
Kankermedicijn 
Revlimid: 
0,90 euro per pil 
in Nederland, 255 
euro in België 
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Op 24 maart berichtte de krant NRC Handelsblad dat zich in 
Nederland een plotse prijsdaling van 99% voordeed op lenalidomide,
een kankermedicijn dat door BMS/Celgene wordt verkocht onder de 
merknaam Revlimid. In België is Revlimid nog steeds het onderwerp
van een geheim contract. Daardoor betalen wij 255 euro per pilletje,
in Nederland is dat.... 0,90 euro. Zo is lenalidomide, met een totale 
kostprijs van € 75 miljoen euro een van de duurste geneesmiddelen 
voor de Belgische ziekteverzekering. Om deze plundering van de 
sociale zekerheid een halt toe te roepen, eist de PVDA van minister 
Frank Vandenbroucke dat het geheime contract wordt opgezegd en 
een openbare aanbesteding wordt georganiseerd.

Lees hier het persbericht

Lenalidomide wordt, onder de merknaam Revlimid, aan patiënten gegeven die lijden 
aan de ziekte van Kahler. Bij deze kanker woekeren kwaadaardige plasmacellen in 
het beenmerg, wat leidt tot pijnlijke verzakkingen van wervels en botbreuken. Het 
medicijn remt de kankercellen af en activeert het immuunsysteem. Daarom gebruikt 
90% van de patiënten dit middel.

Aan deze behandeling is echter een stevig prijskaartje verbonden: 5.351 euro voor 
een strip, ofwel 254,80 euro per pilletje. Deze kost komt in de eerste plaats bij de 
sociale zekerheid te liggen doordat Revlimid wordt terugbetaald door de 
ziekteverzekering. Vorig jaar voerde de Christelijke Mutualiteit een onderzoek uit 
naar de uitgaven van de ziekteverzekering aan enkele van de duurste 
geneesmiddelen die aan ambulante patiënten in de ziekenhuisapotheken werden 
afgeleverd in 2019. Uit die studie bleek dat Revlimid voor de ziekteverzekering het 
tweede duurste geneesmiddel was in die categorie. Volgens Test-Aankoop kostte 
Revlimid in 2018 de Belgische ziekteverzekering 75 miljoen euro. Revlimid is 
verantwoordelijk voor 4,6% van de uitgaven van de ziekteverzekering aan 
geneesmiddelen voor ambulante patiënten en 28% van de uitgaven aan 
immunosuppressiva gaan naar Revlimid. Verder tonen de cijfers van het Riziv dat de
uitgaven voor Revlimid snel toenemen.

In België is Revlimid sinds 2016 onderwerp van geheime contracten tussen de 
minister van Volksgezondheid en BMS/Celgene. Deze contracten werd het laatst 
verlengd in maart 2020. De onderhandelingen werden gevoerd door Ellen 
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https://www.nrc.nl/nieuws/2022/03/24/nu-het-octrooi-is-verlopen-is-dit-kankermedicijn-plots-99-procent-goedkoper-a4104863
https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/MORSE%20_apport_gegevens_tot_2019.pdf
https://www.test-aankoop.be/gezond/ziekten-en-geneesmiddelen/geneesmiddelen/nieuws/revlimid-een-weesgeneesmiddel-als-blockbuster
https://www.cm.be/media/Dure%20geneesmiddelen%20volledige%20studie_tcm47-71738.pdf
https://www.pvda.be/kankergeneesmiddel_meer_dan_100_keer_goedkoper_in_nederland_zelfde_prijsdaling_in_ons_land_kan_met_kiwimodel


Vanhaeren, een kabinetsmedewerker van toenmalig minister De Block, die 
vervolgens bij Celgene aan de slag ging als directeur ‘Corporate Affairs’. De laatste 
jaren kennen we in België een ware wildgroei aan dat soort geheime contracten. Het
aandeel van de bruto-uitgaven van ons geneesmiddelenbudget steeg van 5,58% in 
2014 naar 29,8% in 2019. Voor geneesmiddelen die door de ziekenhuisapotheker 
aan ambulante patiënten worden afgeleverd, ging het in 2019 zelfs over 61% van het
budget. Ook onder minister Vandenbroucke zet het probleem zich verder. Sinds zijn 
aantreden werden 30 nieuwe geheime contracten afgesloten.  

BMS/Celgene beschikt over een waaier aan intellectuele rechten op lenalidomide. 
Sinds de medicatie in 2005 door Celgene op de markt werd gebracht voerde het 
bedrijf 22 prijsverhogingen door. Een studie van het Amerikaanse Congres wees 
reeds uit dat deze prijsstijgingen ertoe moesten dienen meer dividenden uit te 
betalen aan de aandeelhouders. Maar deze intellectuele rechten van BMS/Celgene 
op lenalidomide lopen stilaan op hun einde. In Nederland toonden generieke 
producenten zich bereid om lenalidomide wel honderd maal goedkoper aan te 
bieden dan BMS/Celgene. Zo blijkt dat er al jaren veel te veel wordt betaald voor dit 
kankermedicijn.

Aangezien Nederland gebruikmaakt van het kiwimodel zal dit voor onze 
noorderburen leiden tot een drastische prijsdaling en dus een aanzienlijke besparing 
voor de ziekteverzekering.  Een gelijkaardige prijsdaling zou België een besparing 
van meer dan 74 miljoen euro opleveren. De PVDA vraagt daarom aan minister 
Vandenbroucke om de contracten onmiddellijk op te heffen. Een team van 
onafhankelijke deskundigen moet vervolgens door middel van een openbare 
aanbesteding de meest geschikte producent selecteren. De lenalidomide die door 
deze producent wordt afgeleverd, zal vervolgens worden terugbetaald door de 
sociale zekerheid. 

Contact: Sofie Merckx, 0473 73 55 25
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https://oversight.house.gov/sites/democrats.oversight.house.gov/files/Celgene%20BMS%20Staff%20Report%2009-30-2020.pdf
https://www.dekamer.be/doc/CCRI/html/55/ic613x.html
https://www.demorgen.be/nieuws/topvrouw-kabinet-de-block-nu-directrice-bij-farmabedrijf~b1d8dba2/

