joint venture van het Nederlandse Crucell met het Belgische Tibotec
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Met filgotinib biedt Galapagos een
mogelijk alternatief voor onder meer
het bijzonder populaire geneesmiddel
Humira van AbbVie, het beste verko
pende geneesmiddel ter wereld. Humi
ra wordt toegediend via onderhuidse
injecties, maar net dát is een nadeel
ten opzichte van de nieuwe generatie
geneesmiddelen tegen reuma. ‘Qua ef
fectiviteit zijn beide middelen vermoe
delijk gelijkwaardig’, zegt Waes. ‘Maar
de orale toedieningswijze van filgoti
nib is een groot
‘Laat je
voordeel, vooral
op tijd
als het gaat om
therapietrouw.’
behandelen’
‘Waarschijn
JOHAN WAES
lijk zal de kost
Reumatoloog
prijs ook lager
zijn dan de hui
dige biologicals’,
zegt Waes. ‘Maar dat hangt natuurlijk
af van de prijszetting van Galapagos.’
Volgens Het Financieele Dagblad zou
Galapagos denken aan 10.000 euro
per patiënt per jaar. Dat is ongeveer
evenveel als gelijkaardige JAKrem
mers. Is dat goed genoeg voor de over
heid, die beslist over een terugbeta
ling? De meeste reumageneesmiddelen
worden door de ziekteverzekering te
rugbetaald. Een patiënt betaalt rem
geld van maximum 11,80 euro per ver
pakking.
Volgens Waes betekende de komst
van de biologicals in de jaren negentig
een ‘enorme winst’ tegenover de vroe
gere behandelingen. ‘Zij hebben er
voor gezorgd dat nog maar weinig
mensen kreupel worden door reuma’,
zegt Waes. ‘Er zijn veel minder ernsti
ge misvormingen zoals vroeger.’
Filgotinib verandert wel niets aan
het belang van vroegdetectie. ‘Laat je
op tijd behandelen,’ waarschuwt Waes.
‘Huisartsen moeten mensen met ont
stekingen vroeg genoeg doorsturen
naar de reumatoloog. Dat moet zeker
binnen de drie maanden gebeuren,
want na drie maanden is de vorming
van onherstelbare letsels mogelijk.
Zelfs als men de ziekte nadien onder
controle krijgt.’ (sgy)

