De economie van dure medicijnen
De 87e dies van de KAE werd luister bij gezet door een referaat van dr. Marc Pomp, getiteld ‘De
economie van dure medicijnen’. Marc Pomp (1963), na zijn studie economie aan de UvA
gepromoveerd aan de VU bij prof. dr. Jan Willem Gunning, is zelfstandig adviseur
gezondheidseconomie. Hij voerde projecten uit voor onder andere ministeries, de Nederlandse
Zorgautoriteit, de Orde van Medisch specialisten, zorgverzekeraars en farmaceutische bedrijven.
Eerder werkte hij bij het Centraal Planbureau. In zijn presentaties vertaalt hij als regel
(internationaal) wetenschappelijk onderzoek naar lessen voor de Nederlandse gezondheidszorg. In
2010 verscheen zijn boek over de baten van de zorg, getiteld Een beter Nederland: De gouden eieren
van de gezondheidszorg.

Marc Plomp spreekt in de Industriële Groote Club

In de als altijd sfeervolle ambiance van de Industriële Groote Club wist Marc Pomp zijn gehoor van 30
KAE-leden en enkele gasten van begin tot eind te boeien. Zijn de prijzen van dure medicijnen (kuren
van enkele 10.000en tot meer dan 100.000 euro) reëel? Zijn de ontwikkelkosten werkelijk zo hoog?
Leidt het patentsysteem tot onnodig dure medicijnen? Worden er wel voldoende echt nieuwe
medicijnen ontwikkeld, of gaat het om min of meer bestaande medicijnen die omwille van een nieuw
patent in de markt worden gezet? Zou een systeem zonder patenten, dus zonder bescherming van
de farmaceutische industrie voor de ontwikkelkosten, mogelijk zijn, bij voorbeeld met een centrale
rol voor de overheid? Waarom zijn de prijzen van medicijnen in de VS hoger dan bij ons, en bij ons
weer hoger dan in armere landen? Wie moet de dure medicijnen in het ziekenhuis betalen als dat bij
grote ziekenhuizen tot wel meer dan EUR 7 miljoen per jaar kan oplopen? Marc Pomp presenteerde
steeds de voor- en nadelen van een situatie, vaak in interactie met de zaal.

In zijn uiteindelijke afweging steunde hij het patentsysteem als het beste voor de ontwikkeling van
nieuwe medicijnen. En hij verwierp de gedachte dat de komst van steeds grotere hoeveelheden dure
medicijnen tot verdringing van andere zorg leidt. Tot slot voorspelde hij ons dat de huidige tendens
van stijging van de medicijnkosten zich zal voort zetten vanwege de steeds grotere technische
mogelijkheden en de drang van onderzoekers nieuwe wegen naar betere behandeling te ontdekken.
Een uiterst boeiende avond, waarvoor voorzitter Erik Dirksen de spreker dan ook hartelijk bedankte.
De nazit/wandel met uitzicht op de Dam, en met een glas en bitterbal in de hand, sloot deze
geslaagde viering van de 87e dies af.

