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Zomerschoolcursisten op bezoek bij Glaxo · 

In discussie met de 

fabrikant 
In mei stond de SP voor de poort van geneesmid

delengigant GlaxoSmithKiine (GSK) . Het bedrijf 

was betrokken bij de rechtszaak die tegen de Zuid

Afrikaanse regering gevoerd werd vanwege ontdui

king van patenten op aidsmedicijnen, en werd daar

om symbolisch veroordeeld door een SP-rechter. 

Op 31 juli was de SP weer bij Glaxo. Nu als onder

deel van het Zomerschoolprogramma voor een 

goed gesprek met een zware bedrijfsdelegatie. De 

Zomerschool was dit jaar bestemd voor jongere 

SP'ersen had als centraal thema: 'Alles te koop?' 

ledere dag stonden een college, een excursie en 

een discussie op het programma, over de uitver

koop van dieren, gezondheid, oorlog en zelfs de 

hele beschaving. Zomerschoolcursist Miehiel van 

't Hof doet verslag van het onderdeel gezondheid. 
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'De farmaceutische industrie 
bepaalt niet alleen de richting, 
maar soms ook de uitkomst van 
wetenschappelijk onderzoek. 
Wie betaalt, bepaalt. ' Woorden 
van dr. Ineke Palm, epidemio
loog en beleidsmedewerker 
voor de Kamerfractie. Zij gaf 
een gedegen voorbereiding op 
ons bezoek aan het farmaceu
tische bedrijf GlaxoSmithKline 
(GSK), dat de volgende ochtend 
zou plaatsvinden. In haar colle
ge kregen we voorbeelden te 
horen van de gevolgen van de 
oprukkende marktwerking in de 
gezondheidszorg. De conclusie: 
'Meerwaarde bieden aan zowel 
de samenleving als aan de aan
deelhouders gaat vaak niet . 
De farmaceutische industrie be
steedt maar liefst 30 tot 40 pro
cent van haar omzet aan marke
ting. Die miljarden komen on
der meer ten 'goede' aan metho
den om het voorschrijfbeleid 
van huisartsen te beïnvloeden. 



Th worden soms praktijkhulp- geloof in zelfregulering van Dit zijn medicijnen die nauwe- waaraan de geneesmiddelenfa-

111iddelen of zelfs laptops ver
t·ekt als een arts tien maal een 

rupaald product heeft voorge-
cl\reven. Ook financiert de in

mustrie nascholingscursussen en 
congressen in toeristische ge
~W.en. Voor de the-ma's waar-

Q\Ver daar gesproken wordt geldt 
\\~teer: wie betaalt, bepaalt. Ge
lij kig is het in Nederland (nog) 
'ill:boden om pubheksreclame 
voor geneesmiddelen te maken 
wals in de Verenigde Staten ge
hurt, maar in reclamespots kan 
nmn wel naar een website ver
wijzen, waar een product wordt 
aangeprezen. Het gevaar be-
taat, dat de grens tussen infor

llilltie en reclame verdwijnt of 
omichtbaar wordt. Door sluik
reclames kan men ertoe worden 

erJeid veel geld uit te geven 
aun bestrijders van betrekkelijk 
ooschuldige kwaaltjes als 
S(himmelnagels. Ook blijkt 
üloor farmaceuten gefinancierd 
wetenschappelijk onderzoek 
maar nieuwe geneesmiddelen 
miet altijd onafbanketijk te .zijn: 
errworden 'toevallig' bijwerkin
gm over het hoofd gezien en bij 
mgatieve testresultaten komt 
lt>t voor dat de financier zonder 
·tmaaf van reden het onderzoek 
'"opzet. Bovendien worden 
commercieel nadelige resulta
ltll vaak niet gepubliceerd, 
vaardoor het totaalbeeld verte
:!end positief kan uitvallen. 

Wat Is er tegen het 
verbieden of maximeren 

van 
mar etlngactiviteiten? 

Naafloop van het college was er 
wru:k aan de winkel in een work
!!ibop: we discussieerden in klei
me groepjes over een vijftal stel
Urngen waarin toezicht door de 
mverheid afgezet werd tegen de 
negulering door De Markt. De 
<mverwegende mening was, dat 
c!e farmaceutische industrie in 
de eerste plaats via de overheid 
verantwoording schuldig is aan 
ede samenleving, omdat de be
llmgen van aandeelhouders 
geen overheersende rol mogen 
spelen als het gaat om leven en 
<k>od. In mijn groep werd wei
mig waarde gehecht aan het 

marketingactiviteiten. Van een 
individueel bedrijf kun je im
mers niet verwachten dat het 
zijn marketingactiviteiten terug
schroeft en de moraliteit terug
brengt in de branche. Daarom 
vinden we regulering door de 
overheid noodzakelijk. 'Wat 
zou ertegen zijn om een wette
lijk maximum aan de marke
tingkosten te stellen? Of zelfs 
alle marketing-activiteiten voor 
geneesmiddelen te verbieden? 
Die snoepreisjes en computers, 
daar wordt niemand beter van.' 
Tenslotte hebben we enkele kri
tische vragen bedacht zodat we 
de volgende ochtend bij Glaxo 
beslagen ten ijs kwamen. En dat 
bleek wel nodig, want het hoofd 
Corporate Communications 
bleek het programma behoorlijk 
volgepland te hebben met Po
werPoint-presentaties, waar
door er weinig ruimte was voor 
discussie. 

'Nederlanders slikken te 
weinig medicijnen, dat 

is het probleem' 
Allereerst kregen we een pre
sentatie van de directeur New 
Product Introductions & Scien
ce. Hij vertelde dat onderzoek 
en ontwikkeling van nieuwe 
producten een langdurig en 
intensief proces is. Tussen pa
tentering en lancering van een 
product zit zo'n 8 jaar, terwijl 
het patent na 20 jaar afloopt. 
Volgens hem zijn patentrechten 
noodzakelijk om de onderzoek
en ontwikkelingskosten terug te 
verdienen. Dat argument was 
door Ineke Palm al bij voorbaat 
ontkracht: die ontwikkelings
kosten bedragen slechts lO tot 
20 procent van de omzet van 
farmaceutische bedrijven. Als je 
dat vergelijkt met 30 tot 40 pro
cent marketingkosten en boven
dien gemiddeld 20 procent 
winst, dan lijkt er nog wel wat 
financiële ruimte te zijn om 
zonder patenten winst te maken 
op zelf ontwikkelde producten. 
De exacte percentages zijn ove
rigens niet bekend: ze vallen on
der bedrijfsgeheim. De direc
teur bracht ook zogenoemde 
'me-toa-middelen' ter sprake. 

lijks verschillen van reeds be
staande, goedkopere genees
middelen. Hij had een goed ver
haal, maar kon niet verhullen 
dat, zoals Ineke Palm ons ver
teld had, het onderzoek daar
naar enkel in dienst staat van het 
verwerven van patenten. Voor 
dit commerciële doel betaalt de 
gemeenschap uiteindelijk de 
kosten. Wel wist hij ons ervan te 
overtuigen dat variaties op toe
dieningsvormen soms nuttig 
kunnen zijn. 

De volgende spreker was de di
recteur Corporate Affairs. In 
zijn betoog droeg hij het stand
punt uit dat de Nederlandse 
gezondheidszorg te veel wordt 
gestuurd door de overheid. Aan
bodregulatie zorgt volgens hem 
voor wachtlijsten omdat de 
overheid het aantal ziekenhui
zen, artsen etc. kunstmatig be
perkt. Doordat centraal wordt 
bepaald welk pakket van 
geneesmiddelen vergoed wordt, 
heeft de 'consument' geen keu
zevrijheid. Hij toonde echter 
niet aan of en hoe de vrije 
marktwerking de situatie in de 
zorg zou kunnen verbeteren. 
'Slechts 56 procent van de huis
artsbezoekers verlaat de prak
tijk met een recept. Dit is veel 
lager dan in alle andere Europe
se landen, net als de uitgaven 
aan geneesmiddelen per hoofd 
van de bevolking.' Tot onze ver
bazing zag hij dit spaarzame 
voorschrijfbeleid als negatief. 

Anti-rookpil in het 
ziekenfonds? 

Er ontstond enige discussie over 
het feit dat een anti-rookpil van 
Glaxo door de zorgverzekeraars 
niet wordt vergoed, omdat het 
geen geneesmiddel is en stop
pen met roken wordt gezien als 
eigen verantwoordelijkheid van 
rokers. Volgens de spreker zou 
deze pil op de lange termijn ech
ter veel kosten kunnen besparen 
voor de gemeenschap. Hij zei na 
afloop van zijn betoog des
gevraagd geen heil te zien in het 
SP-voorstel om een onafuanke
lijk Nationaal Fonds Medicij
nenonderzoek op te richten, 
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brikanten betalen, en dat onder
zoek naar nieuwe middelen fi
nanciert. 'De overheid legt ons 
zeer veel wettelijke beperkin
gen en procedures op, die de 
transparantie van het onderzoek 
naar nieuwe geneesmiddelen 
voldoende waarborgen. Op 
fraude staan sancties die gigan
tische financiële en persoonlijke 
consequenties hebben. Fraude is 
daarom simpelweg niet zinvol.' 
De vraag of de uitslag van on
derzoek afuankelijk is van spon
soring, werd met een uitdrukke
lijk NEE beantwoord. Toch 
moest de directeur New Product 
Introductions & Science erken
nen dat het 'in een heel klein 
percentage' voorkomt dat een 
geneesmiddel iets beter uit een 
onderzoek komt dan het in wer
kelijkheid is. Hij was het met 
ons eens dat er randgebieden 
bestaan tussen frauduleus en 
puur wetenschappelijk onder
zoek. 
Tot slot van ons bezoek gaf het 
hoofd Corporate Communiea
tions een presentatie over de 
internationale toegankelijkheid 
van geneesmiddelen, die vol
gens haar niet beperkt wordt 
door patentrechten. Deze stel
ling werd later die dag nog 
breed en veelzijdig belicht van
uit andere gezichtspunten: uit
gedragen door gasten die ver
bonden zijn aan Health Action 
International, Ons Medisch 
Centrum in Oss, Farmacie 
Mondiaal en de Europese SP
fractie. 
De voorbereiding, de excursie 
en het napraten hebben ons 
veel geleerd over de rol van de 
farmaceutische industrie in de 
Nederlandse gezondheidszorg, 
en die van de derde wereld. Bij
voorbeeld de wijsheid: 'dat we 
in Nederland een WAO-pro
bleem hebben, nou, dat komt 
gewoon doordat we te weinig 
medicijnen slikken.' Glaxo kan 
ons nog meer vertellen. Maar 
nuttig was het zeker om ook 
hun kant van het verhaal te ho
ren. Dat zet je in ieder geval 
aan het denken. Was dat mis
schien een doel van de Zomer
school? • 

15 




