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Van: @innovatievegeneesmiddelen.nl>
Verzonden: dinsdag 12 november 2019 14:34
Aan:
CC:
Onderwerp: Inbreng VIG begrotingsbehandeling EZK
Bijlagen: PP Begroting EZK nov 2019.docx

Hallo dames 

Ter info: we hebben vandaag bijgevoegd stuk naar de Twee Kamercommissie voor EZK gestuurd, in het kader van 
de begrotingsbehandeling van jullie ministerie. Het is ter info ook naar   gestuurd. 

Met vriendelijke groet, 
 

 
 

Prinses Beatrixlaan 548-550 
2595 BM Den Haag  

Postbus 11633 
2502 AP Den Haag 

070  / 06  
@innovatievegeneesmiddelen.nl

vereniginginnovatievegeneesmiddelen.nl

Disclaimer 

10

10.2.e

10.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e





 
 
 

Nederlandse Life Science & Health-sector te versterken. Het aanstellen van een ambassadeur is een 
belangrijke eerste stap. Hopelijk zal hiermee ook het in februari dit jaar aangekondigde LSH-actieplan snel 
concreet worden. 

Halen we alles uit de topsector? 
Wij zijn verheugd over het besluit een actieprogramma Life Sciences & Health te starten en met de eerste 
voorbereidingen. Zaken als het aanpakken van de milieuregels voor gentherapie, aandacht voor personeel- en 
laboratoriumtekorten en het beter samenwerken bij het presenteren van ons land bij externe partijen zijn 
belangrijk. Goed dat deze zaken opgepakt worden, zoals gemeld in de voortgangsbrief van 11 november van 
de staatssecretaris.  Desondanks vragen wij toch nog uw aandacht voor een aantal andere zaken: 

- Actieplan Life Science & Health (Actieplan LSH)
De staatssecretaris heeft aangegeven te komen met een Actieplan LSH. De VIG wacht met smart op het 
Actieplan en is van mening dat het Actieplan in aanvulling op de in de voortgangsbrief genoemde zaken, in 
ieder geval het volgende dient te bevatten:  

o Een verbeterplan voor klinisch onderzoek (Waar eerder zich Kamerlid Rutte (VVD) voor hard 
maakte)

o Een aanpak om de ontwikkeling, productie en het gebruik van nieuwe genetische therapieën
te stimuleren

o Een plan om de groei van jonge biotechnologie bedrijven te stimuleren

Vragen VIG: 
1. Is het Actieplan voor het einde van het eerste kwartaal 2020 gereed?
2. Maken bovenstaand genoemde zaken concreet onderdeel uit van het Actieplan?

- Actal onderzoek (2015)
Al in 2015 heeft Actal onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van geneesmiddelen. Actal deed een aantal 
aanbevelingen die de ‘time to market’ voor nieuwe geneesmiddelen met ruim één jaar verkorten1. Met dit 
onderzoek is sindsdien helaas niets gebeurd. 

Vragen VIG 
1. Wat is de mening van de staatssecretaris over de aanbevelingen uit het rapport van Actal?
2. Waarom zijn deze aanbevelingen tot op heden niet concreet uitgewerkt?
3. Neemt de staatssecretaris deze mee in het Actieprogramma LSH?

- KPMG-rapport
Accountantsbureau KPMG heeft vorige week een nieuw rapport gepubliceerd over de groei van de sector2.  

Vragen VIG:  
1. Wat is de mening van de staatssecretaris over de aanbevelingen uit dit rapport? 
2. Neemt de staatssecretaris deze over in het Actieprogramma LSH?

Voor nadere informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met  (  
) via @innovatievegeneesmiddelen en/of 06- . 

1 https://www.actal.nl/nieuwe-medicijnen-kunnen-sneller-op-de-markt-komen/  
2 https://home.kpmg/nl/nl/home/insights/2019/11/unlocking-the-life-sciences-potential.html 
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verbeteren. Eens temeer lijkt de snelheid van het proces ten koste te gaan van de kwaliteit van het 
advies. En dat is jammer. 

Ik hoop dat jullie vanuit EZK en VNO-NCW dit proces  volgen en je actief in de discussies mengen. 

In een bijeenkomst afgelopen vrijdag zat een (zeer stille) collega vanuit het ministerie van OCW en 
een zeer actieve collega vanuit VWS. Wij vrezen dan ook dat de kans bestaat dat VWS hier volop de 
ruimte neemt en zaken laat vastleggen die voor het investeringsklimaat niet bevorderlijk zullen 
zijn. De internetconsultatie is nog open tot komende maandag (wat ook een zeer korte termijn is). 
Op https://www.zonmw.nl/nl/formulieren/internetconsultatie-nfu-concept-principes-
maatschappelijk-verantwoord-licentieren/ vinden jullie informatie over de consultatie. Wij hebben 
een reactie geschreven op de concept principes (en besproken met de NFU-werkgroep) – deze is ter 
informatie bijgevoegd. 

Vriendelijke groet 
 

Met vriendelijke groet, 
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Uitkomsten gesprek VIG (Gerard Schouw, ), NFIA ( ) en EZK (  
) over benchmark studie: 

• Het is een gezamenlijk belang van sector LSH (topteam, NFIA, branches (Holland BIO, VIG)) om een goed
beeld te hebben van LSH-sector in Nederland, er zijn veel studies gedaan maar die geven slechts een
gedeeltelijk beeld, er is niet één totaal beeld;

• Gezien de ontwikkelingen de laatste jaren is die sector breder dan alleen de biofarmacie (zoals nu vaak wordt
aangehouden). Dus ook: medtech, ehealth, data, artificial intelligence;

• Naast een beeld van de relevante gebieden (hierboven) is het ook van belang te weten hoe die gebieden
geografisch verdeeld zijn over Nederland (dus hoe verhouden de regionale clusters zich tot elkaar, wat zijn de
sterktes en in hoeverre zijn ze complementair);

• PharmInvestHolland (samenwerking tussen AmCham, VNO-NCW, Holland BIO, VIG, Health~Holland (=TKI
topsector), Lygature en EZK) wil ivm EMA-kans een benchmark studie uitlaten voeren om NL te vergelijken
met de ons omringende landen: Om ons te ontwikkelen tot de beste Europese LSH-regio is het echter van
belang om inzicht te hebben in het huidige ecosysteem van geneesmiddelenontwikkeling (in brede zin) en de
concurrentiepositie van het investeringsklimaat t.o.v. andere Europese landen;

• NFIA kan vervolgens de informatie die uit de studies van de landkaart van Nederland (LSH-clusters in NL) en
de benchmark vergelijking komt, gebruiken om meer strategisch te acquireren: wat zijn sterktes in NL, wat
zijn witte vlekken, wat kan in NL verbeterd worden qua vestigingsklimaat;

• Omdat er al veel studies gedaan zijn en er veel data beschikbaar zijn kan in deze nieuwe studie vooral
gebruikt gemaakt worden van data uit reeds bestaande databases (bv. CBS, patent) en desk research van
reeds uitgevoerde onderzoeken. Gezien het deels internationale perspectief van de studie (benchmark met
andere EU-landen) moet bij de keuze van het bureau rekening worden gehouden met het feit dat het bureau
in de genoemde landen actief is (of in ieder geval goed inzicht heeft in het LSH-cluster in die landen).

• Omdat er een gezamenlijk belang is van de verschillende partijen voor een brede studie is afgesproken te
onderzoeken of er niet een gezamenlijke opdracht kan worden verleend die verdeeld is in drie
subopdrachten:
- (A) sterktes van NL en regionale spreiding, nulmeting als basis voor monitoring (EZK betaald);
- (B) benchmark andere EU-landen (VIG betaald);
- (C) input voor strategische acquisitie: waarop inzetten (NFIA beteeld).

• Volgende vraag is dan hoe dit praktisch uit te zetten. Eerste grove indicatie van de kosten is ergens rond de
90.000 euro.

Aandachtspunten uit het interne gesprek bij EZK 
• Als dit rapport ook de basis is voor toekomstige monitoring / impact meting (van actieprogramma EMA), wat

zijn goede KPI’s?
• maak gebruik van bestaande databases: CBS (ook met licht op monitoring), patenten (EPO), data van TKI

(over PPSen en deelnemende partijen), Eurostat (cijfers andere EU landen) etc.
• Kijk naar studies die andere Topsectoren hebben laten doen (deze studies zijn ook gebruikt als basis voor

toekomstige monitoring):
o Topsector Logistiek (door Buck,

http://www.carrosserie.nl/images/Nieuwsarchief/2015/Nieuws/week29/monitor-logistiek-en-
goederenvervoer-voor-nederland-samenvatting.pdf) (is gebruikt voor het inrichten van de monitoring)

o Topsector Water (door Ecorys, http://www.topsectorwater.nl/wp-content/uploads/2015/02/Nederlandse-
Water-Monitor-2016.pdf) (bleek slechts een eenmalige exercitie)

• Voor het voor EZK revelante onderdeel (A) zal er een stuurgroep worden geformeerd
• Als het kan: neem ook missies en doelen uit missiegedreven innovatiebeleid mee
• Van belang is goede onderzoeksvragen te formuleren, Tip: kijk naar onderzoeksvragen die in andere studies

zijn geformuleerd

Van: @innovatievegeneesmiddelen.nl>  
Verzonden: vrijdag 25 januari 2019 09:54 
Aan: @minez.nl> 
CC: @rvo.nl>;  

@minez.nl> 
Onderwerp: Re: Bespreekstuk maandag / aanpak benchmark 

Hi dames 
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Oeps ... hierbij 

Groet 

 

Van: @minez.nl> 
Verzonden: vrijdag 25 januari 2019 09:46 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Bespreekstuk maandag / aanpak benchmark  

Hoi ,

Wil je de notitie nog even sturen?  

Dank en groet, 
 

Van: @innovatievegeneesmiddelen.nl>  
Verzonden: donderdag 24 januari 2019 19:03 
Aan: @minez.nl>;  

@rvo.nl> 
Onderwerp: Bespreekstuk maandag / aanpak benchmark 

Hi dames 

Wij hebben maandag een uurtje overleg met elkaar (en Gerard) over de benchmark. Bijgevoegd een korte 
notitie daarover. 

Met vriendelijke groet, 
 

 
senior beleidsadviseur / projectleider 

Prinses Beatrixlaan 548-550 
2595 BM Den Haag  
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Aanpak Deskstudie – sector LSH 

2.1 Fase 1: Startbijeenkomst met de opdrachtgever 
We stellen voor om tijdens de startbijeenkomst o.a. de volgende zaken te bespreken: 
• Aanleiding voor de opdracht en belangrijkste aandachtspunten

• Bepalen van de scope van de opdracht (afbakening: wat dient te worden verstaan onder het
LSHecosysteem)
en het identificeren van relevante variabelen/kenmerken2

• Het plan van aanpak voor de opdracht (deze offerte)

• Planning en vervolgafspraken
Technopolis Group zal een verslag maken van de bijeenkomst en deze binnen 1 week na de
bijeenkomst
ter aanvulling en goedkeuring voorleggen aan de opdrachtgever.

2.2 Fase 2: Analyseren van beschikbare informatie 
In deze fase zullen we een literatuur- en (data)bronnenstudie uitvoeren om in beeld te brengen welke 
informatie over het LSH-ecosysteem beschikbaar is en welke informatie niet. We gebruiken hiertoe als 
startpunt de literatuur die als bijlage in het offerteverzoek is opgenomen. Hierbij zal nader worden 
bekeken, in het licht van de gezamenlijk afgesproken afbakening van de studie, in hoeverre deze 
relevant 
is voor de studie. Aanvullend zullen we, volgens een nader te bepalen zoekstrategie3, nagaan welke 
andere bronnen relevant zijn voor deze studie. 

Het gaat bijv. om informatie uit websites en rapporten van: 
• HollandBio

• Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

• Health~Holland

• Lygature

• Health Valley Netherlands, Amsterdam Economic Board en andere regionale initiatieven en
organisaties
Om de beschikbare informatie op een gestructureerde wijze in kaart te brengen maken we gebruik van
coderingssoftware (Atlas.ti). Het gebruik van deze software draagt in grote mate bij aan de efficiëntie
en
effectiviteit van het proces.
We zullen hiertoe een lijst met mogelijke variabelen (zogenaamde ‘codes’) opstellen en aan de
opdrachtgever voorleggen4. Het vaststellen van de codes is een belangrijke stap in het proces: elke code
staat voor een kenmerk van het LSH-ecosysteem. Zodra de codelijst is vastgesteld, worden de data
(teksten/cijfers) uit de literatuur- en (data)bronnen gecodeerd. Zo kan alle relevante informatie
relatief
eenvoudig per code worden geanalyseerd. Na afloop van het coderingsproces en analyse wordt zo
zichtbaar welke informatie onvolledig is of ontbreekt (dat wil zeggen: voor deze codes kan geen of
slechts
beperkte informatie worden gepresenteerd). Deze informatie is essentieel voor de volgende stap: het
beschrijven van het LSH-ecosysteem.
2 Het afbakenen van de studie is erg belangrijk om deze opdracht binnen de gestelde tijd en budget uit te kunnen voeren. 
3 Ons voorstel voor een zoekstrategie leggen we ter aanvulling en goedkeuring aan de opdrachtgever voor. 

2.3 Fase 3: Beschrijven van het Nederlandse LSH-ecosysteem 
In deze fase gaan we alle geordende en gestructureerde informatie uit de vorige fase verwerken tot een 
overzichtelijk document dat de huidige ‘staat’ van het LSH-ecosysteem beschrijft. 
Het is wenselijk om in deze fase een prioritering aan te brengen in de lijst van kenmerken van het 
LSHecosysteem 
die we gaan beschrijven. Dit is belangrijk om te kunnen garanderen dat we de opdracht 
binnen de gestelde tijd en budget kunnen uitvoeren. We stellen voor te starten met het beschrijven van 
de belangrijkste kenmerken, en verder te gaan met de minder belangrijke kenmerken indien tijd 
beschikbaar is. De prioritering zal in overleg met de opdrachtgever worden aangebracht. 
De beschrijving van het Nederlandse LSH-ecosysteem wordt als deliverable (D1) voorgelegd aan de 
klant 
en besproken tijdens de tussentijdse bijeenkomst (telefonisch), om na te gaan of het aan de 
verwachtingen voldoet. Naar aanleiding van de feedback die we ontvangen worden aanpassingen 
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gedaan. In de begroting gaan we uit van maximaal twee iteraties van aanpassingen. 

Deliverable 1 (D1): beschrijving van het Nederlandse LSH ecosysteem 

2.4 Fase 4: Verrichten van internationale benchmark 
Op basis van de beschikbare informatie (die gecodeerd en geordend is in fase 2) verrichten we een 
beknopte internationale benchmark met een aantal omringende landen. We stellen voor om, met het 
oog op de haalbaarheid (doorlooptijd en budget van het project), in overleg met de opdrachtgever een 
selectie te maken van: 
Belangrijkste kenmerken waarop de landen met Nederland worden vergeleken en; 
Omringende landen die met Nederland worden vergeleken (maximaal 3 landen). 
Belangrijke selectiecriteria zijn, ons inziens, hierbij: beschikbaarheid van informatie (uit fase 1); en de 
relevantie van de kenmerken/landen in relatie tot het doel van deze studie. We zullen, na een eerste 
verkenning van de beschikbare data, een voorstel doen voor een selectie en deze aan de opdrachtgever  
voorleggen. De resultaten van de benchmark worden in tabelvorm opgenomen in de eindrapportage en 
vormen geen aparte deliverable. 
4 Bijv. omvang van het totale LSH-ecosysteem en per deelgebied in termen van 1) jaaromzet 2) aantal fte, 3) R&D uitgaven. 
Hierbij 
dient in de startbijeenkomst te worden vastgesteld wat de relevante deelgebieden zijn. 

2.5 Fase 5: Rapportage 
De resultaten van de voorgaande fasen verwerken we in een overzichtelijk en toegankelijk rapport. Dit 
rapport wordt tijdens de eindbijeenkomst met de opdrachtgever besproken en waar nodig aangepast. 
Het rapport bevat (op basis van de beschikbare informatie) een beschrijving van het LSH-ecosysteem 
en de resultaten van de internationale benchmark met selectie van omringende landen. In het rapport 
wordt verder inzicht gegeven in welke informatie beschikbaar is over het LSH-ecosysteem en welke 
niet. 
Het rapport bevat geen aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 

Deliverable 2 (D2): rapportage met beschrijving van het Nederlandse LSH ecosysteem en een 
internationale benchmark met een aantal ons omringende EU landen, op basis van beschikbare informatie 



Topsector LSH 

• Monitor Topsectoren 2017 - https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2017/41/monitor-topsectoren-2017

• 2018 European Innovation Scoreboard – https://ec.europa.eu/growth/sites/growth/files/infographic-
innovation-scoreboard-2018-map-full-size.png

Beschrijving sector – Farma/biotech 

• Ema Bidbook - https://www.consilium.europa.eu/media/21805/amsterdam-ema-bidbook.pdf

• KPMG Site selection report - https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ch/pdf/site-selection-for-life-
sciences-companies-europe-2018-en.pdf

• Bidbook Biopharma - https://www.health-holland.com/biopharma bidbook 2018 3/28/

• KPMG Pharma outlook 2030 - https://home.kpmg/content/dam/kpmg/co/pdf/pharma-outlook-2030-
from-evolution-to-revolution.pdf

• PWC (2017). Economische footprint Nederlandse Geneesmiddelensector. -
https://www.vereniginginnovatievegeneesmiddelen.nl/website/over-de-
vereniging/media/publicaties/economische-footprint-nederlandse-geneesmiddelensector

• NVP (2018). Investeringen biotech. - https://www.hollandbio.nl/nieuws/aantal-investeringen-
nederlandse-gezondheidszorg-en-biotech-neemt-af/

• PWC (2019). The economic and societal footprint of the pharmaceutical industry in Europe -
https://www.efpia.eu/media/412941/efpia-economic-societal-footprint-industry-technical-report-
250619.pdf

• Apifarma – holistic perspective on the value of medicines in Portugal -
https://www.apifarma.pt/salaimprensa/noticias/Documents/20181023%20-%20Short%20Version%20-
%20Value%20of%20medicines%20in%20Portugal%20-%20ENG.pdf

Beschrijving sector – Medische Technologie 

• KPMG Medical devices report - https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/cn/pdf/en/2018/04/medical-
devices-2030.pdf

• The European Medical Technology Industry - https://www.medtecheurope.org/wp-
content/uploads/2018/06/MedTech-Europe FactsFigures2018 FINAL 1.pdf

• The MedTech market in the Netherlands -
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/12/20/the-medtech-market-in-the-
netherlands

Intellectual property 

• Benutting octrooien - KNAW publicatie uit 2014: https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/benutting-
van-octrooien

• Periodieke beleidsevaluatie Intellectuele Eigendomsbeleid - https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-
861871.pdf

• Visie Amcham. Investment Climate for Pharmaceutical Companies in The Netherlands Under Pressure –

https://www.amcham.nl/investment-climate-pharmaceutical-companies-netherlands-under-pressure

R&D 

• KPMG R&D 2030 - https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/11/r-and-d-2030-thriving-on-
disruption-series.pdf

• Deloitte. 2019. Global life sciences outlook Focus and transform | Accelerating change in life sciences.
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Life-Sciences-Health-Care/gx-lshc-
ls-outlook-2019.pdf

• Key technologies - https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/01/kwantitatieve-
analyse-van-onderzoek-en-innovatie-in-sleuteltechnologieen-in-nederland
(https://www.government.nl/documents/reports/2018/06/01/quantitative-analysis-of-dutch-research-
and-innovation-in-key-technologies)

• TNO - Portfolioanalyse: kansrijke innovatieopgaven voor Nederland. Fundament voor het maken van
keuzes - https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/strategische-analyses-
beleid/expertisegroepen/strategy-policy/portfolioanalyse-kansrijke-innovatieopgaven-voor-nederland/

Kosten geneesmiddelen 



• Gupta - The cost of opportunity - Volledig rapport: https://gupta-strategists.nl/studies/the-cost-of-
opportunity

Wetenschap 

• R&D onderzoek KNAW - https://www.knaw.nl/en/news/publications/wederzijdse-
versterking/@@download/pdf file/20181206-rapportPPO-web.pdf

• Hoger onderwijs en onderzoek bekostiging studie van Van Rijn -

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/05/15/commissie-van-rijn-biedt-advies-bekostiging-

hoger-onderwijs-en-onderzoek-aan

• Nationale Wetenschapsagenda - Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling

https://www.wetenschapsagenda.nl/wp-content/uploads/2017/08/Route6 NWA-DEEL-II-PORTFOLIO-

DEFINITIEF-05092016.pdf

Generiek Vestigingsklimaat 

• EY. (2018). Nederland blijft overtuigen als investeringsland: Barometer Nederlands vestigingsklimaat
2018. - https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-barometer-nederlands-vestigingsklimaat-
2018/$FILE/EY-barometer-nederlands-vestigingsklimaat-2018.pdf

• PWC (2019) Overzicht voordelen Nederland - https://www.pwc.nl/en/publicaties/doing-business-in-the-
netherlands.html

• C&W (2019) Ranking productielocaties wereldwijd http://www.cushmanwakefield.com/en/research-and-
insight/2019/manufacturing-risk-index-2019

• Holland Compared (2018) Vergelijking Nederland met omliggende landen -
https://investinholland.com/nfia media/2018/10/2182 CU TheNetherlandsCompared 2018 clickable.p
df

• UNCTAD (2019) World Investment Report: Minder FDI projecten in Europa door Brexit -
https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2460

• FD (2018) Nederland in rankings - https://fd.nl/opinie/1261941/ranglijsten-nederland-zit-zwitserland-op-
de-hielen-in-de-strijd-om-de-titel-van-beste-land-ter-wereld

Regionale clusters 

• Inventarisatie en meerwaarde van campussen in Nederland, Buck Consultants (2019). -
https://extranet.bciglobal.com/documents/Inventarisatie%20en%20meerwaarde%20van%20campussen
%20in%20Nederland%20-%205%20juni%202018.pdf

Starters & scale ups & mkb 

• Van Wilgenburg, B., Van Wilgenburg, K. Paisner, K. Van Deventer, S., Rooswinkel, R.W. (2019). Mapping
the European startup landscape. Nature Biotechnology, 37, 345–349. -
https://www.nature.com/articles/s41587-019-0076-4

• EY. 2019. Nederland blijft overtuigen als investeringsland - Barometer Nederlands vestigingsklimaat 2018.
- https://www.ey.com/nl/nl/issues/business-environment/ey-barometer-nederlands-vestigingsklimaat-
2018

• Life Sciences Genome ranking - https://startupgenome.com/reports/global-startup-ecosystem-report-
2019

• Financieringsmonitor 2018 - https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/05/financieringsmonitor-2018

Beleidsbrieven 

-EZK-

• Versterken Topsector Life Sciences & Health met de komst van het Europees Geneesmiddelen Agentschap
(EMA) (Keijzer) -
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven regering/detail?id=2019Z02079&did=2019D04652

• Stand van zaken startup en scale-up beleid (Keijzer) -
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven regering/detail?id=2018Z24750&did=2018D61708

• Kabinetsreactie AWTI-advies 'Verspreiding, de onderbelichte kant van innovatie' (Keijzer) -
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven regering/detail?id=2018Z21960&did=2018D56188



• Jaarverslagen van het Dutch Venture Initiative (DVI) (Keijzer) -
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven regering/detail?id=2018Z18452&did=2018D49400

• Kamerbrief over Financieringsmonitor en evaluaties diverse financieringsinstrumenten (Keijzer) -
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/04/kamerbrief-over-
financieringsmonitor-en-evaluaties-diverse-financieringsinstrumenten

• Naar Missiegedreven Innovatiebeleid met Impact (Wiebes, Keijzer) -
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/07/13/kamerbrief-naar-missiegedreven-
innovatiebeleid-met-impact

• Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid (Keijzer) -
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/26/kamerbrief-over-missiegedreven-
topsectoren-en-innovatiebeleid

• De bijdrage van buitenlandse bedrijven aan onze economie -
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/12/18/kamerbrief-over-de-bijdrage-van-
buitenlandse-aan-onze-economie

-VWS-

• Appreciatie studies aanvullende beschermingsmechanismen voor geneesmiddelen (Bruins & Wiebes) -
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven regering/detail?id=2019Z10953&did=2019D22590

• Visie op Medische Technologie (MedTech) (Bruins) -
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven regering/detail?id=2019Z08785&did=2019D17874

• Magistrale bereidingen door apothekers (Bruins) -
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven regering/detail?id=2019Z07030&did=2019D14445

• Voortgang voorbereidingen op een no deal Brexit toegespitst op de sectoren geneesmiddelen en
medische hulpmiddelen (Bruins) -
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven regering/detail?id=2019Z05438&did=2019D11321

• Voortgangsbrief geneesmiddelenbeleid (Bruins) -
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven regering/detail?id=2018Z24446&did=2018D61061

• Reactie op verzoek commissie over aanvullende beschermingscertificaten (ABC’s) (Bruins) -
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven regering/detail?id=2018Z24495&did=2018D61147

• Inzicht in collectieve middelen voor medicijnontwikkeling (Bruins) -
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven regering/detail?id=2018Z17892&did=2018D48186

• Voortgang verhuizing Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) (Bruins) -
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven regering/detail?id=2018Z15932&did=2018D43932

• Voortgang verhuizing Europees Geneesmiddelen Agentschap naar Nederland (Bruins) -
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven regering/detail?id=2019Z00151&did=2019D00357

• NFU-rapport over Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren (Bruins) -
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven regering/detail?id=2019Z10800&did=2019D22245

-LNV-

• Voortgangsrapportage Transitie Proefdiervrije Innovatie (Schouten) -
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven regering/detail?id=2019Z06910&did=2019D14199

-IenW-

• Voortgangsbrief modernisering veiligheidsbeleid biotechnologie (van Veldhoven) -
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven regering/detail?id=2019Z06787&did=2019D13990

• Reactie op toezegging gedaan tijdens het AO Biotechnologie en Kwekersrecht van 25 april 2019 -
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven regering/detail?id=2019Z12863&did=2019D26520

-OCW-

• Reactie op het ambitieplan van het BPRC en de verkenning bundeling proeven met apen (van
Engelshoven)-
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven regering/detail?id=2019Z06321&did=2019D13141

Databases (een selectie) 

• Biotechgate: Biotechgate is een wereldwijde business development database met meer dan 50.000
bedrijfsprofielen en biedt de gebruiker informatie over beschikbare biotech en farma assets,



financieringsrondes, sleutelbeheer, technologieplatforms en meer. De ontwikkeling van de database 
begon in 2003 met de lancering van de Swiss Life Science Database. Vanwege het succes van deze eerste 
database, werd het wereldwijde platform - www.biotechgate.com in 2004 gelanceerd. 
http://www.biotechgate.com/web/cms/index.php/start.html  

• Dutch Life Sciences Database: De Nederlandse Life Science Database is een informatieplatform met
gegevens van Life Sciences bedrijven en instellingen in Nederland. Het doel van deze database is om een
uitgebreid overzicht te bieden van de gebieden Life Sciences, Biotechnology, Medtech en Pharma. Dit
portaal maakt deel uit van het wereldwijde sourcingplatform Biotechgate en eigendom van Venture
Valuation, Zürich, Zwitserland. - http://www.dutchlifescience.com/nl/portal/index.php

Overig 

• CBS (2019) Trends in Gezondheidszorg. –
https://longreads.cbs.nl/trends19/maatschappij/cijfers/gezondheid-en-zorg/



Artikelen in de media (een selectie) 

• Spin-off ontwikkeling in Nederland (FD) - https://www.volkskrant.nl/wetenschap/kennis-cash-als-
universitair-onderzoekers-de-markt-opgaan~b7d811b2/  & https://fd.nl/economie-politiek/1141026/spin-
offs-zijn-aangewezen-op-diepe-zakken-universitaire-holding

• Blog: Betalen wij dubbel voor onze geneesmiddelen? (Medisch Contact) -
https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/betalen-wij-dubbel-voor-onze-
geneesmiddelen.htm

• Immuuntherapie tegen kanker slaat aan, maar er is meer geld nodig voor onderzoek (Trouw)-
https://www.trouw.nl/home/immuuntherapie-lijkt-meer-kans-op-genezing-van-kanker-te-bieden-maar-
er-is-geen-geld-voor-onderzoek~ac425e23/

• Biotech loopt geld mis door strenge EU-regels voor gentechnologie (FD) -
https://fd.nl/ondernemen/1300375/biotech-loopt-geld-mis-door-strenge-eu-regels-voor-gentechnologie

• Angst en onbegrip zetten genetische technieken in Nederland op achterstand (Trouw) -
https://www.trouw.nl/home/angst-en-onbegrip-zetten-genetische-technieken-in-nederland-op-
achterstand~a4de1af1/

• Ophef over medicijnen (FD) - https://fd.nl/opinie/1285189/ophef-over-medicijnen





1

Van:
Verzonden: woensdag 22 mei 2019 11:57
Aan: @innovatievegeneesmiddelen.nl)
CC:
Onderwerp: LSH-ecosysteem analyse en internationale benchmark
Bijlagen: 190521 Onderzoeksvoorstel studies Life Sciences.docx

Dag  en , 

Afgelopen donderdag heb ik met degene binnen onze directie verantwoordelijk voor extern onderzoek gesproken. 
Dit als voorbereiding op een volgend gesprek met de chief analist binnen ons DG. Hij had toch nog wel een aantal 
vragen en vroeg zich ook af of het onderzoek niet te breed wordt aangevlogen. Als follow up van dit gesprek 
spreken we op 11 juni met de chief analist over deze studie.  

Naar aanleiding van het gesprek met mijn collega heb ik het voorstel op een paar punten nog aangepast. Ik zal dit 
ook met Health~Holland ) delen omdat een dergelijk onderzoek voor hen ook relevant is (zij hebben 
dit begreep ik ook al gezien bij het PharmInvest overleg). 

Ik houd jullie op de hoogte van mijn voortgang en hoor ook graag die van jullie. 

Met groet, 
 

Met vriendelijke groet, 

 
 

........................................................................ 
Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Directoraat-Generaal Bedrijfsleven & Innovatie 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 
T 070-  
M 06-  
E j.j.timmerman@minez.nl 
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Ik zit momenteel niet achter mijn laptop (ben onderweg) dus even uit mijn hoofd: volgens mij klopt dat overzicht 
aardig. Deelgebieden is de lastigste, want ik heb al gezien dat verschillende bronnen die op een andere wijze 
indelen. De primaire vraag is wat mij betreft: wat willen jullie graag weten? Het zal naar verwachting niet altijd 
makkelijk zijn om activiteiten ‘schoon’ in te delen. Philips Health doet bijvoorbeeld veel wat onder e-Health te 
scharen zal zijn, maar wat soms ook net zo goed MedTech is (denk aan systemen voor remote monitoring van 
diabetes patiënten). Mijn voorstel is dat we hier pragmatisch mee omgaan waarbij we een indeling volgen die het 
beste aansluit bij de beschikbare broninformatie. Ik weet op dit moment nog niet welke dat zal zijn. Als we maandag 
in ieder geval kunnen bespreken wat voor EZK de voornaamste gebieden zijn dan kunnen we hier zo veel mogelijk 
rekening mee houden.  

Alternatief is dat er een indeling gemaakt wordt naar toepassingsgebied, bijv ‘Healthy ageing and assisted living’, 
hart- en vaatziekten, kanker, ...  Ik denk echter dat dit nog lastiger zal zijn en wellicht ook minder recht doet aan het 
‘life sciences’ gedeelte van het ecosysteem. 

Bij de keuze voor landen is de voor de hand liggende keus om België, Duitsland en Engeland te doen omdat jullie 
verzoek sprak van ‘omringende landen’. Wij doen op dit moment echter ook een studie voor de Irish MedTech 
Association en hebben dus aardig inzicht in het Ierse ecosysteem. Qua vergelijkbaarheid met Nederland is dat 
wellicht relevanter dan Engeland of Duitsland, die allebei veel groter zijn. Bij België is altijd even de extra vraag: 
federaal niveau of Vlaanderen? Dat eerste ligt meer voor de hand maar het is goed om daar expliciet over te zijn. 

Aangezien het verzoek bij EZK vandaan komt is onze inschatting dat jullie vooral op zoek zijn naar ‘indicatoren’ voor 
economische bedrijvigheid en werkgelegenheid en minder naar bijvoorbeeld academische output of, nog moeilijker, 
gezondheidwinsteffecten. Hebben jullie wellicht al een lijstje van kerngetallen die jullie zouden willen hebben? Juist 
omdat de studie ook ‘gaten’ dient te identificeren in de kennisbasis is het goed om van jullie te horen wat jullie 
ideaalplaatje is van beschikbare informatie. Denk hierbij ook aan het aggregatieniveau, bijv uitsplitsing voor MKB of 
regionaal. Wij gaan nadrukkelijk geen primaire data verzamelen voor variabelen waarop we geen informatie uit de 
afgesproken bronnen hebben kunnen halen maar kunnen zo wel inzichtelijk maken wat er al dan niet is. 

Hopelijk helpt dit wat. We kunnen maandag samen verder reflecteren en kunnen dit ook later nog aanpassen. 

Groeten, 
 

On 18 Jul 2019, at 09:22, @minezk.nl> wrote: 

Dag , 

In aanvulling op mijn bericht van gisteren. 

Ik heb de offerte goed doorgelezen en waar we inhoudelijk bij stil moeten staan is (ook ivm timing 
vanwege mijn vakantie): 

- keuze voor deelgebieden: bedoel je hiermee bv. farma / biotech - medtech - artificial
intelligence - data - ehealth of bedoel je hier iets anders mee

- keuze voor landen (ivm internationale benchmark)
- prioritering van belangrijke kenmerken ecosysteem

Klopt dat of heb je op meer dingen input van mij nodig? 

Contactmomenten: 
- startbijeenkomst, as. maandag
- tussentijdse bijeenkomst (telefonisch), wanneer?
- eindbijeenkomst, eventuele voor een bredere groep?

Verder hebben wij een aantal (vertrouwelijke) interne notities die ik als het handig is met je kan 
delen: 

- opbrengsten verkenning die ik vorig jaar heb uitgevoerd (=de basis voor de tweede
kamerbrief)

10.2.e
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- concept opzet vervolg studies (ecosysteem analyse + internationale benchmark)

Graag je reactie (lukt dat vanochtend?), dan kan ik hierover voor onze afspraak maandag nog 
even met anderen over schakelen. 

Met groet, 
 

Met vriendelijke groet, 

 
 

........................................................................ 
Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Directoraat-Generaal Bedrijfsleven & Innovatie 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 
T 070-  
M 06-  
E @minezk.nl 

-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: @minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 17 juli 2019 10:57 
Aan: @technopolis-group.com 
Onderwerp: Bevestiging afspraak 22/7 

Dag , 

Hierbij een bevestiging van onze de afspraak om aanstaande maandag verder door te praten over 
de afbakening van de Deskstudie - sector LSH. 

Ik kom naar Technopolis toe en meld me daar om 16.00 uur. 

Met groet, 

 
@minezk.nl

06

Verstuurd vanaf mijn iPad 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  
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Van: @innovatievegeneesmiddelen.nl>
Verzonden: dinsdag 10 september 2019 17:37
Aan:  

Onderwerp: RE: LSH deskstudie - Excel eerste doorloop documenten

Beste allen, 

Ik zou in ieder geval nog het rapport van Actal meenemen: http://www.actal.nl/nieuwe-medicijnen-kunnen-sneller-op-de-
markt-komen  

De beoordeling van Technopolis van de lijst is niet zo heel shocking. Lastige is dat er nauwelijks data worden bijgehouden van 
alleen farma (zijn er bijna niet) of biotech (te breed). CBG zou mogelijk wel een verdiepende slag kunnen uitvoeren (mogelijk 
voor een vervolg).  

Opmerkingen over losse studies: 
4. in opdracht van VIG; sommege data zijn niet goed bruikbaar, anderen prima (kan dat indien gewenst wel toelichten aan
Technopolis)
8. Efpia studie: er is een nieuwe studie ‘the pharmaceutical industry in figures 2019’; zie 
https://efpia.eu/publications/downloads/ Op dezelfde pagina een nieuw verschenen ‘economic & societal footprint industry’
study & presentatie (let wel op de leeftijd van de gegevens over Nederland.

Succes, groet 
 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 10 september 2019 08:54 
Aan: @rvo.nl>; @rvo.nl>; 

@innovatievegeneesmiddelen.nl>;  
@innovatievegeneesmiddelen.nl> 

Onderwerp: FW: LSH deskstudie - Excel eerste doorloop documenten 

Dag allen, 

Zoals aangegeven hebben wij aanstaande donderdag overleg met Technopolis over de Deskstudie. In bijgevoegde 
excellijst – vertrouwelijk tussenresultaat, graag niet verder verspreiden - heeft Technopolis de bruikbaarheid van 
de rapporten / brieven uit onze literatuurlijst aangegeven. Ook hebben ze er zelf een aantal documenten aan 
toegevoegd. In algemeen zin valt het Technopolis op dat weinig documenten de LSH sector concreet beschrijven 
en concrete data bevatten. 

Doel van het overleg van as donderdag is verder doorpraten over wat voor ons relevant / interessant is. Welke 
input hebben wij nodig voor het vervolg. Concrete vraag is bijvoorbeeld hoe diep moet worden ingezoomd op het 
onderwerp ‘proefdieren’.   

Ik heb de lijst doorgekeken en al wat vragen en opmerkingen. Als jullie nog opmerkingen hebben ontvang ik die 
graag uiterlijk morgenmiddag zodat ik ze nog mee kan nemen.  

Met groet, 
 

Van: @technopolis-group.com> 
Verzonden: vrijdag 30 augustus 2019 10:56 
Aan: @minezk.nl> 
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CC: @technopolis-group.com> 
Onderwerp: LSH deskstudie - Excel eerste doorloop documenten 

Beste , 

Zoals afgesproken, hierbij de spreadsheet die we hebben gebruikt in de eerste doorloop van alle documenten. 
Het eerste tabblad draait om de documenten, het tweede tabblad beslaat een aanzet voor lijst van databases die 
mogelijk interessant zijn en het derde tabblad draait om mogelijke vervolgstappen. 

Met vriendelijke groet, 

--  
 

 

technopolis |group| The Netherlands 
Spuistraat 283 
1012 VR Amsterdam 
The Netherlands 

T +31 (0) 20  
M +31 (0) 6  
Skype:   
www.technopolis-group.com 

Follow technopolis |group| on Twitter or LinkedIn 

technopolis |group| has offices in Abidjan, Amsterdam, Berlin, Bogotá, Brighton, Brussels, Frankfurt/Main, London, 
Paris, Stockholm, Tallinn, Vienna 

Subscribe to Technopolis Group’s newsletter |the| technopolitan here 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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zich inzetten om de economische en maatschappelijke kansen die de komst van de EMA biedt 
optimaal te verzilveren en zo de Nederlandse LSH-sector te versterken. Dit najaar zal Ross-van Dorp 
starten met voorbereidende activiteiten op haar rol als ambassadeur: zo zal ze alvast kennis gaan 
maken met de relevante stakeholders. 

Ross-van Dorp is voorzitter van de Long Alliantie Nederland. Ook is ze bestuurder bij de Stichting 
Agora en vervult zij diverse toezichthoudende functies, waaronder bij de Universiteit Twente en het 
Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Ross-Van Dorp was van 2002 tot 2007 
staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Met vriendelijke groet, 

Dr.  
 

........................................................................ 
Directie  
Directoraat-Generaal Bedrijfsleven & Innovatie 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 
T  
M 06-  
E @minezk.nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  
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Directoraat-Generaal Bedrijfsleven & Innovatie 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 
T 070-  
M 06-  
E @minezk.nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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o Wie de koplopers zijn binnen Europa

Verwacht hier overigens niet te veel van, het zal waarschijnlijk gaan om een zeer beperkt aantal 
toevoegingen aan het rapport. De rapport-structuur zelf laten we dan ongewijzigd. 

Dat lijkt me even pragmatische en haalbare aanpak. Ik leg dit ook nog even voor aan degenen met wie we 
de internationale benchmark wilden uitvoeren. PRIMA; WAT MIJ BETREFT KIJKEN ZE DAARVOOR OOK NOG 
EVEN NAAR BV ACTAL  

 Je vraagt om opname van informatie over medisch-wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Wij kunnen
hierover wel een extra sectie opnemen. Heb jij specifieke bronnen in gedachten? Jij noemde in je
commentaar Rathenau als mogelijke datahouder. Ik zie bij hen eigenlijk alleen de volgende mogelijk
bronnen: ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoeksprofiel van NL en R&D uitgaven -capaciteit naar
wetenschapsgebied. De rest is vrij oud (2014 of eerder). Er is ook een aardige bibliometrische studie van
CWTS over de outputs van de UMCs uit 2017. Ik zou hierover niet op al te groot detailniveau willen
rapporteren want het is nogal technische kost, maar er vallen wel een paar conclusie uit te trekken over de
wetenschappelijke positionering en impact van de UMCs. Het lijkt me hoe dan ook nuttig dat we donderdag
bespreken wat precies jouw verwachtingen ten aanzien van deze sectie zijn.

Dit was een opmerking van één van de meelezers. Het lijkt me inderdaad niet de bedoeling om hierover op
al te groot detail niveau over te rapporteren. Maar wat conclusies over wetenschappelijk positionering  en
impact van UMCs lijkt mij een nuttige aanvullingen. Immers, dat wordt gezien als één van de sterktes van
Nederland. PRIMA

 Er zijn inderdaad flink wat stevige commentaren op Hoofdstuk 5, soms op het nogal lobbyistische af (zoals ik
van deze partijen ook wel verwacht). Zoals ik het nu zie is het beter om dit gehele hoofdstuk te verwijderen.
De commentaren adresseren op een manier dat alle partijen zich voldoende gehoord voelen zou flink wat
tijd kosten, en het klinkt alsof men de meerwaarde er niet van inziet. Het lijkt me beter om de ons
resterende tijd te besteden aan de andere hoofdstukken en een separaat gedeelte met conclusies en
aanbevelingen toe te voegen. Uiteraard willen we dit wel graag eerst met jou afstemmen voordat we deze
beslissing nemen.

Eens. Het lijkt mij ook beter om de resterende tijd in de andere hoofdstukken van het rapport te stoppen. MIJ OOK 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Geachte mevrouw 
Het is al weer enige tijd geleden dat wij elkaar gesproken hebben. Ondertussen is er veel gebeurd
op IP gebied en farma; ik zou graag een afspraak willen maken om bij te praten en hoop dat jullie
daar tijd voor willen inruimen (wat mij betreft sturen jullie een aantal opties door en dan kijk ik of
er iets bij zit).
Eén van de nog steeds lopende dossiers is die van de SPCs. Vorig jaar zijn er verschillende
rapporten hierover verschenen. De collega’s van onze Europese koepel EFPIA hebben een
uitgebreide visie over het Max Planck rapport opgesteld. Ik stuur dit bij ter info. Zelf hebben we
natuurlijk met veel interesse het rapport van Technopolis gelezen.
Met betrekking tot dat rapport waren wij blij met de conclusie dat het huidige systeem van IP
beschermingsmaatregelen goed werkt en er geen aanleiding is om het af te schaffen. De
(ondertussen) aanwezige jurisprudentie helpt goed om de grenzen van de regels vast te stellen.
Wij zijn het eens met de constatering in het rapport dat de maatschappelijke discussie vaak scherp
gevoerd wordt, mede veroorzaakt door een gebrek aan kennis van het systeem. Er heerst een
tendens om de gehele industrie te beoordelen op haar slechtste excessen. Het Rapport roept alle
stakeholders op tot “open-mindedness” en zelfreflectie. Hier zetten wij zelf stappen in middels
discussies over en het opstellen van een code of conduct.
Technopolis laat volgens ons een kans liggen bij de discussies over de aanvullende
beschermingsmaatregelen. In het rapport wordt eenzijdig uitgegaan van een ‘kostprijs-plus model’,
wat niet aansluit bij de huidige economische werkelijkheid. Daarbij wordt ook voorbij gegaan aan
de functie van het aanvullend beschermingscertificaat. Dit is immers ooit geïntroduceerd om de
industrie te compenseren voor de niet-toereikende bescherming van het ‘kale’ octrooisysteem. U
kunt zich voorstellen dat de Vereniging dan ook zeer verontrust is over de ontwikkelingen in dit
dossier op het Europese vlak.
Wij (mijn collega  komt graag mee) hopen jullie snel te spreken.
Met vriendelijke groet,

 

Prinses Beatrixlaan 548-550
2595 BM Den Haag 

Postbus 11633
2502 AP Den Haag 

070  / 06 
@innovatievegeneesmiddelen.nl

vereniginginnovatievegeneesmiddelen.nl
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Allereerst dank voor het gesprek gisteren. Het was goed te horen hoe ver jullie zijn met de
vorming van de commissie Dwanglicenties. Bijgevoegd ter informatie een presentaties die ik
vorige week gegeven heb bij een bijeenkomst van advocatenkantoor Axon Lawyers.
Ik vraag mijn collega om een volgende afspraak in te plannen rond 15 mei.
Met vriendelijke groet,

Prinses Beatrixlaan 548-550
2595 BM Den Haag 

Postbus 11633
2502 AP Den Haag 

070  / 06 
@innovatievegeneesmiddelen.nl

vereniginginnovatievegeneesmiddelen.nl 
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p 3

Why and how do we regulate pharmaceuticals?

Axon Sem nar 17 Apr  2019





p  5

§ Pricing & reimbursement

§ Research & development (IP)
§ Adjustment of the SPC system
§ Compulsory licences

§ Regulatory
§ Stimulate compounding (no manufacturing 

authorization or marketing authorization 
needed)

Are we in a crisis that requires such drastic measures?

Mixing up 3 pillars of the pharmaceutical system

Axon Sem nar 17 Apr  2019
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The costs of developing a new medicine rises sharply

© Gupta (2019)

Axon Sem nar 17 Apr  2019
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After authorization – the patient does not have access yet

Health care coverage

§ Each country has its own system with respect to EU law and regulations

§ Horizon scanning (selection)

§ Assessment by National Health Care Institute (Zorginstituut Nederland)

Price negotiations on multiple levels

§ International (Beneluxa)

§ National (Bureau Prijsarrangementen Geneesmiddelen (LOCK), joint procurement health insurance companies)

§ Local (hospital groups, insurance companies)

And after negotiations

§ Funding (add-on)

§ Uptake in treatment guidelines

§ Local availability – concentration and centralization of care
§ Prescription according to treatment guidelines

Axon Sem nar 17 Apr  2019







 

The context: the financial life cycle of a medicine

 

New pharmaceutical medicines typically face competition after a relatively short time on the 
market

Take the total life cycle
into account

Penicillin:
• Costs 1942: $ 800/day
• Converted to the price level 

of 2018, a penicillin treatment 
costs € 60.000 (7 days)

• Real costs 2018: € 24,57

Axon Sem nar 17 Apr  2019
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Letter of MoH, 9 April 2019
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Respect the system
§ R&D system to stimulate development of medicines
§ Regulatory system for optimal quality
§ Pricing / reimbursement system to obtain financial sustainability

Costs of medicines
§ Develop tailor-made financial arrangements
§ Use RWD to determine effect of medicine in practice 
§ Create one budget system for medicines

§ Prepare the system for the future
§ Is the system prepared for new medicines? 
§ Orphans? ATMPs?

Are there no alternative solutions?

Axon Sem nar 17 Apr  2019






