
  
 

 

 

Aan de leden van de Vaste Kamercommissie van VWS 
per email: cie.vws@tweedekamer.nl  

 

Den Haag, 20 september 2017 
Betreft: Input Rondetafelgesprek 2 oktober 2017 over de farmaceutische industrie  
 

Geachte leden van de Vaste Kamercommissie, 

Op 2 oktober a.s. spreekt u in een Rondetafelgesprek over maatregelen die de overheid kan nemen als het 
gaat om het beheersbaar houden van de kosten van de inzet van (dure) geneesmiddelen. Een van de 
oplossingen is: investeer in diagnostiek. Laboratoriumdiagnostiek is immers een van de instrumenten om de 
kwaliteit van de zorg te verbeteren en tegelijkertijd de zorg doelmatig in te zetten. Dat geldt zeker ook bij de 
inzet van geneesmiddelen.  

Het is belangrijk dat het juiste geneesmiddel terecht komt bij de juiste patiënt, in de juiste dosering en op het 
juiste moment (‘personalised medicine’). Daarbij kan diagnostiek een cruciale rol spelen. Zo kan voorafgaand 
aan de keuze voor een bepaald geneesmiddel beter worden voorspeld of een bepaald geneesmiddel zal 
aanslaan of juist niet. Ook kan tijdens de behandeling worden gemonitord of het geneesmiddel (voldoende) 
effect heeft, aanpassing in dosering moet plaatsvinden dan wel de behandeling moet worden gestaakt.  

Het debat zal op 2 oktober vooral gaan over kosten. Diagnostiek is relatief goedkoop: de kosten van een test 
zijn vrijwel altijd een fractie van de kosten van de interventie die daarop volgt.1 Nederland behoort tot de 
zuinigste landen in Europa. Bovendien kent Nederland een uitgebreid netwerk van hoogwaardige 
laboratoria, waardoor kwaliteit en continuïteit zijn gegarandeerd.  

Boodschap: investeer in diagnostiek  

Geneesmiddelen zijn zeer belangrijk in de zorg. Het is een uitdaging om met elkaar echter de stijging van 
de zorgkosten door de inzet van dure geneesmiddelen te beperken zonder dat verschraling van zorg 
optreedt. Diagnostiek kan daarbij fungeren als het ‘navigatiesysteem’: zet de “tomtom” aan.  
De voordelen:  
-  Voor de patiënt: zorg op maat leidt tot minder onnodige behandelingen – en dus ook minder 
 onnodige bijwerkingen.  
-  Voor de kosten: minder verspilling van geneesmiddelen en minder kosten wegens complicaties en 
 bijwerkingen. 

Wij hopen dat tijdens uw debat op 2 oktober, maar ook daarna, de waarde van diagnostiek de aandacht 
krijgt die het verdient en wij zijn te allen tijde bereid deze waarde nader toe te lichten.  

Met vriendelijke groet,  

Wim Smit 

 
Voorzitter Diagned   
 
Diagned is de overkoepelende organisatie van fabrikanten en importeurs van in vitro diagnostica in Nederland. Dit zijn medische 
hulpmiddelen (tests, diagnostische apparatuur) die worden gebruikt bij preventie, diagnose, prognose en therapie. 
Contact: Laan van Nieuw Oost Indië 131-G - Postbus 85612- 2508 CH DEN HAAG - T: (070) 312 39 28 – www.diagned.nl. 

                                                           
1 De totale testkosten in Nederland bedragen minder dan 2% van het totale gezondheidszorgbudget; aan testmaterialen wordt jaarlijks nog geen € 18 
per inwoner uitgegeven. Bron: EDMA. European IVD market statistics report 2015.  


