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Dankzij medische en technologische ontwikkelingen komen er steeds meer nieuwe medicijnen en producten
op de markt, waardoor behandelingen verbeteren en meer patiënten overleven, langer leven en/of een betere
kwaliteit van leven krijgen. De Vereniging Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF1) juicht de komst van
deze nieuwe producten toe en is er trots op dat het hieraan bijdraagt door het financieren van
wetenschappelijk onderzoek, de samenwerking met onderzoeksinstituten en het creëren van de beste
voorwaarden voor onderzoek en ontwikkeling.
Tegelijkertijd brengt deze voortuitgang ook een grote uitdaging met zich mee. Doordat de betaalbaarheid en
beschikbaarheid van nieuwe medicijnen en producten onder druk staat, bestaat het risico dat patiënten geen
toegang hebben tot de optimale behandeling en zorg. De SGF vindt deze ontwikkeling zorgwekkend en pleit
voor een systeem dat de toegankelijkheid en beschikbaarheid van behandelingen en producten niet in gevaar
brengt.
Veel nieuwe geneesmiddelen vinden hun oorsprong in vindingen uit academisch onderzoek dat met publieke
middelen gefinancierd wordt. Kansrijke kandidaat-geneesmiddelen worden vervolgens doorontwikkeld door
de farmaceutische industrie. De SGF is van mening dat het niet zo zou moeten zijn dat de maatschappij voor
de uiteindelijke geneesmiddelen een gemaximeerde prijs betaalt, aangezien veel geneesmiddelen er zonder
door de maatschappij gefinancierde academische kennisbasis nooit geweest zouden zijn.
De SGF roept daarom zijn leden op bij het financieren van onderzoeks- en ontwikkelingstrajecten de
toegankelijkheid van medicijnen en producten zo goed mogelijk te waarborgen. Daarnaast roept de SGF alle
partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling, productie, verkoop en gebruik van medicijnen en producten op
tot transparantie, dialoog, maatschappelijke verantwoordelijkheid en gezamenlijk in te staan voor
toegankelijke behandelingen voor iedere patiënt.
De SGF is zeer positief over de beweging die de NFU met het rapport ‘Tien principes voor Maatschappelijk
Verantwoord Licentiëren’ inzet. Door het toepassen van de tien principes kunnen kennisinstellingen een
betere invulling geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid bij het licentiëren van kennis die
grotendeels met publieke middelen gegenereerd is. Dit draagt bij aan de toegankelijkheid van behandelingen.
De SGF roept zijn leden op zich te laten inspireren door deze principes bij het financieren van onderzoeks- en
ontwikkelingstrajecten. De SGF is graag bereid om deel te nemen in werkgroepen die een vervolg geven op
deze door de NFU ingezette beweging.
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In de SGF zijn 20 fondsen vertegenwoordigd: Aidsfonds, Alzheimer Nederland, Diabetes Fonds, Epilepsiefonds, MIND,
Hartstichting, Hersenstichting, Johanna Kinderfonds, KWF Kankerbestrijding, Longfonds, Maag Lever Darm Stichting,
Nederlandse Brandwonden Stichting, Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting, Nierstichting, Prinses Beatrix Spierfonds,
ReumaNederland, HandicapNL, Stichting MS Research, Stichting ALS en Trombosestichting

