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Quote vandaag door ReumaNet voor-
gelegd: “Farmabedrijven ontwikkelen 
medicatie enkel als het genoeg 
opbrengt” 

• tiental jaar geleden ontstond beeld dat farmabedrijven enkel nog 
investeerden in ‘blockbuster’ geneesmiddelen 

• jaaromzet van minstens 1 miljard $ ; tegen te hoge bloeddruk, 
cholesterol, maagzuur ; miljoenen patiënten 
 

• grote omzet noodzakelijk om torenhoge kosten voor ontwikkeling 
van een nieuw geneesmiddel te dragen 

• en om private investeerders die dit onderzoek bekostigen te 
vergoeden voor de grote financiële risico’s die ze nemen 
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Welke risico’s in de 
farmaceutische sector?  

• De ontwikkeling van één nieuw geneesmiddel duurt lang, is 
moeilijk en is zeer duur 

• duurt gemiddeld 10 jaar  

• kost gemiddeld meer dan 1 miljard euro 
 

• Slaagkans zeer klein: slechts 1 op 10 van de nieuwe moleculen 
die men begint te testen, haalt het tot geregistreerd 
geneesmiddel dat beschikbaar is voor patiënten 
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Veel onderzoek nodig om aan te      
tonen dat het nieuwe geneesmiddel 
werkzaam en veilig is 

Bron: www.nefarma.nl 
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Slechts 1 op de 10 kandidaat 
geneesmiddelen die in fase 1 studies 
getest worden, krijgt uiteindelijk 
goedkeuring 
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Nog eens twee jaar voor registratie    
en vergoeding en pas daarna is het 
geneesmiddel beschikbaar voor patiënt 

Bron: www.nefarma.nl 
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Eens op de markt heeft het bedrijf      
gedurende 8 jaar het alleenrecht op   
de verkoop, nadien vervalt het patent 

Bron: www.nefarma.nl 
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Farmabedrijven herinvesteren een 
groot deel van hun winst in onderzoek 
naar nieuwe geneesmiddelen 
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Dankzij deze investeringen 
neemt het aantal nieuwe 
geneesmiddelen elk jaar toe 
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Dankzij deze nieuwe geneesmiddelen 
kunnen steeds meer ziekten 
doeltreffend behandeld worden 

Bron: www.reumanet.be 

De biologische geneesmiddelen zijn daarvan één van de mooiste 
voorbeelden. Patiënten getuigen op de ReumaNet site over hun 
sterk verbeterde levenskwaliteit: 
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Geneesmiddelen hebben groot en 
onmisbaar aandeel in de toename van 
de levensverwachting 
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De toegang tot nieuwe geneesmiddelen 
betekent ook voor Belgische patiënten 
een grote gezondheidswinst 
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Ondanks de hoge ontwikkelingskosten 
worden er ook geneesmiddelen voor 
kleinere groepen patiënten ontwikkeld 

• ondanks de enorme kosten voor ontwikkeling van een nieuw 
geneesmiddel 

• laatste 10 jaar ook geneesmiddelen ontwikkeld voor kleinere 
groepen patiënten 
 

• de ontwikkeling van weesgeneesmiddelen voor zeer zeldzame 
ziekten is daarvan een mooi voorbeeld 

• ander voorbeeld zijn de geneesmiddelen “op maat” van de patiënt 
vb. voor zeer specifieke kankervormen 
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Daarnaast luistert de industrie 
ook naar de noden van patiënten 

Hiermee  kom ik terug op de vraag die vandaag gesteld werd of  de 
farma industrie onderzoek kan doen naar het afbouwen van reuma 
medicatie.  Wat gebeurde in de praktijk? 

• Artsen stelden vast dat reuma patiënten soms op eigen initiatief 
hun medicatie afbouwden. 

• Dit was een stimulans voor artsen en/of farmabedrijven om 
klinische studies op te zetten. 

• Zo kan in een gecontroleerde studieomgeving onderzocht worden 
bij welke patiënten de dosis veilig kan afgebouwd worden. 

• Op basis hiervan kunnen richtlijnen ontwikkeld worden. 
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Patiënten kunnen richting geven 
aan onderzoek 

Dergelijk praktijk-gestuurd onderzoek is een  voorbeeld van de 
wisselwerking en samenwerking tussen de verschillende betrokkenen: 

• de patiënt die zijn ziekte en lichaam best aanvoelt en bepaalde 
verwachtingen en vragen heeft bij zijn behandeling 

• de arts die een grote klinische expertise heeft in de behandeling 
van reumatische aandoeningen 

• de producent die dankzij het vele onderzoek de meeste kennis 
heeft over de  werking van het geneesmiddel 

 



Dank voor jullie aandacht! 


