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Betreft: Relaties tussen de farmaceutische industrie en patiëntenorganisaties
Hooggeachte mevrouw Schippers,
De laatste jaren wordt er (inter-)nationaal aandacht gevraagd voor transparantie met
betrekking tot de relaties tussen de farmaceutische industrie en artsen, wetenschappers, de
gezondheidsraad en patiëntenorganisaties.
Health Action International (HAI) Europe heeft de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan
de transparantie in het geneesmiddelenbeleidsproces. Vorig jaar heeft HAI wij de financiële
transparantie van patiëntenorganisaties, die veelvuldig overleg hebben met de European
Medicines Agency (EMA) onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat tweederde van de
organisaties geld krijgt van farmaceutische bedrijven en minder dan de helft van alle
organisaties heeft de transparantieregels van de EMA gevolgd (dit verslag is als bijlage
toegevoegd). Op basis hiervan formuleerden wij aanbevelingen voor duidelijke regels over
transparantie en een verbeterde naleving hiervan. Naar aanleiding hiervan adviseerde de
toenmalig Minister van VWS de EMA om deze ter harte te nemen.
Onlangs heeft HAI Europe een onderzoek gepubliceerd of er verband bestaat tussen de
opinies van Europese patiënten- en consumentenorganisaties over onderwerpen die
gerelateerd zijn aan het wetsvoorstel van de Europese Commissie over Information to
Patients Directive and Regulation en de financiële ondersteuning die zij ontvingen van de
farmaceutische industrie. Een verband werd waargenomen tussen het ontvangen van
sponsoring en support voor een grotere rol van de farmaceutische industrie als
informatieverstrekker over haar producten. Deze bevindingen suggereren dat er een financiële
relatie bestaat tussen commerciële en maatschappelijke organisaties die de uniciteit van de
patiënt en de consument in gevaar kunnen brengen. De onafhankelijke stem van de burger in
het beleidsvormingsproces wordt hierdoor bedreigd.
Transparantie van patiëntenorganisaties wordt regelmatig besproken, ook in Nederland. HAI
Europe wilt graag weten of U de mening deelt en ondersteunt dat transparantie over deze
relaties van publiek belang is. Bent U van plan om dit gebrek aan transparantie op de agenda
te zetten en dit aan te pakken door zelfregulering of een wettelijke bepaling, zoals een
Nederlandse variant van de Sunshine Act? Uw mening hierover is van grote belang voor ons.
Hoogachtend,
Katrina Perehudoff
Policy Officer, Health Action International (HAI) Europe
Health Action International (HAI) is an independent, global network, working to increase access to essential medicines
and improve their rational use through research excellence and evidence-based advocacy.

Health Action International (HAI) is an independent, global network, working to increase access to essential medicines
and improve their rational use through research excellence and evidence-based advocacy.

