
 

  
   

KWF: Europese actie voor eerlijke prijzen van dure 
kankergeneesmiddelen 

  

European Fair Pricing Network streeft naar transparante en verantwoorde 
prijsstelling 

  
KWF lanceert een Europees samenwerkingscollectief dat een eind 

moet maken aan dure kankermedicijnen. Door onderzoek naar de 

prijs en beschikbaarheid van kankermedicijnen in meerdere 

Europese landen direct te koppelen aan lobby, moeten patiënten 

beter toegang krijgen tot nieuwe medicijnen. Het is voor het eerst 

dat dit probleem op deze schaal wordt aangepakt. Met de 

oprichting van dit collectief en de inzet van onderzoekers van het 

Nederlands Kanker Instituut (de onderzoekstak van het Antoni 

van Leeuwenhoek) heeft Nederland een voortrekkersrol in 

Europa. 

 

Johan van de Gronden, directeur KWF Kankerbestrijding: ‘Met een 

sterk samenwerkingsverband van kankerorganisaties in heel 

Europa kan KWF het landschap van escalerende medicijnprijzen 

omploegen in het voordeel voor de patiënt.’ 

 

Ook andere landen kennen hoge medicijnprijzen en ook daar komen 

medicijnen soms niet, of laat, beschikbaar door de hoge prijs. Dat is voor 

KWF en het Antoni van Leeuwenhoek onacceptabel. Om een inschatting 

te maken van de grootte van het probleem en naar mogelijke oplossingen 

te zoeken, is internationale samenwerking essentieel. 

 

René Medema, voorzitter Raad van Bestuur van het Antoni van 

Leeuwenhoek/Nederlands Kanker Instituut: ‘Voor ons staat bovenaan dat 

patiënten die geneesmiddelen nodig hebben, daar daadwerkelijk toegang 

toe krijgen, terwijl tegelijkertijd het zorgsysteem niet onnodig wordt 

overbelast. Om aan de juiste knoppen te kunnen draaien is daarom het 

van groot belang dat we glashelder krijgen hoe geneesmiddelenprijzen tot 

stand komen.’  

 

Het European Fair Pricing Network (EFPN) streeft naar eerlijke, en 

inzichtelijke prijzen en een transparante markt voor nieuwe en dure 

kankermedicijnen. Het EFPN is opgericht door KWF Kankerbestrijding en 

andere Europese kankerorganisaties uit ruim 10 verschillende landen. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmonalyse.nl%2Femaileditor%2Fuploads%2F6c524f9d5d7027454a783c841250ba71%2Fupload-file-446-543881382020.jpg&data=04%7C01%7Cgboog%40kwf.nl%7Ce18550664426449e0ac208d894ffd216%7C41c680fcab8849439b7e45cd57ace72a%7C0%7C0%7C637423173787295416%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ziUV39Uwz5dRHM%2BZddVr2X64SAutVBPikFnLURiDelw%3D&reserved=0


 

Onderzoek naar prijzen 

Vergelijkend onderzoek kan duidelijk maken of prijsonderhandelingen 

zinvol zijn, of juist tot vertraging leiden.  Ook kan het duidelijk maken 

hoe het in verschillende landen zit met de snelheid waarmee medicijnen 

beschikbaar komen voor patiënten, en of er prijsverschillen zijn tussen 

Europese landen. Tot nu toe is de opbouw van een medicijnprijs in 

nevelen gehuld. 

 

50.000 euro 

Een voorbeeld. Pembrolizumab is een vorm van immunotherapie voor 

patiënten met longkanker en lymfeklierkanker. Daarnaast kunnen vormen 

als huidkanker (melanoom), blaaskanker, nierkanker, of kanker in het 

hoofd-hals gebied hiermee behandeld worden. 

 

De fabrikant rekent 50.000 euro per jaar voor de behandeling van een 

patiënt. Het gebruik van dit medicijn neemt toe, en dus ook de 

zorgkosten. De echte prijs van het medicijn is geheim, de opbouw van de 

prijs is onbekend. Dit maakt het onmogelijk om over een lagere prijs te 

discussiëren. Met de oprichting van de EFPN moet daar verandering in 

komen. 
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Over KWF Kankerbestrijding 

Iedere Nederlander krijgt ooit te maken met kanker. Of je het nu zelf 

hebt, of iemand om wie je geeft, kanker ontwricht je leven. Voor al die 

miljoenen levens maken wij al ruim 71 jaar het verschil. We bestrijden 

niet alleen de ziekte maar zetten ons ook in voor een beter leven met 

kanker. Door levensreddend onderzoek of het snel bereikbaar maken van 

dure geneesmiddelen. Maar net zo goed met initiatieven als inloophuizen 

en de community kanker.nl om iedereen die leeft met kanker te 

ondersteunen. En we mobiliseren heel Nederland voor onze gezamenlijke 

missie. Minder mensen die kanker krijgen, meer mensen die genezen en 

meer mensen die beter leven met en na kanker. Omdat er zoveel is om 

voor te leven. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. 
 

  
  
 


