SOCIALE ZEKERHEID BESPAART MILJOENEN DOOR AFLOPEN PATENT

Reumamedicijn wordt 80 procent goedkoper
Het patent van het best verkochte medicijn ter wereld naar omzet, is verlopen. Dat is goed nieuws voor
reumapatiënten én de staatskas.
VAN ONZE REDACTEUR NICO TANGHE
BRUSSEL

Gemeten naar omzet is Humira het best verkochte medicijn in de wereld. Vooral
ziekenhuizen zouden het op grote schaal aankopen. In Nederland was het vorig jaar goed
voor een jaaromzet van 230 miljoen euro. Wereldwijd liep dat zelfs op tot 18,4 miljard euro.
Een enorm bedrag, dat mede te verklaren is door het feit dat de ontstekingsremmer niet
alleen wordt gebruikt door patiënten met chronische reuma, maar ook door patiënten met
andere ontstekingsziekten, zoals de ziekte van Crohn.
Reuma is een verzamelnaam voor aandoeningen aan het bewegingsapparaat
(gewrichten, spieren, pezen en botten). Veel reumapatiënten hadden tot voor kort jaarlijks
26 injecties van Humira nodig om hun pijn te verzachten. En dat lange tijd tegen de bijzonder
hoge prijs van 570 euro per stuk. Daardoor kon producent Abbvie per reumapatiënt tot
14.000 euro per jaar verdienen. Exorbitant veel, volgens critici, die het bedrijf er in de VS van
beschuldigden de prijs kunstmatig hoog te houden.
Daar komt nu een einde aan. Het middel is in oktober uit patent gelopen, waardoor
nieuwe aanbieders eigen versies van het medicijn mogen verkopen. De producent van
Humira, ook bekend onder zijn stofnaam adalimumab, heeft daarop gereageerd met een
sterke prijsverlaging van het middel. Die kan oplopen tot 80 à 85 procent.
Moederbedrijf AbbVie geeft de monsterkorting omdat het concern zo min mogelijk
marktaandeel wil verliezen. Minstens vier grote farmabedrijven – Amgen, Biogen,
Novartis/Sandoz en Mylan – bieden een Humira‐variant aan en zijn gedwongen mee te gaan
in de prijzenslag.
Dat is niet alleen positief voor de reumapatiënten, het is ook uitstekend nieuws voor onze
sociale zekerheid. Als alle ziekenhuizen een korting van 80 tot 85 procent op Humira zouden
krijgen, kan de besparing in Nederland oplopen tot 184 miljoen euro op jaarbasis, berekende
het Financieele Dagblad onlangs.
Die spectaculaire miljoenenbesparing zal in België wellicht minstens even groot zijn. ‘We
kunnen bevestigen dat Humira en andere middelen een prijsdaling ondergingen op 1 januari
2019, omdat patenten vervallen. De besparingen bij ons zullen in dezelfde grootteorde
liggen als in Nederland’, zegt An‐Sofie Soens, woordvoerster van het Riziv, het Rijksinstituut
voor ziekte‐ en invaliditeitsverzekering.
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