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60% besparing op
geneesmiddelen
mogelijk dank zij
het KIWI-model!
Goedkopere geneesmiddelen,
een ander beleid is mogelijk!
Méér geld voor méér en
beter betaald verplegend personeel!

Een groot deel van de kosten van onze gezondheidszorg bestaat uit uitgaven voor medicijnen. Ondanks het
"geneesmiddelen vergoedingssysteem VGS" waarbij
prijslimieten aangegeven werden, blijft deze post veel
te duur in Nederland. De "marktwerking en concurrentie" (de stokpaardjes van het kapitalistische systeem)
worden op slinkse wijze omzeild. Onze regering sluit
geneesmiddelen-convenanten af met de leveranciers,
maar de fabrikanten weten onderling prijsafspraken te
maken. Zo stellen zij hun royale winstmarges veilig.
In België schreef huisarts Dirk van Duppen van "Geneeskunde Voor Het Volk" het boek ‘De Cholesteroloorlog, waarom
geneesmiddelen zo duur zijn’. Hij toont aan dat door een systeem van openbare aanbestedingen, de collectieve uitgaven
voor medicijnen spectaculair kunnen dalen.
EEerst

Hij pleit voor invoering van het Kiwimodel. Het Kiwi-model is vernoemd
naar het systeem dat al jaren in
Nieuw-Zeeland gehanteerd wordt.
Daar komen geneesmiddelen voor
vergoeding in aanmerking na een
openbare aanbesteding. Alle in aanmerking komende geneesmiddelen
worden vooraf getest op effectiviteit
en veiligheid door een onafhankelijke commissie van deskundigen. Het
middel dat voor de laagste aanbiedingsprijs geleverd kan worden,
komt voor volledige vergoeding in
aanmerking.
"In 2005 werd in Nieuw-Zeeland (4
miljoen inwoners) voor 275 miljoen
euro aan geneesmiddelen uitgegeven, bij ongewijzigd beleid was dat
bijna 700 miljoen euro geweest" (aldus Joop Bouma, Trouw, mei 2006).

België: Front met vakbonden
dwingt eerste toepassing
openbare aanbesteding af
Dirk van Duppen heeft in België de
afgelopen jaren de zaak van de medicijnenprijzen aan de orde gesteld.

de mensen, niet de winst!

Samen met de vakbonden in de zorgsector vormde hij een front om de
openbare aanbesteding van medicijnenlevering te bepleiten. De machtige farmacie-fabrikantenlobby heeft
natuurlijk ook niet stilgezeten, zoals
dat in het kapitalistische systeem gebruikelijk is, en geeft fors tegengas
om de enorme winstmarges te kunnen behouden.
Door de frontvorming is de druk vanuit de Belgische samenleving zodanig
geworden dat de minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid een begin
maakt met het toepassen van openbare aanbesteding. België zal de prijzen aanzienlijk kunnen verlagen voor
maagzuurremmers en cholesterolverlagers .

Waarom geen Nederlands
Kiwi-model?

De NCPN vindt, dat in ons land dit
Kiwi-model eveneens toegepast moet
worden. We kunnen de bespaarde
miljoenen beter op andere terreinen
binnen de Zorgsector besteden: patiënten in ziekenhuizen, verpleeghuizen, woonzorgcentra en hulpbehoevenden die thuis wonen, komen vaak
de benodigde zorg tekort vanwege
geldgebrek bij de betreffende instellingen.
Hogere Rijksbijdragen naar die zorginstellingen, naar meer verplegend en
verzorgend personeel tegen goede arbeidsvoorwaarden.
Elke patiënt de benodigde zorg, dat is
geen verwennerij, dat is noodzaak!

Het spreekt voor zich dat de fabrikanten en leveranciers van medicijnen
niet zonder slag of stoot een deel van
hun winsten zullen afstaan. Er zal
flinke druk nodig zijn vanuit alle
maatschappelijke geledingen richting
Balkenende en Hoogervorst.

De NCPN wil dan ook een beroep doen op patiëntenverenigingen, consumentenbonden,
vakbonden in de zorgsector,
politiek en ziektekostenverzekeraars, om zich hiervoor
sterk te maken. Laat minister
Hoogervorst geen keus !

Het boek van Dirk van Duppen is bij ons te bestellen, en kost 17 euro.
Wilt u reageren, voor steun, suggesties, ideeën e.d?
Vul onderstaande bon in en zend naar ons contactadres in Zeeland.
(zomer 2006)
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Ik wil 3 maal een gratis nummer van MANIFEST
(twee wekelijkse krant)
Ik wil een oriënterend gesprek

lees de waarheid in

Behandelend arts bepaalt
Voorschrijvende artsen moeten uiteraard de mogelijkheid blijven houden
om in individuele gevallen voor hun
patiënten op medische gronden maatwerk te leveren. Aanpassingen vanwege onverantwoorde bijwerkingen, onmogelijke combinaties, allergieën voor
bepaalde bestanddelen en dergelijke,
moeten eveneens voor vergoeding in
aanmerking blijven komen.

Gezamenlijk front vormen

MANIFEST

Ook minister Hoogervorst kan in Nederland veel meer besparingen realiseren. Uitgerekend is dat alleen al op
één geneesmiddel, het veelgebruikte
antidepressivum citalopram, door
openbare aanbesteding op jaarbasis
reeds 20 miljoen euro bespaard kan
worden. Over het hele scala aan geneesmiddelen zouden dit vele honderden miljoenen aan euro's zijn.
Het Kiwi-model biedt nog bijkomende voordelen.
Behalve prijsverlaging kan dit systeem
ook een eind maken aan de dure
en/of agressieve reclames en marketingpraktijken richting consumenten
en voorschrijvende artsen, alweer
kostenbesparing.
De overheid kan namens alle medicijngebruikers collectief onderhandelen met de
leveranciers. Door de gigantische hoeveelheden aan medicijnen waar het dan
over gaat, kan een gunstiger prijs bedongen worden.

Ook in Nederland! Eerst de
mensen, niet de winst!

Opsturen naar: Manifest Haarlemmerweg 177, 1051 LB Amsterdam

