
Farmabedrijven vragen soms
excessieve prijzen voormedi-
cijnen. FOTO: ISTOCK

Hogemedicijnprijzen
sneller aan tepakken
Marieke tenKaten
Amsterdam

Farmabedrijven die excessie-
ve prijzen voor medicijnen vra-
gen, kunnen sneller worden aan-
gepakt wegensmisbruik van hun
marktmacht.Mededingingsauto-
riteitenhebbendaar demiddelen
voor, stellen drie topfunctionaris-
sen van de Autoriteit Consument
&Markt (ACM).
Bestuursvoorzitter Chris Fon-

teijn, inspecteur Ilan Akker en
mededingingsdeskundige Wolf
Sauter van de ACM schrijven in
een nog te verschijnen boek dat
de toezichthouder bij ‘onbillijke’
prijzenkaningrijpen—juistalsbe-
drijvenhetalleenrechthebbenom
eenmedicijn temogen verkopen.
DeACM-medewerkershebbenhun
bijdrageaanhetboekoppersoon-
lijke titel geschreven.
Door de wereldwijd groeiende

aandacht voor de prijzen van ge-
neesmiddelen neemt de druk op
mededingingsautoriteitentoeom
kritischernaarde farmabedrijven
tekijken.DeACMisdaartotnutoe
nog terughoudend in.

Fonteijn,AkkerenSauterstellen
echterdatdemededingingswetwel
degelijkruimtebiedtomdefarma-
bedrijvenharderaantepakken.Zo
kaneenboetewordenopgelegdals
bedrijven ineens de prijs van een
geneesmiddel verhogen.Of als zij
bijvoorbeeldleveranciersvangoed-
kopere varianten vanmedicijnen
betalenomdienogevennietopde
markt te brengen.

Ookkande toezichthouder vol-
gens de auteurs ingrijpen als ‘het
verschil tussen de kosten en de

prijs onredelijk groot is’.
De afgelopen jaren is het debat

over dure geneesmiddelen inNe-
derlandopscherpkomentestaan.
Nudeprijzensteedsverderstijgen
—totenkeletonnenperpatiëntper
jaar—groeithetonbegripindepo-
litiek en in demaatschappij voor
farmabedrijvendieweigerenopen-
heid te geven over de totstandko-
ming van de hoge prijs. De bedrij-
venzeggengeenbedrijfsgevoelige
informatie tewillen vrijgeven.

ZorginstituutNederland,eenad-
viesorgaan van de overheid, heeft
ministerBrunoBruins voorMedi-
sche Zorg opgeroepen alleen nog
over de prijs te gaan onderhande-
len als farmabedrijvenbereid zijn
inzicht te geven in de kostenop-
bouw.

Volgensmededingingsadvocaat
DiederikSchrijvershofvanadvoca-
tenkantoorMaverick geeft de pu-
blicatie aandatdeACM‘duidelijk
belangstellingheeft’ voor deposi-
tievanfarmabedrijven.Schrijvers-
hof zegt dat het aanpakken van
hogeprijzenviademededingings-

wet ‘heeluitdagend’ is. ‘Hetzijnno-
toir lastige zaken om vast te stel-
len dat er op dit gebiedmisbruik
wordt gemaakt van demachtspo-
sitie. Bovendien heeft de ACMop
dit gebied nog niet een heel sterk
track record.’

Enkele jaren geleden startte de
ACMal eens een onderzoek naar
AstraZeneca. De toezichthou-
der vermoedde dat het bedrijf de
maagzuurremmerNexium tegen
verliesgevendeprijzenaanzieken-
huizen leverde in de hoop dat pa-
tiënten het medicijn ook buiten
het ziekenhuis zouden blijven ge-
bruiken.Maar dan tegen een ho-
gere prijs. Eind 2014werd dat on-
derzoekstopgezet,omdatdeACM
onvoldoendebewijshaddatAstra-
Zenecazijnmarktpositiehadmis-
bruikt.

Eenwoordvoerder van de ACM
laatwetendatdeautoriteitniet in-
houdelijk ingaat op het schrijven
van de drie topfunctionarissen.
Maardebijdrageaanhetboekgeeft
volgenshem ‘wel aandat erwordt
nagedacht over mogelijkheden’
omop te treden tegenhet prijsbe-
leid van farmabedrijven.
Niet alleen in Nederland ook

in andere landen liggen farmabe-
drijven onder vuur. Zo zijn onder-
handelingen over Orkambi, een
middel tegen taaislijmziekte, in
Frankrijk onlangs stuk gelopen
op de prijs. In Denemarken oor-
deelde de toezichthouder eind ja-
nuaridat farmabedrijfCDPharma
zijnmachtspositie hadmisbruikt
doordeprijsvanhetmedicijnSyn-
tocinonmetongeveer2000%tever-
hogen.Mogelijk leidtdit laatstetot
een strafrechtelijke vervolging.

2000%
CD Pharmamaakte een medi-
cijn 2000% duurder. Misbruik
van marktmacht, oordeelde
de Deense toezichthouder in
januari.
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