
10.2.e, tenzij anders aangegeven 
	 Doc. 71 

Van: 
Verzonden: 
Onderwerp: 
Bijlagen:  

dinsdag 30 april 2019 17:38 
Ter reactie 8/5: verslag consultatiebijeenkomst GVS modernisering 
Verslag consultatiebijeenkomst GVS 16 april 2019.pdf 

Geachte genodigden van de consultatiebijeenkomst over de modernisering van het GVS, 

Bijgevoegd een kort verslag van de consultatiebijeenkomst modernisering GVS van dinsdag 16 april 2019. Het is een 
samenvatting van de belangrijkste punten die genoemd zijn tijdens de bijeenkomst. We beseffen ons dat dit een 
selectie is van alle punten die tijdens de bijeenkomst naar boven kwamen. 

Zoals gemeld tijdens de bijeenkomst streven wij ernaar de voorlopige richting van de modernisering eind 2019 met 
de Tweede Kamer te delen. 

Wij stellen u graag in de gelegenheid om aanvullend schriftelijk te reageren op de bijeenkomst en op het 
bijgevoegde verslag. Dit kan tot uiterlijk woensdag 8 mei 2019. 

Alvast dank! 

Mocht u vragen hebben, schroom niet om contact op te nemen. 

Met vriendelijke groet, mede namens de projectgroep, 

dr. 
Belet sme ewer cer 
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
Cluster Pakkettoelating en bekostiging 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
M +31 6 
E 	 mmvws.n1 
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Verslag van de besproken hoofdpunten 

Consultatiebijeenkomst GVS-modernisering 
16 april 2019 

Ronde 1— Analyse GVS 
Positieve elementen, prioritaire knelpunten, ondoelmatigheden en capaciteit Zorginstituut 
• De positieve elementen van het GVS werden breed gedeeld (o.a. brede toegang voor patiënten, 

aanspraak op stofnaam, weinig bijbetalingen, positieve lijst met duidelijkheid over wat wel/niet 
vergoed wordt en transparantie over het proces van pakkettoelating). 

• Ook de gesignaleerde knelpunten voor patiënten (o.a. dat de patiënt in specifieke gevallen geen 
bijbetalingsvrij geneesmiddel kan gebruiken) en de ondoelmatigheden (o.a. geen grip op uitgaven aan 

geneesmiddelen op bijlage 1B en bereidingen, beperkte prijsdruk van huidige vergoedingslimieten, 

geen prijsconcurrentie in specifieke clusters met concurrerende middelen, systematiek van 
combinatieclusters) werden erkend. 

• Ook was er overeenstemming over de noodzaak van een efficiëntere inzet van de capaciteit van het 

Zorginstituut. 

Gemiste punten in analyse GVS 
• Als gemist punt in de analyse werd de clusterindeling genoemd: moet/kan dit anders? Kan 

bijvoorbeeld bij de clustering het criterium toedieningsweg vervallen, is clustering op indicatie of 

effect mogelijk, en kan het GVS opgeschoond worden? De meningen hierover waren verdeeld. 

• Ook het gebrek aan transparantie over prijzen richting de patiënt en de voorschrijver werd genoemd. 
Hierdoor kan de patiënt niet doelmatig kiezen. 

• Daarnaast kwamen o.a. naar voren: 
o De beoordelingssystematiek Zorginstituut: deze lijkt niet te passen voor bijvoorbeeld 

weesgeneesmiddelen. Aanpassen beoordelingssystematiek is geen onderdeel van de GVS-
modernisering 

o Geen prijsonderhandelingen voor middelen met een budgetimpact van minder dan €10 miljoen 
o Verschil in pakkettoelating tussen extramurale en intramurale geneesmiddelen 

o Vertraagde toegang voor de patiënt door beoordeling Zorginstituut 
o Weinig communicatieruimte in procedure van pakkettoelating tussen ZIN en fabrikant 

o Spookclusters 

Ronde 2 — GVS moderniseren met pakket aan maatregelen 
In ronde 2 zijn, om de gesignaleerde knelpunten in het systeem aan te pakken (ronde 1), opties van 
maatregelen voorgelegd. Er wordt gesproken over opties van maatregelen, omdat vooralsnog alleen 
mogelijkheden zijn geïnventariseerd en er nog geen keuze qua richting of specifieke maatregelen is 
gemaakt. 
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Patiëntknelpunten 
De voorgestelde opties van maatregelen om de gesignaleerde patiëntknelpunten weg te nemen werden 
wisselend ontvangen. De hoofdreacties waren: 

• De maximering werd niet gezien als generieke oplossing voor de gesignaleerde patiëntknelpunten 

(namelijk de bijbetalingen). Maximaal €250 per patiënt per jaar (bovenop het eigen risico) is nog 

steeds veel geld voor patiënten. De perverse prikkel voor de prijsstelling door fabrikanten —

verzekeraars vergoeden alles boven €250 — werd erkend. Daarnaast werden bijbetalingen in het 
algemeen gezien als rem op therapietrouw. 

• De maatregel 'geen bijbetaling in geval medisch niet verantwoord' werd in het algemeen niet positief 

ontvangen vanwege de te verwachten uitvoeringsproblemen (o.a. administratieve lasten en het 
vaststellen van objectieve criteria) en het risico op misbruik. 

• Het uitzonderen van kinderen voor bijbetalingen werd wisselend ontvangen. Kanttekeningen die naar 

voren kwamen zijn de onwenselijkheid van het voeren van inkomenspolitiek in de 
Zorgverzekeringswet, ongelijkheid ten aanzien van andere 'kwetsbare' groepen zoals ouderen en 

chronisch zieken en het wegnemen van de prijsstellingsprikkel voor kindergeneesmiddelen. 

• De op te stellen clausule 'te lage vergoedingslimiet' werd positief ontvangen, met de kanttekening 

dat dit moeilijk te bewijzen zal zijn in de praktijk. 

• Het structureel oplossen van bestaande casuïstiek (bijv. bijbetalingen op smalspectrum-antibiotica 

terwijl breedspectrum geen bijbetaling kent en de prijskwesties rondom bereidingen) konden op 

brede steun rekenen. 

Ondoelmatigheden 
De voorgestelde opties van maatregelen om de ondoelmatigheden aan te pakken werden wisselend 
ontvangen. De hoofdreacties waren: 

• Over therapeutisch preferentiebeleid bestonden gemengde ideeën. Het zou in elk geval implicaties 

voor patiënten hebben. Daarnaast zou het enerzijds concurrentieverstorend kunnen werken 
(namelijk doordat aanbieders zich van de markt terugtrekken), maar zou het anderzijds ook 

concurrentiebevorderend kunnen werken (namelijk doordat concurrentie in de GVS-clusters wordt 

gestimuleerd). De vraag kwam op voor welke middelen therapeutisch preferentiebeleid ingezet zou 

kunnen worden (bijv. voor kortdurende middelen of geneesmiddelen met hetzelfde 

werkingsmechanisme). Men zag mogelijk problemen wanneer patiënten wisselen van apotheek of 
zorgverzekeraar. 

• Bij de mogelijke maatregel 'concurrentieafslag' (voor middelen op bijlage 1A en/of 113) kwam het 

volgende terug. Als dit ingevoerd wordt, dan een afslag invoeren op de Wgp en niet op de 

vergoedingslimiet om bijbetaling voor patiënten te voorkomen. Er was aandacht voor de mogelijke 

negatieve gevolgen (namelijk bijbetaling en/of terugtrekking van de markt). Een concurrentieafslag 

op voor middelen op bijlage 1A zou vooral toegepast moeten worden wanneer er concurrerende 

middelen in een cluster bijkomen. Het zou ook bij beperkte concurrentie kunnen, maar dan 

bijvoorbeeld in de vorm van een minder harde afslag. Bij dit laatste werd de kanttekening geplaatst 

op te passen voor overregulering. 

2 



Doc. 71a 

• Het afsluiten van het GVS voor weesgeneesmiddelen en het aanvullend mogelijk overhevelen van 
weesgeneesmiddelen naar het intramurale systeem kreeg wisselende steun. Als aandachtspunt werd 
hierbij aangegeven dat in dat geval ook geen centrale beoordeling meer plaats vindt, omdat het onder 
het open systeem valt. 

Beoordelingscapaciteit Zorginstituut 
Het idee dat het Zorginstituut de beoordelingscapaciteit efficiënter moest inzetten, door bepaalde 
beoordelingen beperkter of niet meer te doen, werd breed gedragen. Voorbeelden die gepresenteerd 
zijn: 

• Middelen onder €10 miljoen budgetimpact niet meer beoordelen 
• Middelen op bijlage 1A niet meer beoordelen door de claim fabrikant op bijlage 1A te volgen 
• Alleen dure 1B-middelen beoordelen 
• Bijlage 2-voorwaarden risicogericht beoordelen 

Tijdens de bijeenkomst is hier (vanwege de tijd) beperkt op gereageerd. 

Gemiste punten bij maatregelen modernisering GVS 
Aanvullend werden o.a. genoemd: 

• Risicogericht pakketbeheer (zoals sluismiddelen) ook toepassen op GVS. 
• Betere exit-strategie voor ineffectieve geneesmiddelen (opschonen GVS). 
• Samenwerken met andere Europese landen om het Zorginstituut te ontlasten. 
• Beoordeling door zorgverzekeraars en behandelaren/beroepsgroepen en alleen bij hoge 

budgetimpact door het Zorginstituut. 

Herberekenen vergoedingslimieten 
Ook het onderwerp herberekenen van de vergoedingslimieten kwam in ronde 2 aan bod. In het algemeen 
kwam naar voren dat het GVS regelmatiger en systematischer onderhouden zou moeten worden. 
Herberekenen na zo'n lange periode brengt veel onzekerheid met zich mee. Herberekenen lost wel het 
probleem op van het niet beschikbaar zijn van een bijbetalingsvrij alternatief. Er is verdeeldheid tussen 
de partijen over de wenselijkheid van herberekenen. Maar als een herberekening gaat plaatsvinden, dan 
zou dat ook in de toekomst regelmatig moeten plaatsvinden. Ook werd genoemd dat de maximering van 
de bijbetaling (€250 per patiënt per jaar) ertoe leidt dat fabrikanten hun gedrag minder snel aanpassen. 
Er is geen duidelijk antwoord gekomen op de vraag over de maximering van de eigen bijdrage een 
essentiële randvoorwaarde is voor een herberekening. 

Ronde 3 — naar een nieuw systeem van pakkettoelating voor extramurale 
en intramurale geneesmiddelen 
Nieuw pakkettoelatingssysteem 
• Er bleek brede steun voor een risicogerichte aanpak in de beoordeling van geneesmiddelen. 
• Ook was er bij een groot deel van de aanwezigen draagvlak voor één systeem van pakkettoelating 

voor intramurale en extramurale geneesmiddelen, met name wat betreft de eenduidigheid. Dit leidde 
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tot de vraag of het systeem zoals door VWS gepresenteerd het ideale plaatje is. Er waren ook geluiden 
dat het wenselijk is dat er twee systemen zijn. 

• Partijen gaven als aandachtspunt aan weinig zicht te hebben op wat loslaten van het GVS voor 'de 
onderkant van de markt' zal betekenen en wie welke rol daarin moet oppakken. 

• Ook werd als aandachtspunt genoemd dat de capaciteit van het Zorginstituut met een dergelijk 
systeem waarschijnlijk efficiënter ingezet wordt, maar dat het werk vervolgens bij zorgverzekeraars 
en behandelaren komt te liggen. 

• Gemeld werd dat een open systeem minder grip op de instroom betekent t.o.v. het GVS. Vragen die 
hierop volgen zijn: wat wordt wel/niet vergoed? Wie bepaalt de aanspraak (wanneer is het stand van 
wetenschap en praktijk?)? Wie koopt in? Wat is het risico op ongelijkheid/postcodegeneeskunde? 

• Ook de volgende risico's werden genoemd: geen eenduidigheid, minder transparantie, minder grip, 
geen rechtsgelijkheid/solidariteit, problemen voor patiënten bij wisselen van zorgverzekeraar. 

• Er was discussie over of het nieuwe systeem een 'open tenzij'- of een 'gesloten tenzij'-systeem zou 
moeten worden, en over welke rolclusters/onderlinge vervangbaarheid hierin zou moeten spelen. 

• Er leek een voorkeur te ontstaan voor een systeem waarin ten opzichte van nu geldt dat het GVS iets 
losser/risicogerichter zal worden, en het intramurale systeem wat meer gereguleerd zal worden (met 
informatie over onderlinge vervangbaarheid en mogelijk lagere sluiscriteria). 

• De deelnemers waren bij het gepresenteerde systeem positief over pakkettoelating (o.a. open 
instroom en snelle toegang), maar onzeker over wat het betekent voor middelen die in het systeem 
zitten (o.a. hoe is de aanspraak geregeld, wie koopt in, wat is de rol van richtlijnen, wat is de 
rolverdeling tussen partijen?). Er is behoefte aan voorspelbaarheid en duidelijkheid. 

• Het proces van markt naar pakket moet goed ingericht zijn (wie doet wat op welk moment). 
• Discussiepunt werd vervolgens ook de bekostiging: moet het naar één budget voor geneesmiddelen? 
• Algemene opinie: indien VWS besluit een nieuw systeem in te voeren, dan moet dit gefaseerd worden 

ingevoerd na uitgebreide consultatie. 

Aanvullende opmerkingen 
• Hoe gaan we om met middelen met beperkt bewijs? Afspraken gepast gebruik, verzamelen data over 

effectiviteit, weesgeneesmiddelenarrangementen. In de praktijk slechte ervaringen met 
herbeoordelingen. 

• Waarom is EMA-oordeel niet leidend? 

• Niet alleen kijken naar pakkettoelating, maar ook naar pakketbeheer (vergoeding, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden). Bv. bij ingestroomde geneesmiddelen die in eerste 
instantie beperkt budget hebben, maar in toekomst mogelijk indicatie-uitbreiding krijgen? 

• Liever een GVS intramuraal met bijbetalingen voor het ziekenhuis. 
• Liever intramuraal meer gesloten met clustering. 
• Naar een GVS toe waarin middelen automatisch instromen zolang ze onder de vergoedingslimiet 

zitten. 
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Van: 	 Dienstoostbus GMT-secretariaat 
Aan: 
Onderwerp: 	RE: A temmen 
Datum: 	 dinsdag 23 april 2019 13:28:00 

Prima, ik zal een invite versturen voor woensdag 1 mei 2019, 15.00-16.00 uur. 
Dan graag een check of dit ook zo in de agenda terecht komt. Wij ervaren momenteel regelmatig problemen 
met outlook waardoor invites soms niet op de juiste tijd in de agenda komen. 

Met vriendelijke groet, 

1 Management assistente directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 1 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag ! Postbus 20350 1 2500 Ei 1 Den Haag 1 

Bezoekers aan de gebouwen van de Rijksoverheid dienen zich te legitimeren dmv een geldig identiteitsbewijs 
Voor bezoek aan de Algemene Leiding is een speciale balie bij de receptie op de begane grond 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: 	 @its.jnj.com> 
Verzonden: dinsdag 23 april 2019 13:06 
Aan: _Dienstpostbus GMT-secretariaat <dienstpostbusGMTsecretariaataminvws.nl> 
Onderwerp: RE: Afstemmen 

Beste 

Dank voor uw mail. 
1 mei 10.00 - 16.00 uur is prima voor 
Wilt u zo vriendelijk zijn ons een invite te sturen? 

Dank 

Met vriendelijke groet,/Kind regards, 

Management Liaison 
Business Services 

Janssen-Cilag B.V. 
Graaf Engelbertlaan 75, 4837 DS Breda 
Postbus 4928, 4803 EX Breda 
Mobile +31 6 

@its.jnj.com  
Website: www.janssen.com/nederland  
Twitter: @JanssenNed 1 Facebook: Janssen Nederland ! Linkedln: Janssen Nederland 

Confidentiality Notice: This e-mail transmission is confidential and may be privileged information that is 
intended only for the individual or entity named in the e-mail address. If you are not the intended recipient and 
believe you have received this e-mail transmission in error, please reply to the Bender, so that we can arrange for 
proper deliveiy, and then please delete the message from your inbox. The unauthorized use, dissemination, 
distribution or reproduction of this e-mail, including attachments, is prohibited and may be unlawful. Receipt by 
anyone other than the intended recipient(s) is not a waiver of any attorney/client or other privilege. Thank you. 
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	Original Message 	 
From: _Dienstpostbus GMT-secretariaat <dienstpostbusGMTsecretariaat@minvws.nl> 
Sent: dinsdag 23 april 2019 12:58 
To: 	 @its.jnj.com> 
Subject: [EXTERNAL] FW: Afstemmen 

Beste 

In vervolg op onderstaande mailwisseling heb ik in de agenda van de heer 
gereserveerd om bij te praten: 
Dinsdag 30 april 2019, 10.30-11.30 uur 
Woensdag 1 mei 2019, 15.00-16.00 uur 
Vrijdag 3 mei 2019, 13.00-14.00 uur. 
Graag verneem ik of een van deze opties schikt voor de  heer.. 

Met vriendelijke groet, 

de volgende opties 

Management assistente directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 1 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport t Parnassusplein 5 12511 VX1Den Haag1Postbus 20350 1 
2500 EJ 1 Den Haag 1 (070) 	1 

@minvws.n11www.rijksoverheid.n11 

Bezoekers aan de gebouwen van de Rijksoverheid dienen zich te legitimeren dmv een geldig identiteitsbewijs 
Voor bezoek aan de Algemene Leiding is een speciale balie bij de receptie op de begane grond 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: 	 @its.jnj.com> 
Verzonden: vrijdag 12 april 2019 17:39 
Aan: 	 a minvws.nl> 
CC: 	 @minvws.nl>; 
van 	 aitsjnj.com>;  

egits.jnj.com> 
Onderwerp: Re: Afstemmen 

@minvws.nl>; • 

Beste 

Dank voor jouw reactie. 	kan het beste contact opnemen met 	(zie cc). 

Prettig weekend 

Met vriendelijke groet 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

> Op 12 apr. 2019 om 16:36 heeft 	 @minvws.nl> het volgende 
geschreven: 

> Bestel. 

> Inderdaad jammer dat we niet even konden bijpraten. Goed om elkaar even te zien en verwachtingen helder te 
maken._ zal contact met jullie opnemen om een afspraak te maken. 

> Fijn weekend, 
> Groet 
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	Oorspronkelijk bericht 	 
> Van: 	 @its.jnj.com> 
> Verzonden: vrijdag 5 april 2019 18:36 
> Aan: 	 @minvws.nl> 
> Onderwerp: Afstemmen 

> Beste 

> Jammer dat we elkaar gisteren tijdens GGG-congres niet meer konden spreken. Heb nog wel met- 
gesproken over follow-up van gesprek van 	c.s. met de minister. Daarnaast loopt nog het initiatief 
ikv het overleg met de SG's waar Janssen ook trekker van is en zijn we bezig om onze rol in de Topsector meer 
in te vullen. 	 en ikzelf zijn bij alle betrokken en voelen beiden de behoefte om deze 
onderwerpen met jou ook te bespreken. Enerzijds om wederzijdse verwachtingen helder te hebben maar ook om 
vaart te maken. Als jij die behoefte ook voelt, kunnen we dan binnenkort hierover met jou spreken? 

> Voor nu een heel goed en zonnig weekend gewenst. 

> Met vriendelijke groet 

> Verstuurd vanaf mijn iPhone 
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Van: 
Aan: 	 (ffiminez.nI"; 

(minez.ni]; 	 in z.n 

Cc: 
Onderwerp: 	overleg vws/gmt-ezk/i&k/topsectoren/afep 
Datum: 	 dinsdag 14 mei 2019 20:19:44 
Bijlagen: 	 190514 Aaenda overleg EZK VWS 15 mei.docx 

Beste, 

Bijgevoegd de agenda voor woensdagmiddag. Van 15.45 tot (uiterlijk) 17.15, locatie: EZK, 

projectkamer A-passage 3e. 

111~1:  ter info. 

Groeten 	en 

strategisch adviseur kennis & onderzoek 

Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 Ei 1 Den Haag 

Mob: +31 (0)6 
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Agenda overleg EZK/VWS (GMT) 

Aanwezig vanuit GMT: 	 en 

Vanuit EZK: 

Duur: 1,5 uur. 

Contactpersonen voor dit overleg zijn 	en 

1. Opening en mededelingen 
2. Bespreken doelstellingen en verwachtingen 
3. Strategische onderwerpen: 

a. Communicatie bewindspersonen 
b. Welke thema's kunnen we oppakken die relevant zijn en die we nu vaak dossier 

gebonden oppakken. 
i. Beschermingsmechanismen/Incentives/marktmacht.. 
ii. Alternatieve businessmodellen. Toekomst farma 
iii. Geopolitieke zaken. 

1. Amr/Grondstoffen/tekorten (internationale aspecten voor 
Nederlandse doelstellingen) 

iv. Werken aan twee kanten van dezelfde medaille: Economische kansen voor 
farma in nederland met de betaalbaarheid, prijzen en toegankelijkheids 
opdracht van VWS 

4. 	Kalender / Vooruitblik Kamerbrieven, AO's etc. 
5. Actualiteiten cq projecten. 

a. Somos rapport. Reactie in Volkskrant, Kamervragen aan ezk en vws, voorbereiding 
voor AO geneesmiddelen 7 juni 

b. Onderzoek LSH-ecosysteem 
c. Topsectoren en LSH 

i. Actualiteiten: missies en KIA en innovatie contracten 
d. Beschermingsmechanismen 

i. Actualiteiten: appreciatie brief in afrondende fase. 
e. Voortgang cie dwanglicentie 

i. Kamerbrief in de lijn 
ii. Commissie zal over 6 maanden klaar zijn 

f. 	Maatschappelijk Verantwoord Licentieren 
i. Kamerbrief (met ocw erbij) in afrondende fase 
ii. Vervolg stap: commissie zal verder gaan. 

1. NVSU erbij betrekken 
g. EMA actieplan 

i. Stavaza ambassadeur 
h. Future Affordable Sustainable Therapies 

i. Kabinetsstandpunt/brief/ schrijven 
i. 	Nabespreking VWS/EZK en farma ronde tafel. 

6. DG overleg voorbespreken. 
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Van: 
Aan: 	 eminvws.n1;  Dienstoostbus GMT-secretariaat; 
Onderwerp: 	FW: agenda ronde tafel 15 mei as 
Datum: 	woensdag 15 mei 2019 10:36:18 
Bijlagen: 	III.a.Draft-Proaramme-Economic-Mission-Boston-Life-Sciences-Health.odf 

IV.a. financiering biotech.docx  
II.a.kansen klinisch onderzoek.pdf 
IIb. motie Rutten.pdf 
III.b.kamerbrief-over-versterken-toosector-life-sciences-health-door-komst-ema.odf 
I. a.2019-04-29 Charter van het initiatief.pdf 

Beste Erik, 

De tafel is voorbesproken met jou door 	en mij, woensdag twee weken geleden. En je 
hebt er ook nog met 	 over gecommuniceerd (deze mail zit, naast de vergader 
stukken) ook in de bijlage. 

Tot vanmiddag, Groeten 

strategisch adviseur kennis & onderzoek 

Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 

Mob: +31 (0)6 

Van: 	 @minez.nl> 
Verzonden: woensdag 8 mei 2019 20:17 
Aan: 	 @minez.nl> 
CC: 	 @minvws.nl>; 
-@minez.nl>; SecretariaatSG <secretariaatSG@minezk.nl> 
Onderwerp: agenda ronde tafel 15 mei as 

Geachte deelnemers aan de ronde tafel farmaceutische industrie, 

De derde bijeenkomst over de positie van de farmaceutische industrie in Nederland zal 
plaatsvinden woensdag 15 mei as van 13.30 - 15.30 uur bij het ministerie van EZK, 
Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag (Verkadezaal, Zaal 25). 

Tijdens de bijeenkomst willen we graag met elkaar in gesprek over onderwerpen die de 
industrie en het beleid van onze ministeries raken. Een actieve inbreng van alle deelnemers 
wordt zeer op prijs gesteld. De voertaal van het overleg is Nederlands. 

We stellen voor om voor dit gesprek de volgende agenda te volgen. 

1. Opening en mededelingen (bijlage I) 
2. Kansen klinisch onderzoek in Nederland, presentatie Gerard Schouw (bijlage IIa,b) 
3. Gezamenlijke inzet economische missie Boston & aanwezigheid BIO Philadelphia (bijlage 

IIIa,b) 
4. Financiering biofarmaceutische bedrijven, presentatie Annemiek Verkamman (bijlage IV) 
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5. Wvttk 
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Initiatief van de topsector Life Sciences & Health over de waarde van 
innovatieve geneesmiddelen 

Publiek-private dialoog over waarde van innovatieve geneesmiddelen 
Nederland heeft een goed zorgstelsel waar wij trots op mogen zijn. Op vele internationale ranglijsten scoren 
wij in de top. Vanzelfsprekend streven wij naar continue kwaliteitsverbetering. Zorgen zijn er vooral over de 
groeiende kosten van onze gezondheidszorg. Die zorgen uiten zich o.a. in het debat over innovatieve 
geneesmiddelen waar private en publieke partijen vaak lijnrecht tegenover elkaar staan over prijsvorming. 
De topsector Life Sciences & Health (LSH) gelooft dat private en publieke partijen elkaar nodig hebben om 
ons zorgstelsel hoogkwalitatief, toegankelijk en betaalbaar te houden en tegelijkertijd duurzame business 
modellen te creëren voor bedrijven die de zorg bedienen met kosteneffectieve innovaties. Wij geloven dat 
private en publieke partijen elkaar kunnen vinden in het vergroten van de waarde van innovatieve 
geneesmiddelen. Waarde combineert de bijdrage van het geneesmiddel aan de gezondheid van 
patiënten/burgers, de snelheid waarmee het bij die gebruiker komt, de kosten van behandeling, en de 
economische activiteit voor ontwikkeling, productie, etc. van een medicijn in Nederland. 
Er zijn vele knoppen die private en publieke partijen samen kunnen bedienen om die waarde te verhogen. 
Natuurlijk kunnen nieuwe prijsmodellen helpen; over prijsvorming en onderhandeling is veel discussie. Maar 
er is zo veel meer waar een publiek-private win-win kan worden gerealiseerd als het over waarde gaat. Zoals 
in doelmatig gebruik met minimale verspilling, technologie die ontwikkeling van medicijnen sneller, 
effectiever en goedkoper maakt, het doen van klinische studies in Nederland, het meten van en sturen op 
uitkomsten, het snel implementeren van kosteneffectieve medicijnen in de dagelijkse praktijk, het sturen van 
de publiek-private innovatieagenda richting echte unmet needs, en regulatoire innovaties die het proces naar 
de patiënt kunnen versnellen. 
Ons doel is om een constructieve dialoog te initiëren tussen opinieleiders uit de publieke en private sector in 
Nederland over de kosteneffectieve ontwikkeling en implementatie van innovatieve geneesmiddelen die een 
belangrijke gezondheidsbijdrage leveren voor de patiënt, snel beschikbaar zijn, betaalbaar zijn en een 
economische bijdrage leveren aan Nederland. Kortom, die bijdragen aan maatschappij en economie, en de 
uitvoering van de missies van het maatschappelijk thema Gezondheid en Zorg. 

Uitgangspunten voor de dialoog 
Wij zijn voornemens om een serie discussies te organiseren rondom concrete onderwerpen in het waarde-
denken over innovatieve geneesmiddelen. Uitgangspunten daarbij zijn: 

> Publiek-privaat:  Discussies worden gevoerd door opinieleiders uit de private en publieke wereld met 
verschillende achtergronden zoals grote bedrijfsleven, MKB, overheid, regulatoir, ziekenhuizen, 
verzekeraars, patiënten, investeerders, etc. — afhankelijk van het onderwerp van de discussie 

> Concreet, feitelijk:  Iedere discussie gaat over een concreet thema/voorstel/model voor het vergroten 
van waarde — discussies zijn op feiten gestoeld 

> Win-win resultaat:  Iedere discussie werkt toe naar —drie inspirerende, tastbare, actiegerichte 
oplossingen/routes voorwaarts, die een win-win zijn voor publieke en private partijen 

> Nederlands:  Onderwerpen en resultaten zijn relevant vanuit Nederlands perspectief: Nederlandse 
partijen hebben er impact op/kunnen het implementeren, profiteren ervan, en het past bij de agenda van 
de Nederlandse topsector Life Sciences & Health 

> Goed voorbereid:  Discussies zijn goed voorbereidt, data-gedreven, en informatie is vooraf gedeeld met 
de deelnemers — iedere discussie heeft een expert sponsor voor de inhoudelijke voorbereiding, presentatie 
en ondersteuning bij de follow-up 

> Opgevolgd:  Resultaten van een discussie worden gecommuniceerd aan het publiek om het waarde-
denken te verspreiden, en opgevolgd naar partijen nodig om resultaten te implementeren 

> Duurzaam:  Doelstelling is om een duurzaam initiatief te ontwikkelen dat gedurende meerdere jaren op 
periodieke basis (twee keer per jaar) een discussie event organiseert 
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Initiatief van de topsector Life Sciences & Health over de waarde van 
innovatieve geneesmiddelen 

Governance van het initiatief 
> Samen:  Het initiatief wordt gedragen door Health—Holland, MSD, Janssen, Roland Berger en de 

ministeries van VWS en EZK, opgezet tegen minimale kosten waarbij iedereen een steentje bijdraagt en er 
geen onderlinge opdracht hoeft te worden verstrekt 

> Topteam:  Het initiatief staat onder de regie van het topteam van de topsector Life Sciences & Health 

> Organiserend comité:  Health—Holland, MSD, Janssen en Roland Berger vormen samen het 
Organiserend comité dat de discussie events organiseert. Het Organiserend comité betrekt daarbij de 
ministeries van VWS en EZK voor input. Het Organiserend comité staat onder leiding van Health—Holland 

> Participanten per event:  Geselecteerde opinieleiders vanuit verschillende achtergronden in de sector 
participeren in de discussie events. Het Organiserend comité is verantwoordelijk voor de samenstelling per 
event, het uitnodigen van participanten en de voorbereiding van participanten. Het draagt zorg voor een 
goede balans tussen expertises uit de publieke en private sector nodig voor een goede discussie over het 
specifieke onderwerp. Het Organiserend comité gaat in dialoog met VWS en EZK rondom samenstelling 

> Participeren op persoonlijke titel:  Alle participanten in de discussie events nemen deel op 
persoonlijke titel. Tijdens de discussie spreken zij als opinieleider uit de Nederlandse sector en niet namens 
de organisaties waar zij voor werken. Deze organisaties zijn op generlei wijze verantwoordelijk voor 
uitspraken van participanten tijdens de discussie of resultaten van de discussie. Hetzelfde geldt voor de 
organisaties die deelnemen in het Organiserend comité of anderzijds betrokken zijn 

> Inhoudelijk team:  Voor ieder event wordt een team gemobiliseerd voor inhoudelijke voorbereiding van 
het onderwerp, bestaande uit 1 of meerdere experts. Hierbij wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van in 
kind bijdragen, bv. door aansluiting bij studies die over het onderwerp al worden uitgevoerd bij 
academische groepen of andere organisaties. Het Organiserend comité mobiliseert het Inhoudelijk team 
per event, ondersteunt deze en begeleidt de vertaling van de inhoud naar input voor het discussie event. 
Het Inhoudelijk team heeft indien nodig ook een rol in communicatie en opvolging 

> Keuze onderwerpen:  Het Organiserend comité kiest het onderwerp voor een discussie event in dialoog 
met VWS en EZK. Ook de participanten in een discussie events adviseren daarbij: aan het eind van een 
event doet het Organiserend comité 1 of meerdere voorstellen voor onderwerpen voor het volgende 
event, waar de participanten vervolgens advies over kunnen geven 

> Opvolging: In opdracht van Health—Holland maakt Roland Berger verslag van de discussie en conclusies, 
inclusief aanbevelingen voor opvolging. Het verslag wordt aangeboden aan het topteam. Waar opportuun 
en relevant coordineert Health—Holland eventuele opvolging naar specifieke partijen die belangrijk zijn 
voor de implementatie van de resultaten, en wordt daarbij ondersteunt door het Organiserend comité 
waar nodig 

> Communicatie:  De uitkomsten van de discussie events worden publiek gecommuniceerd. Communicatie 
methodes/activiteiten (bv. publicatie op Health—Holland website, via media, gekoppeld aan event, etc.) 
zullen afhangen van de resultaten van een event. Health—Holland coordineert de communicatie en wordt 
daarbij ondersteunt door het Organiserend comité waar nodig 

> Ronde tafel:  Dit initiatief is op 12 januari 2019 gepresenteerd aan de ronde tafel van EZK, VWS en de 
farmaceutische industrie. Daar is steun uitgesproken voor dit initiatief. Voortgang zal worden 
gepresenteerd bij de volgende ronde tafel bijeenkomst. De resultaten van events zullen ook worden 
aangeboden aan eventuele ronde tafel bijeenkomsten in de toekomst 
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Initiatief van de topsector Life Sciences & Health over de waarde van 
innovatieve geneesmiddelen 

Mogelijke onderwerpen voor discussies 
In het voortraject zijn een heel aantal onderwerpen voor discussie events geïdentificeerd in gesprekken met 
opinieleiders (publiek en privaat) in het veld. Hieronder staan enkele onderwerpen kort beschreven. Dit zijn 
met nadruk voorbeelden, er zijn vele andere onderwerpen denkbaar: 

> Hoe industrie prijst: Transparantie over totstandkoming van de prijs van een innovatief medicijn en incentives 
uit het system en de industrie, zoals ontwikkelingskosten en -risico's, kosten-effectiviteitsberekeningen, 
vergelijk met bestaande producten, etc. 

> Ruimte voor verbetering in systeem: Identificeren van grote kosten in het zorgsysteem, het effect van 
innovatieve medicijnen daarop, waar ruimte voor verbetering in kosten is, en hoe innovatieve medicijnen 
kunnen helpen die verbetering te realiseren 

Onderwerp benoemd door meerdere publieke en private opinieleiders 

> Keten DBC voor kanker: Verbinden van budgetten van verschillende zorgactiviteiten in één DBC, incl. dure 
medicijnen voor x% van patiënten, om ruimte te maken voor innovaties die de hele keten verbeteren 

> Vast budget: Definiëren van het totale budget dat een land wil betalen voor een oplossing voor een ziekte, en 
bedrijven uitdagen om deze te leveren voor dat budget 

Onderwerp benoemd door een opinieleider uit de academie 

> Meten van uitkomsten: Van gepercipieerd beste zorgsysteem naar bewezen beste zorgsysteem ter wereld. 
Door te definiëren wat de zorg moet bereiken — bv. in kanker of diabetes — incl. preventie, en daarbij horende 
uitkomstparameters en meetsystematiek te bepalen. Uitkomsten worden ook gebruikt om de innovatieagenda 
van NL te sturen naar waar de meeste impact kan worden behaald 

Onderwerp benoemd door een opinieleider uit de private sector 
> Personalized medicine & regenerative medicine: Identificeren van kansen en uitdagingen van nieuwe typen 

medicijnen zoals personalized medicine en regenerative medicine, en voorbereiding van Nederland om 
maximale waarde uit die ontwikkelingen te halen 

> Mensmodellen: Versnellen van ontwikkeling en toepassing van mensmodellen (bv. organs-on-chips/organoids) 
die medicijnontwikkeling en bepalen van het juiste medicijn voor een individu veel effectiever kunnen maken 

Onderwerp benoemd door meerdere publieke en private opinieleiders 

> Leren van ontwikkelingslanden: In ontwikkelingslanden is betaalbaarheid al lange tijd een grote zorg. Vele 
modellen/acties zijn door bedrijven en overheden genomen om deze landen aan betaalbare medicijnen te 
helpen. Welke lessen worden daarvan geleerd? 

Onderwerp benoemd door een opinieleider uit de NGO wereld 

Eerste onderwerp: snelheid naar de patiënt 
In een bijeenkomst tussen vier voorziene leden van de kerngroep (academische opinieleider, lid van topteam, 
publiek-private expert, en private opinieleider) is het eerste onderwerp voorgesteld: "snelheid naar de 
patiënt". Dit onderwerp gaat over hoe Nederland op de kaart te zetten als een leider in snelheid naar de 
patiënt met als win-win resultaat voor publiek en privaat: (i) snelle toegang voor Nederlandse patiënten tot 
kosteneffectieve medicijnen tegen een betaalbare prijs en (ii) een innovatievriendelijk klimaat. 
Bij het Erasmus MC wordt momenteel een studie gedaan door Prof. Uyl-de Groot naar de snelheid van 
opname van medicijnen in de Nederlandse zorgsector t.o.v. andere landen en in de verschillende stappen van 
het proces vanaf marktautorisatie. De resultaten zullen worden ingebracht als input voor de discussie. 
De overgrote meerderheid van de nieuwe medicijnen die worden aangeboden aan het Nederlandse 
zorgsysteem zijn niet in of door een Nederlands bedrijf ontwikkeld en marktoegang is Europees bepaald. In 
het (nog verder) verbeteren van snelheid naar de patiënt ligt een belangrijk deel van de kracht van publiek-
privaat Nederland dus in het versnellen van stappen na markttoegang, w.o.: (i) aanbieden van het medicijn 
door de producent aan het Nederlandse zorgsysteem, (ii) opnemen in het vergoedingsstelsel, (iii) aanpassen 
van richtlijnen, en (iv) adopteren van het medicijn door zorgprofessionals in de praktijk. De discussie zal zich 
toespitsen op kansen om deze fasen te versnellen met publiek-private win-win oplossingen. 
Ondanks de focus op deze latere fasen in het proces van medicijnontwikkeling kunnen er kansen zijn in 
eerdere fasen die de latere fasen doen versnellen. Bijvoorbeeld door het doen van klinische studies in 
Nederland wordt de zorgpraktijk vroeg bekend met een potentieel nieuw medicijn wat snelheid van adoptie 
ten goede kan komen. Of door in een vroeg stadium een publiek-privaat geaccordeerd HTA model te 
ontwikkelen voor een potentieel nieuw medicijn kan er na markttoegang direct overeenstemming zijn over 
de bepaling/mate van kosteneffectiviteit. Dit zijn voorbeelden om de scope van de discussie te illustreren. 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
T.a.v. Hare Excellentie mevrouw mr drs. M.C.G. Keijzer 
Postbus 20401 
25oo EC Den Haag 

Den Haag: 	26 maart 2019 
Betreft: 	Knelpunten klinisch onderzoek in Nederland 

Geachte mevrouw Keijzer, 

Met veel interesse hebben wij uw Kamerbrief gelezen over het versterken van de Topsector Life Sciences & 
Health met de komst van de EMA. Daarin is de expertise van Nederland rond fase-1 onderzoek benoemd en 
wij zijn het van harte met u eens dat Nederland op dit gebied goed scoort! 

Klinisch onderzoek gaat echter verder dan een fase-2.. Ook voor het overige onderzoek in Nederland zien wij 
nog volop kansen ter verbetering. 

Vereenvoudig procedures Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO) 
Artsen en patiënten kijken uit naar het benutten van de enorme potentie van innovatieve gentherapieën bij de 
behandeling van erfelijke aandoeningen. Honderden mogelijke gentherapieën zijn op dit moment in 
ontwikkeling. De huidige Nederlandse regelgeving kent echter nog een aantal belemmeringen. 

Allereerst is het indieningskader voor een aanvraag van een milieuvergunning te Ingewikkeld. Het duurt soms 
minimaal een jaar voordat een indieningsaanvraag goedkeuring krijgt. Dat is te lang en moet korter. We willen 
immers concurrerend zijn in vergelijking met andere landen. Daarnaast is een knelpunt dat een product met 
een handelsvergunning voor een Indicatie, bij een verandering van indicatie het volledige indieningskader 
opnieuw moet doorlopen. Deze papierwinkel zorgt voor enorme vertraging en weerhoudt bedrijven ervan om 
andere indicatiegebieden voor een product te onderzoeken. We kunnen een hoop leren van onze buurlanden 
(België en Engeland) die kortere procedures hebben. 

Bandbreedtes voor tarieven 
Er is geen uniformiteit in de tarieven voor het doen van klinisch onderzoek en vergoedingen voor 
onderzoekers. Aan de ene kant begrijpelijk. Aan de andere kant zien we in de praktijk substantiële verschillen 
waardoor het voorspelbaar budgetteren van onderzoekskosten uiterst moeilijk is. Bovendien betekent dit voor 
bedrijven tijdsverlies als gevolg van onderhandelingen. En nogmaals... in concurrerende landen zijn de 
bandbreedtes smaller. 
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Actiever werven van patiënten in klinisch onderzoek 
Het is erg lastig om tijdig patiënten te vinden om deel te nemen aan klinisch onderzoek. Hiervoor is een aantal 
reden: 

Er is geen centraal informatiepunt over klinisch onderzoek; 
2. Er wordt nog onvoldoende gebruik gemaakt van doorverwijzing van patiënten naar referentie-

onderzoekscentra; 
3. In ziekenhuizen ontbreekt het aan de digitale middelen (zoals bijvoorbeeld de centrale 

patiëntendatabase in Denemarken) om potentiële patiënten te identificeren. 

Geneesmiddelenbedrijven zullen klinisch onderzoek uitvoeren in landen waar dat kwalitatief hoogwaardig, 
snel en doelmatig kan. Als Nederland daar niet toe behoort, vallen banen weg omdat klinische 
onderzoeksafdelingen bij geneesmiddelenbedrijven en ondersteunende Contract Research Organizations 
minder werk krijgen. Dat gaatten koste van banen in ziekenhuizen en andere onderzoeksinstituten. Daarnaast 
zullen patiënten in Nederland steeds minder deel nemen aan onderzoek. Hierdoor lopen zij behandelingen mis . 
en krijgen geen toegang tot de nieuwste geneesmiddelen. En dat willen we voorkomen. 

In 2020 wordt de nieuwe Europese verordening Clinical Trial Regulation van kracht. Die zorgt ervoor dat 
procedures rond klinisch onderzoek binnen Europa worden geharmoniseerd. Hierdoor zullen studies sneller 
starten en het voorkomt duplicatie. Wij willen de komst van deze ECTR verordening aangrijpen om ons als 
Nederland significant te onderscheiden op het gebied van kwaliteit, snelheid en kosten van klinisch 
onderzoek. 

Het ministerie van VWS subsidieert de DCRF om Nederland op de verordening voor te bereiden. Echter, 
gezien het belang van klinisch onderzoek voor de Nederlandse economie brengen we dit onderwerp ook 
onder uw aandacht en willen graag van gedachte wisselen over de nodige acties. 

Wij maken graag een afspraak met u of uw medewerkers om dit verder op te pakken. 

Met vriendelijk/Aet, 

Henk Kamsteeg 	 
Voorzitter Dutch Clinical Research Foundation 
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Draft programme Economic Mission to Boston 
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i6 —19 July, 2019 

Version April 3oth 

Tuesday July 16th 
- Arrival in Boston 
- Kick-off meeting with the whole business delegation 

Wednesday July 17th 

- LSH kick-off : introduction to the Boston Biotech and Digital Health scene with 
Massachusetts Life Science Center and Mass E-Health Institute 

Biotech: 

Company visit: production facility of Boston-
based Biotech company 

Visit Lab Central 
Introduction, followed by a tour and pitches 
of companies 

Visit Harvard/MIT  

Digital Health / Startups: 

Visit e-health innovation center at Boston-
based academic hospital 

Mass Challenge / Health Tech 

Seminar/lecture at Harvard on digital health 

- Meeting with Minister Bruins 

Thursday July 
- Panel discussion 'What can we learn from the Life Sciences EJ Health infrastructure in the 

greater Boston Area' 
- Company visit(s) 
- LSH seminar with separate tracks for Biotech El Digital Health 

o Startup session with Boston-based Venture Capital firms 
o Networking event after LSH Seminar 

- Holland Trade Dinner with Prime Minister Rutte and Minister Bruins 

Friday July igth 
- Round Table on outcome-based health care; topics such as outcome measurement, patients 

demands, changing roles of professionals, information policies, international comparability. 
- Company visit on Healthcare Data Security 
- Visit Philips Research USA 

o Predictive Patient Analysis 
o Startup programme - Philips HealthWorks 
o Digital Health 

- Debriefing with Prime Minister Rutte and Minister Bruins 
Departure to Amsterdam 

Saturday July 2oth 
06.55 	Arrival Amsterdam 
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Financieringslandschap life sciences bedrijven vertoont flinke gaten 
Het financieringslandschap voor life sciences bedrijven vertoont flinke gaten. Publieke regelingen 
staan al jarenlang onder druk. Ook het aantal private investeringen in gezondheidszorg en 
biotechnologie neemt al jaren op rij af in Nederland, zo blijkt uit de meest recente cijfer van de NVP 
(Nederlandse Vereniging voor Participatiemaatschappijen). Op dit moment werkt de overheid aan de 
oprichting van de nieuwe financieringsinstelling Invest-NL. Een uitgelezen kans om het teruglopende 
aantal investeringen een impuls te geven en zo een vliegwiel voor innovatie in de life sciences te 
vormen. 
Lees hierover meer in het HollandBiO nieuwsbericht: Aantal investeringen in Nederlandse 
gezondheidszorg en biotech neemt af - https://www.hollandbio.nlinieuwsiaantal-investeringen-
nederlandse-gezondheidszorg-en-biotech-neemt-af/  

Huidige situatie, wat gaat er mis? 
• De financiering voor start-ups is ontoereikend en onnodig complex te verkrijgen. De lange 

ontwikkeltijden, het beperkte aanbod in publieke regelingen en het lage risicoappetijt van 
private investeerders maakt het aantrekken van kapitaal in deze vroege fase lastig. Starters 
zijn daardoor onnodig veel tijd kwijt aan het verkrijgen van financiering en hoogwaardige 
Nederlandse academische kennis blijft op de plank liggen. 

• Life sciences MKB'ers lopen vast in de financieringskloof. In dit stadium zijn de benodigde 
bedragen doorgaans te groot voor publieke fondsen, en private financiers staan vanwege het 
nog hoge risicoprofiel en de lange tijdslijnen bepaald niet in de rij om te investeren. Het 
resultaat is dat de doorgroei van life sciences bedrijven stagneert, dat het bedrijf in financiële 
nood raakt, of dat het voor een appel en een ei opgekocht wordt door een internationale 
speler. 

Wat is de oorzaak? 
• Al jarenlang staan publieke regelingen onder druk. Een regeling als het (klinisch) 

Innovatiekrediet is van levensbelang, maar wordt structureel overvraagd. 
• Het aantal private investeringen in de Nederlandse LSH sector neemt af. Ondanks steeds 

groter wordende investeringsfondsen en een aantrekkende VC-markt, neemt het aantal 
investeringen in Nederlandse bedrijven al jarenlang af. 

Wat kunnen we er aan doen? 
• Structurele ophoging budgetten publieke regelingen ter bevordering van innovatief MKB in 

de life sciences. 
• De overheid werkt aan de oprichting van een nieuwe investeringsinstelling: Invest-NL. Invest-

NL kan een brug slaan tussen de publieke en private regelingen en zo de gaten in het 
financieringslandschap overbruggen. Door te investeren in zowel LSH start-ups als scale-ups, 
kan het de aanwas en snelle doorgroei van bedrijven stimuleren en zo als vliegwiel dienen 
voor innovatieve MKB-bedrijven. Hiermee realiseren we economische groei, hoogwaardige 
werkgelegenheid, een magneetwerking op internationale bedrijven en toenemende private 
investeringen. 

Meer informatie: 
• Persbericht van de NVP: http://www.nvp.nlipaginaiondernemend%20vermogen/ 
• Artikel FD 29 april 2019 - Private equity wordt minder lucratief - 

https://fd.nl/beurs/1298672/private-equity-wordt-minder-lucratief?   
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Van: 	 _Dienstpostbus GMT-secretariaat 
Aan: 
Cc: 	OLM 
Onderwerp: 	bevestiging: mogelijke oplossingsrichtingen knelpunten sluisproces op 21-5 om 15.45 u 
Datum: 	maandag 29 april 2019 11:33:36 
Bijlagen: 	image001.pnq 

image009.pnq 
image010.png 
image011.onq 
image012.onq 

Beste 

Hierbij bevestig ik het overleg op dinsdag 21 mei van 15.45-16.45 uur in vergaderzaal C04.12 bij 
het ministerie van VWS. 

Ik zal beide heren aanmelden! 

Met vriendelijke groet, 

Management assistente 
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 
Kamer: 	I T 070-31~/06- 

Bezoekers aan de gebouwen van de Rijksoverheid dienen zich te legitimeren dmv een geldig identiteitsbewijs. 
U kunt op eigen kosten gebruikmaken van de Helicon parkeergarage. 

Van: 	 @innovatievegeneesmiddelen.nl> 
Verzonden: woensdag 24 april 2019 13:36 
Aan: _Dienstpostbus GMT-secretariaat <dienstpostbusGMTsecretariaat@minvws.nl> 
CC: 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: Vervolgafspraak mogelijke oplossingsrichtingen knelpunten sluisproces - opties data 
Urgentie: Hoog 

Beste heer 

Mij is gevraagd een vervolggesprek in te plannen voor de heellIMME met de 
Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. 
Namens de Vereniging zullen hierbij aanwezig zijl!~ en 
Hieronder de mogelijkheden vanuit hun agenda's: 

2 mei 
3 mei 
	

> 13.00 

6 mei 
	

< 13.00 

13 mei 
	

11.00-13.00 

14 mei 
	

< 13.00 

20 mei 
	

< 13.00 

21 mei 
	

> 13.00 

22 mei 



DUS  WIJ 
OOK NIET 

#WijGevenNietOp 

ZIEKTES' 
GEVEN 

NIET OP 
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We horen graag van u of we op een van deze data een uurtje in kunnen plannen, de heren 
komen graag naar VWS. 
Alvast hartelijk dank. 

Met vriendelijke groet, 

secretaresse 

(fpVereniging 
Innovatieve 
Geneesmiddelen 

Prinses Beatrixlaan 548-550 
2595 BM Den Haag 

Postbus 11633 
2502 AP Den Haag 

07~ 
@innovatievegeneesmiddelen.n1  

vereniginginnovatievegeneesmiddelen.n1 

000 

Disclaimer   

Van: _Dienstpostbus GMT-secretariaat [mailto:dienstpostbusGMTsecretariaat@minvws.nl]  
Verzonden: dinsdag 26 februari 2019 13:28 
Aan: 	 Pinnovatievegeneesmiddelen.nl> 
CC: 

	

	 Rminvws.n1>; 	 @minvws.n1>; 
pminvws.n1>; _Dienstpostbus GMT-secretariaat 

<dienstpostbusGMTsecretariaat@minvws.nl> 
Onderwerp: bevestiging afspraak VWS VIG bespreking mogelijke oplossingsrichtingen 
knelpunten sluisproces 

Geachte heer 

Zojuist telefonisch besproken verplaats ik de afspraak met 	 en 	 over de 



10.2.e, tenzij anders aangegeven 
	 Doc. 75 

mogelijke oplossingsrichtingen knelpunten sluisproces VWS/VIG naar dinsdag 26 maart a.s. 10.30 

uur - 11.30 uur, in vergaderzaal A-09.31 bij het ministerie van VWS. 

Hartelijke groet, 

, managementondersteuner 
Directie eneesmiddelen en Medische Technologie 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 Ei 1 Den Haag 

Kamer: 	T 070 	1 M 06 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

@innovatievegeneesmiddelen.nl> 
donderdag 6 juni 2019 11:22 
Mi

nn 

 
Gerard Schouw; 

agendapunten bestuurlijk overleg VWS VIG 
1902_Rapport_Pharma_RD_DEF_DIG101.pdf; Onderzoeksrapport Toegankelijkheid 
van innovatieve geneesmiddelen BS Health Consultancy Maart 2019.pdf 

Beste a, 

Hierbij onze agendapunten voor ons periodiek overleg voor woensdag 12 juni a.s. 
Graag ontvangen wij, ter voorbereiding, ook jullie punten 

1. Voorbereiding gesprek minister 
Notities van VWS over: Ecosysteem en Facts/figures 

2. Gupta rapport (zie bijlage) 
Bespreking financieringslast 

3. Rapport ACM: openbaar maken ziekenhuistarieven 
4. Compounding: follow-up SG vergadering 
5. AO 6 juni 2019 
6. Status bespreking knelpunten sluis (bijlage rapport BS Health) 
7. WGP: aankondiging Amvb 
8. GVS: voortgang 
9. Tekorten: stand van zaken 

Tot woensdag 

Met vriendelijke groet, 

senior beleidsadviseur / projectleider 

Vereniging 
Innovatieve 
f-' 

Prinses Beatrixlaan 548-550 
2595 BM Den Haag 

Postbus 11633 
2502 AP Den Haag 

070 	 06- 
@innovatievegeneesmiddelen.nl 

vereniginginnovatievegeneesmiddelen.n1  
000 
Disclaimer 
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Agenda PO VIG-VWS 12 juni 2019 

1. Voorbereiding gesprek minister 
Notities van VWS over: Ecosysteem en Facts/figures 

2. Gupta rapport (zie bijlage) 
Bespreking financieringslast 

3. Rapport ACM: openbaar maken ziekenhuistarieven 
➢ Niemand weet precies wat hiermee bedoeld wordt. Wellicht het afrekenen niet op add-ons, 

maar op daadwerkelijk onderhandelde prijzen? 

4. Compounding: follow-up SG vergadering 
➢ Zie Mail van 	op volgende pagina. 

5. AO 6 juni 2019 

6. Status bespreking knelpunten sluis (bijlage rapport BS Health) 
➢ Er vindt constructief overleg plaats over het in kaart brengen van knelpunten met het 

Bureau. 
➢ Onderzoek van BS health over doorlooptijden ZINL: 

o De resultaten herkennen we deels. Wel zitten er een paar grote vervuilers in het BS 
Health rapport: 

■ In de cijfers van de VIG zit ook de tijd die fabrikanten zelf gebruiken om hun 
vraagprijs vast te stellen of een vergoedingsaanvraag in te dienen. Dat 
gebeurt soms ook pas een halfjaar na registratie. 

■ De doorlooptijden van de VIG starten voor elk product twee maanden 
voordat de Europese markttoelating officieel is. Zij refereren nl. naar het 
moment van een positief wetenschappelijk advies van de EMA, dat 
voorafgaat aan de feitelijke afgifte van de handelsvergunning. Maar het 
product mag dus pas twee maanden later echt op de markt gebracht 
worden. 

➢ Doorlooptijden sluis: 
o De gemiddelde doorlooptijd van de 7 afgeronde sluizen is 10,5 maanden (319 

dagen) van registratie tot vergoeding. 
o Grofweg helft van de tijd gaat naar de beoordeling door het Zorginstituut, de 

andere helft naar onderhandeling. 
o Minister heeft toegezegd erop terug te komen in de volgende voortgangsbrief 

financiële arrangementen die dit najaar komt; daarin volgt meer informatie. 

7. WGP: aankondiging Amvb 

8. GVS: voortgang 
➢ De veldconsultatie is ook door de VIG bezocht. Nu interne besluitvorming, eind van dit jaar 

presenteert de minister zijn plannen. Tot dan is geen formele consultatie meer gepland. 



Reactie op agendapunt 4 
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g. Tekorten: stand van zaken: 
➢ Het op te leveren rapport verschijnt na de zomer. 



dinsdag 11 juni 2019 16:47 

RE: Apotheekbereiding vervolg 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
tel. 070 
mob. 06 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

Ha allen, ter aanvulling op de mail van 

gig  en ik hebben naar de brief van VIG / Stibbe gekeken. 
Er staat in feite niks nieuws in t.o.v. de eerdere brieven van de VIG, die ook een flinke juridische component 
hadden (brieven van dec. 2018 en febr. 2019). 
Er staat nu alleen Stibbe boven. 

- 	Een gesprek waarin we hun brief nalopen is natuurlijk prima 

Gr 

Mr  

Van: 	 @minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 11 juni 2019 15:06 
Aan: 	 @minvws.nl>; 	 minvws.nk 

@minvws.nk 	 @minvws.nk ■ 
@minvws.nl> 

Onderwerp: Apotheekbereiding vervolg 

Beste, 

Aanleiding 
Ik schrijf deze mail voor het overleg met de VIG morgen, en om tot een lijn te komen over 
apotheekbereidingen, nu de VIG zowel bij ons, maar ook bij EZK, toch wel over apotheekbereidingen blijft 
communiceren. 
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Proces 
In het SG overleg (ezk/vws/industrie) hebben we (kort) over de apotheekbereiding gesproken. De VIG 
wilde er graag over doorpraten. 

Ondertussen heeft VIG een brief gestuurd en een advocatenkantoor (Stibbe dacht ik) een vrij veel pagina 
betoog geschreven (op verzoek van VIG, neem ik aan). 

qua vervolgproces: 
We hebben nog geen vervolg overleg na SG overleg ingepland. 
Ik begreep van 	dat MSD binnenkort ook een overleg op EZK heeft, waar ook de 
apotheekbereiding aan bod zou komen. 

Wat vraagt de VIG: 
1. Dat we nog eens juridisch onderbouwen waarom een apotheekbereiding mag. En dit de Kamer laten 
weten.... want volgens de vig zijn er gevallen waar wij vinden dat het mag, maar dat dit volgens de VIG 
overduidelijk niet mag.. 

Wat vindt de VIG (even heel kort samengevat): 
2. Dat onze brief juridisch niet klopt/ 
3. En verder maken zij zich zorgen over dat een apotheekbereiding de innovatie de das omdoet. 
4. En dat de apotheekbereiding de patient in gevaar brengt. 

Mijn voorstel voor reactie is: 



Itl 

Eens? 

Groeten 

strategisch adviseur kennis & onderzoek 

Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 12511 VX 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 

Mob: +31 (0)6~ 

3 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

DGCZ 
	

Directoraat Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie 

Ontworpen door 

beleidsmedewerker 

T 070 
M 06 

@minvws.n1 

nota 
(ter voorbereiding van een overleg) 

Datum 
25 juni 2019 

Kenmerk 

1546691-192555-GMT 

Zaaknummer 

192555 

Betreft 
	

Relatie bedrijfsleven innovatie en geneesmiddelenbeleid 	Bijiage(n) 

VWS/EZK 	 2 
Vergaderdatum en -tijd 

	
28 juni 2019 14.00-14.45 

Vergaderplaats 	VWS, A 05.10 

Paraaf directeur 	Paraaf DGCZ 

1 Aanleiding en doel overleg 
De beleidsterreinen van EZK en VWS op het gebied van LSH en 
Geneesmiddelen versterken elkaar, maar botsen soms ook. 
De 'belangenbehartiging van investeerders', het beleidsterrein van EZK, heeft 
een andere insteek dan het belangenbehartigen van de betalers en financiële 
houdbaarheid van de zorg en geneesmiddelenuitgaven. 
Om te zorgen dat de samenwerking op de werkvloer wel goed blijft lopen 
hebben we een structurele overlegstructuur ingesteld. In dit kader is het ook 
goed om op DG-niveau periodiek te overleggen. 
Recente producten vanuit VWS/EZK, zoals Kamerbrief appreciatie over 
rapporten IP, actieplan EMA, SOMO Kamervragen, samenwerking binnen 
commissie dwanglicentie gaan 'best in goede harmonie'. 
Een andere directe aanleiding is de economische missie naar Boston waar de 
MP, minister Bruins en EZK op DG-niveau is vertegenwoordigd. 

Op vrijdagochtend heeft de Bestuursraad van VWS een overleg met de 
Bestuursraad van EZK. Ik begrijp dat dit voornamelijk over de missies en de 
uitwerking gaat. Dus op hoofdlijnen zullen thema's aan bod komen, die in het 
overleg met 	 meer in diepte aan bod zullen komen. GMT is 
overigens niet gevraagd om input voor de BR. 

Pagina 1 van 6 
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2 	Deelnemers overleg 
EZK: 

Eventueel nog een MT lid 

VWS: 
Bas vd Dungen air 

3 Te bespreken punten 
1. Het centrale thema is: EZK beleid op vestigingsklimaat, innovatiebeleid 

en stabiel IP klimaat in Nederland versus/naast VWS vergoedingsbeleid 
en beteugelen uitgaven aan geneesmiddelen. 
De boodschap van dit kabinet (regeeraakkoord) en van het vorige kabinet 
(geneesmiddelenvisie vastgesteld in MR) is ten aanzien van de farma heel 
helder en duidelijk. Ja we vinden innovatie belangrijk, ja we willen ook 
het R&D klimaat en de mogelijkheden om hier onderzoek en innovatie te 
doen stimuleren, ja we hebben ook de innovatiekracht van de industrie 
nodig maar producten moeten wel betaalbaar blijven en een faire prijs 
hebben. 

Waar de markt haar werk doet is dat geen probleem (generieke industrie) 
maar waar bedrijven monopolies hebben (dankzij patenten en 
beschermingsconstructie) zien we wereldwijd dat dit uit de bocht vliegt. 

Het NL kabinet moet dus streven naar het samen laten gaan van een 
positief innovatie- en vestigingsklimaat met een duurzame betaalbaarheid 
van nieuwe producten. 

2. Afgeleid hiervan: 
Boston reis 
i) Afstemming boodschap 
Onderzoek stimuleringsbeleid 
ii) Kamerbrief nav Somo rapport: waarborgen voor betaalbaarheid bij 
overheidsstimuleringen op het gebied van LSH 
FAST: Besluitvorming voor start FAST vanuit overheid vormgeven. 

3. RegMed 

4 	Advies en toelichting 
Ad 1: EZK en VWS beleid op geneesmiddelen 

Als we het regeerakkoord als uitgangspunt nemen, dan is de doelstelling van 
dit kabinet helder: 
We nemen maatregelen om de kosten van genees- en hulpmiddelen te 
beheersen, waaronder een scherpere inkoop en een herberekening van het 
geneesmiddelenvergoedingssysteem. Deze maatregelen leiden tot een 
besparing van ruim 460 miljoen euro per jaar. We werken op nationaal en 
Europees niveau samen voor de inkoop van geneesmiddelen, transparantie 
over kostenopbouw, innovatie (zoals persona/ised medicine) en de 

Directoraat Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie 

Kenmerk 

1546691-192555-GMT 

Pagina 2 van 6 
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toegankelijkheid voor patiënten. De farmaceutische industrie wordt 
gestimuleerd en, indien nodig, met kracht aangezet tot een lagere 
prijsstelling. De nationale 'sluis' wordt voortgezet, waarbij er ruimte blijft voor 
decentrale onderhandelingen tussen verzekeraars, ziekenhuizen, 
beroepsverenigingen en farmaceutische bedrijven. 

Directoraat Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie 

Kenmerk 

Aan de andere kant: VWS kijkt meer en meer naar de voorkant van de keten 
(de innovatiekant) om zo grip te krijgen op de uitgaven in de zorg. Door 
maatregelen als Maatschappelijk Verantwoord Licentieren, IP bescherming 
aanscherpen daar waar het kan, randvoorwaardes bij overheidsfinanciering 
(revolverend of niet) van onderzoek naar geneesmiddelen, verandering van 
publiek-private samenwerking, ziet VWS mogelijkheden om meer grip te 
krijgen op prijssetting en uitgaven aan geneesmiddelen. 
Veelal betreft dit (ondermeer) instrumenten van EZK. Hier liggen dus ook 
kansen voor verbeterde samenwerking. Bijvoorbeeld via FAST. 

zal een korte inleiding houden aan de hand van de sheets die ook bij 
het overleg tussen minister van FIN en VWS bewindslieden is gebruikt. Daarin 
komen alle thema's wel aan bod. En is dat de basis voor het gesprek. 

LET WEL: het overleg duurt maar drie kwartier. Dus we kunnen niet de diepte 
in! 

Boston reis 
Praktisch afspreken wie welke boodschap doet in Boston. De speech voor de 
minister moeten nog voorbereid worden voor de 'round table'. 

Waarborgen bij overheidsstimuleringen van LSH sector 
Dit is 'detail' werk, maar dan heeft u als DG een indruk wat dit betekent op 
de 'werkvloer'. 
Nav Somo: Nog even stilstaan bij waarborgen bij overheidsstimuleringen op 
het gebied van LSH in relatie tot maatschappelijk aanvaardbare prijzen. (Nb: 
richten we ons alleen op Nederland, of ook binnen Europa. Want wat in 
Nederland maatschappelijk aanvaardbaar is, is in veel EU lidstaten al niet 
maatschappelijk aanvaardbaar. 

FAST 
ZonMw heeft met veld over FAST (zie bijlage) gesproken. Zij zijn enthousiast. 
Zowel EZK als VWS willen met FAST verder. Minister heeft FAST ook in de 
Kamer genoemd tijdens AO geneesmiddelen en in Kamerbrief 'Actieplan EMA', 
samen met STAS EZK. 
ZonMw wil graag 'formele opdracht' vanuit overheid (VWS en liefst ook EZK) 
om verder te gaan. 

Pagina 3 van 6 
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Vast stellen dat er voldoende grond is om besluitvorming voor 'formele 
opdracht' vanuit EZK en VWS te gaan realiseren. EZK is enthousiast om met 
FAST aan de slag te gaan. In de uitwerking van FAST kunnen we nog wel 
tegen 'hobbels' aanlopen. 

Ad 2: RegMedXB 

In de eerste helft van 2018 heeft u enkele gesprekken gevoerd met 
DG Leeftink van EZK en de initiatiefnemers van RegMed XB (Regenerative 
Medicine Across Boarders). Doel was het opzetten van een samenwerking 
tussen VWS en EZK, waarmee het PPE (Public Private Entrepreneurship) 
fonds van RegMed á € 30 miljoen gevuld dient te worden. Aan VWS is 
gevraagd om € 15 miljoen te investeren, dit bedrag zou gematched worden 
door EZK in de vorm van een lening vanuit Invest-NL. In deze gesprekken is 
verkend hoe VWS en EZK samen risico's kunnen dragen voor de cash 
investeringen van VWS. Uiteindelijk is het te ingewikkeld gebleken om 
dergelijke constructies in te richten, en is besloten om de VWS bijdrage in de 
vorm van een subsidie te verstrekken. Op 15 november 2018 is de Letter of 
Commitment door alle deelnemers van RegMed ondertekend. Hieronder de 
bijdragen van de belangrijkste partijen binnen de rijksoverheid. 

Bijdrage VWS: 
• 'In kind' bijdragen door inbreng van expertise op het gebied van wet- en 

regelgeving. 
• Investeren van € 15 miljoen in het PPE fonds over een 10-jaar periode. 

Bijdrage EZK: 
• Inzetten van PPS toeslag in de Moonshots via Health''Holland. 

RegMed XB zal gezamenlijk met het ministerie van EZK en het ministerie 
van VWS een financiële aanvraag doen bij Invest-NL voor een investering 
van € 15 miljoen van Invest-NL in het PPE fonds met een totale omvang 
van € 30 miljoen. Daarna zal het ministerie van EZK gezamenlijk met 
Invest-NL, het ministerie van VWS en RegMed XB het PPE fonds 
structureren en verder ontwikkelen. 

Bijdrage Invest-NL: 
• Invest-NL in opbouw zal vanuit haar ontwikkelingsafdeling zich inspannen 

om gezamenlijk met RegMed XB en de Ministeries van VWS en EZK het 
PPE-fonds te structureren en verder te ontwikkelen. 

De bewoording over de bijdrage van Invest-NL was bewust vaag gehouden omdat 
de organisatie nog niet officieel was opgericht. Begin dit jaar is gebleken dat 
Invest-NL en de nieuwe voorzitter Wouter Bos betwijfelen of RegMed een goede 
business case is om in te investeren als Invest-NL. Met andere woorden, de 
matching van de VWS middelen met EZK/Invest-NL middelen staat op losse 
schroeven. Invest-NL adviseert RegMed dan ook om op zoek te gaan naar andere 
partijen om de subsidie van VWS te kunnen matchen om toch tot het bedrag van 
€ 30 miljoen te kunnen komen. Dit wijkt echter af van wat u begin 2018 met 
DG Leeftink heeft besproken. EZK levert geen cash bijdrage behalve de 
bemiddeling in de gesprekken tussen RegMed, VWS en Invest-NL. 

Directoraat Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie 

Kenmerk 

1546691-192555-GMT 
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U kunt vragen wat nu de commitment vanuit EZK is voor RegMed, en dat de VWS 
bijdrage hiervan afhankelijk is, ook al is dit nooit zwart op wit met elkaar 
vastgelegd. 

Directoraat Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie 

Kenmerk 

1546691-192555-GMT 

Senior Beleidsmedewerker 
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BIJLAGE 1 

FAST: Samen werken aan Future Affordable and Sustainable Therapies 

De ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en medische interventies is sterk in 
beweging, onder meer door de opkomst van nieuwe behandelvormen (celtherapie, 
genetische modificatie, etc.), personalised medicine en regeneratieve 
geneeskunde. Er bestaat een grote behoefte aan effectieve behandelingen voor 
vele (chronische) ziekten en aandoeningen als dementie. Om de future therapies 
optimaal van het laboratorium naar de individuele patiënt te brengen is een 
kennisintensief proces nodig, mogelijk met nieuwe bedrijfsvormen en 
(publiek/private) financieringsmodellen. Door dit proces gericht te ondersteunen 
en bestaande initiatieven beter met elkaar te verbinden, ontstaan unieke kansen 
voor Nederland om een koploperpositie in te nemen op het terrein van Future 
Affordable and Sustainable Therapies (FAST). De randvoorwaarden zijn al voor 
een belangrijk deel aanwezig. De vestiging van het EMA in ons land vormt een 
extra stimulans. Als we deze kansen nu benutten, komt dat de (Nederlandse) 
patiënten, de economie en de wetenschap ten goede. Dit plan moet de aanzet 
vormen voor FAST, een nieuw platform op het gebied van therapieontwikkeling, 
dat bestaande activiteiten met elkaar verbindt, om het gehele proces van 
therapieontwikkeling te ondersteunen. Ook wordt een aanzet gegeven voor 
strategische keuzes op dit gebied. 

Nederland heeft een uitstekende uitgangspositie om bij te dragen aan de 
ontwikkeling van medische behandelingen van de toekomst, onder meer dankzij 
ons innovatieve en klinische onderzoek, ons hoge opleidingsniveau en onze 
hoogwaardigë gezondheidszorg. Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven zijn 
al bezig om de vele mogelijkheden te verzilveren van de huidige technologische 
innovatiegolf (big data, genomics, personalised medicine, regeneratieve 
geneeskunde, nieuwe gentherapie technieken zoals CRISPR-CAS9, etc.). De sterke 
uitgangspositie van ons land zal verder worden versterkt door de komst van het 
Europees Geneesmiddelenbureau EMA naar Amsterdam. Bij gericht beleid kan 
Nederland zelfs een gidsland worden op het gebied van therapieontwikkeling. 
Daarvoor zijn wel extra inspanningen nodig, die met name gericht zijn op het 
vergroten van de succeskans van therapieontwikkeling door gebruik te maken van 
beschikbare kennis en expertise. Dat is wat FAST beoogt. 

Directoraat Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie 

Kenmerk 

1546691-192555-GMT 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Minister MZS Deadline: 10 juli 2019 Directoraat-Generaal 
Curatieve Zorg 
directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie 

Ontworpen door 

Senior beleidsmedewerker 

T (070)  
M ( 31) 

@minvws.nl 

nota 	 Datum document 

(ter voorbereiding van een overleg) 
Kenmerk 
1551382-192929-GMT 

Betreft 

Vergaderdatum en tijd 

Vergaderplaats 

Bestuurlijk overleg met de Vereniging voor Innovatieve 
Geneesmiddelen 
10 juli 2019 15:30-16:30 
Kamer minister 

Bijlage(n) 

Paraaf directeur 	Paraaf DGCZ 

1 Aanleiding en doel overleg 
Op 25 juni aanstaande vindt een overleg tussen u en de VIG plaats. Dit volgt 
uit eerdere gesprekken waarin u duidelijk heeft aangegeven op dit moment 
geen ruimte te zien voor een gezamenlijk akkoord, maar op een aantal 
terreinen bereid bent te bekijken hoe de VIG samen met VWS-stappen kan 
zetten. 

Doel van het gesprek is om de voortgang op diverse thema's met de VIG te 
bespreken. 

2 	Deelnemers overleg 
VIG 
• Gerard Schouw, directeur VIG 
• Aarnoud Overkamp, Bestuursvoorzitter VIG en directeur Takeda Nederland 
• Wiebke Rieb, bestuurslid VIG en directeur Pfizer Nederland 

VWS - GMT 
• Marcel van Raaij, dGMT 

Pagina 1 van 4 



10.2.e, tenzij anders aangegeven 
	 Doc. 81 

3 Te bespreken punten 
a. Onderzoeksopzet naar het ecosysteem van geneesmiddelenontwikkeling 

en -vermarkting en gezamenlijk overleg tot eenduidige facts & figures 
geneesmiddelen 

b. Transparantiediscussie naar aanleiding van WHO-resolutie 
c. De door de VIG beleefde knelpunten rond de Sluis 
d. Mogelijk door de VIG op te brengen: de door de VIG opgestelde 

gedragscode 

4 	Advies en toelichting 
a. Algemeen  

Hoewel u steeds uitdraagt dat u altijd openstaat voor goede afspraken, 
lijkt de VIG op dit moment te accepteren dat die op korte termijn niet te 
maken zijn. 
Een bijzondere bijkomende factor is de onlangs door de TK aangenomen 
motie dat afspraken die met de VIG gemaakt worden, voorafgaand aan de 
TK moeten worden voorgelegd. Dit maakt het moeilijker om afspraken met 
de VIG te maken, aangezien het risico ontstaat dat u door de TK 
gedwongen wordt om er later op terug te komen. 

In het vorige overleg met de VIG heeft u de opening geboden aan de VIG 
om als alternatief voor afspraken, met VWS mee te denken over een 
onderzoek naar het ecosysteem van geneesmiddelenontwikkeling en — 
vernnarkting. 

Doel is om meer inzicht te geven in het R&D-ecosysteem van 
geneesmiddelen. Dat inzicht: 
• Helpt om het ecosysteem beter te begrijpen 
• Draagt bij aan meer transparantie 
• Helpt om publiek-private financiering beter vorm te geven en te 

weten waar waarborgen tot hun recht kunnen komen. 
• Helpt bij de sturing en wijze van inzet van publieke middelen in R&D 
• Helpt om te bepalen waar wellicht publieke investeringen nodig zijn, 

omdat dit privaat dit wordt opgepakt 
• Helpt bij het verder vormgeven van verantwoord maatschappelijk 

licentiëren 
• Helpt om te bepalen wat maatschappelijk aanvaardbare prijzen zijn 
• Draagt bouwstenen aan die voor wetenschappers 

onderzoeksmateriaal vormen. 

Dit alles moet ervoor zorgen dat er een objectieve basis is en bouwstenen 
worden aangereikt die bruikbaar zijn voor verdere beleidsvoornemens. 

Op dit moment vinden de eerste overleggen met de VIG plaats om de 
onderzoeksvraag en —opzet te bespreken. De verdere uitwerking moet nog 
plaatsvinden. 

Directoraat-Generaal 
Curatieve Zorg 
directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie 

Kenmerk 
1551382-192929-GMT 
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Directoraat-Generaal 
Curatieve Zorg 

• directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie 

Kenmerk 
1551382-192929-GMT 

Doel van GMT is om ook HollandBio (de biotech branchevereniging) bij het 
onderzoek te betrekken. Dit omdat zij net als de VIG-bedrijven uit de 
sector vertegenwoordigen. Dit wordt de VIG voor het gesprek met de 
minister medegedeeld. 

Advies 
Informeren naar de reactie van de VIG 
Aangeven dat het onderzoek primair verantwoordelijkheid van VWS 
blijft 

- 	Dat het onafhankelijke karakter van groot belang is. 
- 	De duiding van de objectieve uitkomsten van het rapport is aan 

partijen zelf. 

b. Transparantiediscussie naar aanleiding van WHO-resolutie  
Naar aanleiding van de transparantieresolutie die unaniem in de World 
Health Assembly is aangenomen, wil de VIG graag weten hoe Nederland er 
invulling aan wil geven. 

Advies 
Aangeven dat u met uw collega's overlegt over de verdere invulling van 
onderlinge transparantie. Bijvoorbeeld in Beneluxa verband. Een 
belangrijke oproep on prijstransparantie tussen landen te vergroten is voor 
NL een belangrijk startpunt. 
Ook bent u door diverse collega's over het onderwerp benaderd: het 
onderwerp leeft dus. 

Met uw Beneluxa collega's een duidelijk standpunt over transparantie 
ingenomen: Transparantie is nodig om te begrijpen hoe het systeem in 
elkaar zit zodat we het systeem kunnen aanpassen. Ook kan het helpen bij 
individuele prijsonderhandelingen, maar het kan nooit een doel op zichzelf 
zijn. Uiteindelijk moet het leiden tot houdbare toegang en ontwikkeling. 

c. De door de VIG beleefde knelpunten rond de Sluis  
In het Algemeen Overleg heeft u aangegeven bereid te zijn om met de VIG 
te overleggen en de door hun leden ervaren knelpunten te bespreken. 

Advies 
Verwijzen naar een werkgroep die inmiddels is gevormd door het Bureau 
Financiële arrangementen en de VIG. 
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Directoraat-Generaal 
Curatieve Zorg 
directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie 

Kenmerk 
1551382-192929-GMT 

d. Gedragscode VIG leden  
Eerder heeft de VIG u al laten weten te werken aan een gedragscode voor 
de leden, waarbij een in te stellen commissie toetst op naleving (maar dit 
wel op basis van vertrouwelijkheid doet). Inmiddels is de code door de 
VIG-leden aangenomen. Een commissie van onafhankelijke leden wordt in 
augustus ingesteld, waarna de code openbaar gemaakt wordt. De 
commissie zal naast een algemeen jaarlijks verslag ook in algemene 
termen uitspraken doen over vermeende excessen. 

U heeft aangegeven dat u zelfregulering toejuicht, maar dat wat u betreft 
een code vooral iets is van de sector zelf, waarbij u hoopte dat de code 
ook echt duidelijke normen zou schetsen voor ongewenst gedrag. 

De code brengt in onze optiek vooral veel bestaande verplichtingen en 
verwachtingen van bedrijven samen (rond compliance, reclame en 
gunstbetoon etc.). Ook is er een algemene passage opgenomen over 
maatschappelijk verantwoord handelen. Een normatief kader hiervoor 
ontbreekt echter. 

De VIG benadrukt dat de toetsing door de onafhankelijke commissie 
(hoewel met vertrouwelijke uitkomsten) uiteindelijk normerend zal moeten 
werken. 

ritihoc 

Senior beleidsmedewerker 
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Best 	en-veel dank voor jullie waardevolle en bruikbare commentaren. Dat wordt 
gewaar eer . 
n

a 
 : Ik neem contact op voor het maken van een afspraak. 

Van: 	~wwwwwwila  @hollandbio.nl> 
Verzonden: maandag 29 juli 2019 23:27 
Aan: 
CC: 	 @minvws.nk 	 @minvws.nk 

11@hollandbio.nk 	 @hollandbio.nl> 
Onderwerp: RE: Opzet onderzoek eco-systeem 

Beste 	 en- 

Allereerst veel dank voor het delen van de onderzoeksopzet en de mogelijkheid om mee te denken. 

Mijn collega 	ik hebben er samen naar gekeken. Veel vragen staan als opmerking in het document, 
schrik niet want het komt zonder enige censuur jullie kant op. Ik heb geprobeerd om hieronder onze 
hoofdpunten samen te vatten. Ik ga bijna op vakantie, -zou heel graag nog face to face met jullie 
overleggen. Ik denk na mijn vakantie ook weer graag mee. 
We hebben vragen over de het beoogde doel, de bruikbaarheid van de resultaten, de resultaten zelf en de 
haalbaarheid van de studie. 

Beoogde doel 
Als beoogd doel is meer inzicht in "het ecosysteem" gedefinieerd. De stap die vervolgens gemaakt wordt naar 
hoe dit inzicht kan helpen bij beleidsdoelen is mi veel te groot. Hierdoor ontstaat het risico dat dit niet 
gerealiseerd wordt. Dit kan ondervangen worden om het resultaat van de studie SMART te definiëren en ook 
strak te definiëren welke partijen deelnemen aan het "ecosysteem". 

Bruikbaarheid van de resultaten 
• Missschien zit ik er naast, maar ik heb het idee dat er in dit onderzoek vooral ingezoomd wordt op de 

route Academie- startup- VC- overname door big farma? Dat is zeer interesssant en ben ik wel 
benieuwd naar. Maar wil je hier iets zinnigs over kunnen zeggen dan moet je wel weten welk aandeel 
van de geneesmiddelen langs deze route gaat. Daarnaast moet je ook weten wat er faalt. De des-
investering vanwege een failliette MKB-ers zijn denk ik lastig in kaart te brengen. 

• Het is ook interessant om na te gaan welk deel van de MKB-ers investeringen aantrekt, wat de omvang 
is en hoe lang dat duurt. De verschillen tussen de VS en Europa zijn hier ook relevant. . 

• Uit de alinea met de bullits met de punten waar de inzichten aan kunnen bijdragen vermoed ik dat je 
uiteindelijk op zoek bent wat je handelingsperspectief is als beleidsmaker. Dat is zeer terecht, maar ik 
zou hier echt verder uitwerken wat je dan precies nodig hebt. 

Resultaat 
• Hoe zien jullie dat voor je? 

o Kwantitatief: welke parameters? 
o Kwalitatief? Case studies? In de VS of in Europa ? 

Haalbaarheid 
• Minister Bruins antwoord terecht in de kamer dat hij de insteek kiest om een hoger abstractieniveau 

aan te houden omdat er op het niveau van bijvoorbeeld jaarverslagen meer informatie voor handen is. 
In het voorstel zie ik op verschillende punten dat de wens bestaat om in te zoomen op bepaalde type 
geneesmiddelen of doelgroep. Wellicht een idee om eens met de Gupta onderzoekers om tafel te 
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gaan. Zij hebben een zeer hoog abstractieniveau gekozen. Zien zij mogelijkheden verder in te zoomen? 
Waarom wel en waarom niet? 

Tot zover onze gedachten, ik hoop dat we kunnen bijdragen een vruchtbaar en zinvol onderzoek. 

Hartelijke groet, 

anaging uirector 

@hollandbio.nl 1 
www.hollandbio.nlltwittencom/hollandbio 

Laan van Nieuw Oost-Indië 131E, 2593 BM The Hague 
T: +317~1M: +32~1.11 

Van: Raaij, M.T.M. van (Marcel) [mailto:mt.v.raaij@minvws.nl]  
Verzonden: woensdag 24 juli 2019 14:07 
Aan: 	 Phollandbio.nl> 
CC: 
	

Rminvws.n1>; 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: Opzet onderzoek eco-systeem 

Dag 

Naar aanleiding van ons gesprek vorige week in Boston, stuur ik je hier een concept onderzoeksopzet met 
onderzoeksvragen naar het financiële eco-systeem van de R&D in de pharma. 
Dit naar aanleiding van een toezegging van onze minister hierover aan de kamer. 
De VIG heeft hier ook naar gekeken en we willen voorstellen dat we dit onderzoek uitzetten in overleg en 
nauwe betrokkenheid van de industrie (VIG en Holland Bio). Uiteraard blijft het een onderzoek van de 
minister en we stellen voor het onderzoek te richten op de facts & figures en drijfveren. De duiding en/of 
conclusies kun je wellicht over van verschillen. 

Zou "i' of iemand vanuit "ouw elederen) ons van commentaar/suggesties willen voorzien op dit stuk? 
en 	trekken dit bij ons. Fijn als je hun in de cc. Wilt houden ook bij jullie 

an woor . 

Alvast hartelijk dank ! 
Groet (en fijne vakantie) 

Dr. Marcel van Raaij 

Directeur Geneesmiddelen & Medische Technologie 
Ministerie van VWS 

BB154-005189-00_Email Handtekeping_Def 
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CONCEPT 

Onderzoek ecosysteem van de ontwikkeling van geneesmiddelen 

24 juli 2019 

1. Inhoud onderzoek 

Context 
Het onderzoek is toegezegd door de minister van VWS, naar aanleiding van een vraag van het 
CDA, in het Algemeen Overleg Geneesmiddelenbeleid in februari 2019. 
Object van onderzoek is het (financiële) ecosysteem van de geneesmiddelenontwikkeling (R&D), de 
mechanismen en drivers van investeerders en de (inter)nationale financiële stromen. 

Wat beoogt het onderzoek inzichtelijk te maken? 
Doel is feiten en inzichten boven tafel krijgen. In kaart brengen hoe het R&D-, innovatie- en 
investeringssysteem van farma feitelijk werkt. Dus inzicht in de financiële stromen en belangen om 
te komen tot een geneesmiddel. 

Objectief, zonder oordeel. 

Het onderzoek zal meer inzicht geven in het R&D-ecosysteem. Dat inzicht, 
helpt om het ecosysteem beter te begrijpen 

- draagt bij aan meer transparantie 
- helpt om publiek-private financiering beter vorm te geven en te weten waar waarborgen tot 

hun recht kunnen komen 
helpt bij de sturing en wijze van inzet van publieke middelen in R&D 

- helpt om te bepalen waar wellicht publieke investeringen nodig zijn, omdat dit privaat dit 
wordt opgepakt 
helpt bij het verder vormgeven van maatschappelijk verantwoord licentiëren 
helpt om te bepalen wat maatschappelijk aanvaardbare prijzen zijn 

- draagt bouwstenen aan die voor wetenschappers onderzoeksmateriaal vormen 

Dit alles moet ervoor zorgen dat er een objectieve basis is voor het ecosysteem van geneesmiddel 
ontwikkeling en bouwstenen worden aangereikt die bruikbaar zijn voor verdere beleidsvoornemens 
op dat gebied. 

Op welke vragen gaat het onderzoek antwoord geven? 
De vragen zijn ingedeeld op twee thema's hoewel deze natuurlijk in hoge mate met elkaar 
verbonden zijn. 

A. Het financiële ecosysteem van de qeneesmiddelenontwikkelinq (R&D)  
Het betreft hier een nadere verdieping ten opzichte van huidige bestaande onderzoeken, zoals het 
recente Gupta rapport The Cost of Opportunity. Centrale vraag van dit thema is hoe ziet het 
ecosysteem er uit en wie is er bij betrokken? 

a) Hoe worden geneesmiddelen ontwikkeld? Welke fasen in het ontwikkelproces kunnen 
worden onderscheiden? 

b) Welke actoren zijn betrokken in de diverse fasen van het ontwikkelproces? 
c) Welk type actoren investeert geld in welke fase? 
a) Hoe zijn de risico's verdeeld bij publiek-private investeringen in R&D? 
b) Hoe worden milestone payments, acquisities en andere 'samenwerkingsafspraken', 

boekhoudkundig verwerkt door opkopende bedrijven? (welke deel wordt geboekt als R&D, 
overname, goodwill etc.?) 

c) Verschillen de onderzoekskosten voor zelfontwikkelde en gelicentieerde geneesmiddelen? 
d) Wat zijn gemiddelde productiekosten van een geneesmiddel (onderscheiden naar 

chemische moleculen, biologicals, CAR-T cellen, etc.)? 
e) Wat is de gemiddelde omvang van de doelgroep per middel (onderscheiden naár niet-

weesgeneesmiddelen, weesgeneesmiddelen, personalized medicines, eenmalige therapieën, 
etc.)? 



Doc. 83a 

B. Investeerders, investeringsbeslissing en rendement  
Bij dit thema is het relevant wie investeert en vooral hoe dit wordt gefinancierd? Centraal staat 
daarbij welke typische transactiemomenten er in de ontwikkelketen zijn waarbij er wordt 
geïnvesteerd. Deze investeringsmomenten kunnen gepaard gaan met overdracht van rechten. 

a) Welke actoren zijn hierbij betrokken? 
b) Welke investeerders zijn per fase in welke mate actief? 
c) Welke criteria hanteren investeerders bij investering in geneesmiddelenonderzoek en hoe 

veranderen deze criteria gedurende de ontwikkelfase? 
d) Hoe ziet de waardevermeerdering er uit in de hele keten, van idee tot eindproduct? 
e) Hoe wordt de waarde bepaald gedurende die periode en bij transacties? 
f) Op welke parameters (bijvoorbeeld Internal Rate of Return) sturen start-ups, biotech en 

farmaceutische bedrijven om bij investeerders geld op te halen? 
g) Welke risico's zijn er verbonden aan investeringen? 
h) Hoe hoog zijn de rendementen op de investeringen in de verschillende fasen van de 

ontwikkeling van een geneesmiddel? 
i) Welke rendementen maken investeerders (per investering en inclusief failures)? 
j) Hoe hoog is het rendement op uitgaven aan geneesmiddelenonderzoek? Hoe is de 

ontwikkelingen in de tijd? > Is er sprake van een afnemend rendement op investeringen in 
R&D, zoals onderzoekers stellen? 

k) Wat is de invloed van overnames (en goodwill) op het rendement op R&D? 
I) In hoeverre is sprake van een 'gesloten systeem' en worden de behaalde winsten op 

investeringen weer herinvesteerd en is er sprake van weglek uit het systeem? 
m) Is er — op macro niveau - een relatie tussen wereldwijde investeringen in R&D en 

wereldwijde omzet van innovatieve geneesmiddelen? 

2. Proces 

Uitvoerders en proces van het onderzoek 
• Indien mogelijk voeren we dit onderzoek uit op internationaal niveau, samen met andere 

landen en experts uit het buitenland. 
• Het onderzoek wordt gepubliceerd. 
• Taal: Engels, vanwege de internationale impact 
• Voor het onderzoek zoeken we een (internationaal) onderzoeksbureau met een duidelijk track 

record in diepgaand onderzoek. ("Slimmerikken die scherpe vragen stellen en verbanden 
leggen"). Mogelijke kandidaten: 
- 	Economist Intelligence Unit 
- Copenhagen Economics 
- PM 

Begeleiding van het onderzoek 
- Voor de begeleiding van het onderzoek stellen we een (internationale) 

begeleidingscommissie in. Naast afvaardiging van VWS en de VIG en HollandBIO, zoeken 
we hier deskundigen bij vanuit bijvoorbeeld de OECD, Academia en consultants 

- Deze begeleidingsgroep zal tussentijds de voortgang begeleiden en eventuele vragen 
vanuit de onderzoekers geleiden. 
De begeleidingsgroep vormt geen eindoordeel over het onderzoek, noch een duiding van de 
uitkomsten. Dat is aan partijen zelf. 

Experts die kunnen worden geïnterviewd (zowel nationaal als internationaal) 
- Industrie 
- Oudgedienden uit de sector 

Wetenschappers 
Consultants 

- Financiële experts 
- Farmaceutische bedrijven 

Seed capital, venture capitalist, private equity 
- M&A advocaten 
- Institutionele beleggers/fondsmanagers 
- Analisten 
- Start-ups/vragers van kapitaal 
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Van: 	 - 	namens 
Aan: 	 Vergaderzaal A-09.31  
Onderwerp: 	HollandBio: 	 en 

HollandBio heeft commentaar gegeven op het onderzoeksvoorstel en wil graag met ons erover doorspreken. 
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Van: 
Verzonden: 	 dinsda 13 au ustus 2019 15:59 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 	 RE: Contactgegevens 

Dag 
Hoop at je een fijne vakantie hebt gehad. 
Ik dacht dat ik contactgegevens van 	al had gegeven, zo niet dan excuus. Ik zet 	in de cc, dan weten 
jullie elkaar te vinden. 
Ik ben inderdaad vanaf eind vd week met verlof. Ik ga daar zeker van genieten, dank! C) en wellicht tot een 
andere keer. 
Groet  ni 

Van: 	 @innovatievegeneesmiddelen.nl> 
Verzonden: dinsdag 13 augustus 2019 14:12 
Aan: 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: Contactgegevens 

Hallo 

Vanwege vakantie nu pas een reactie op onderstaande mail, mijn excuses hiervoor. 

Voor jou zullen het nu wel de laatste dagen voor jouw zwangerschapsverlof zijn.... Heb jij voor mij nog de 
contactgegevens van 	ivm afspraak beschikbaarheid dure geneesmiddelen sluis? 

Alvast bedankt en geniet van jouw verlof! 

Met vriendelijke groet, 

senior beleidsadviseur / projectleider 

(fp ~g 
1nm:teak:~ 
Gelees-niticelen 

Prinses Beatrixlaan 548-550 
2595 BM Den Haag 

Postbus 11633 
2502 AP Den Haag 

070 - 

(@innovatievegeneesmiddelen.n1 
vereniginginnovatievegeneesmiddelen.n1  

000 
Disclaimer 



Van: 
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MedicijnMonitor 
Editie 2019-2020 

Van: 	 Ominvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 23 juli 2019 16:51 
Aan: 	 @innovatievegeneesnniddelen.nk 

	
Ominvws.nk 

@rivm.nl> 
Onderwerp: RE: vervolgacties 

Best 
Ik volligliiijize 	 en 	 even toe in de mail. 	zal het dossier verantwoord 
wisselen namelijk van mij overnemen tijdens mijn verlof, 	n is de externe secretaris van het traject. 

: ik heb 11111 van de VIG gisteren even bijgepraat over het traject Verantwoord Wisselen en 
oo bij aar aangekondigd at we de VIG in de consultatie ronde mee willen nemen (naar verwachting in 
september). Kunnen jullie 	t.z.t. hiervoor als contactpersoon gebruiken? 

Met vriendelijke groet, 

1 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1 
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT) 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 1 
Postbus 20350 1 2500 EJ j Den Haag 1 
Telefoon: 06 	 i E 	@minvws.n11  

Oinnovatievegeneesmiddelen.nl> 
Verzonden: maandag 22 juli 2019 17:27 
Aan: 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: vervolgacties 

Hallo 

Allereerst dank voor het verhelderende gesprek vandaag. Denk dat het voor beiden meer inzichten heeft gegeven 
waar wij mee bezig zijn en hoe we op bepaalde thema's mogelijk meer kunnen optrekken. 

Zoals afgesproken heb ik met 	contact gehad m.b.t. beleid maken rondom de beschikbaarheid van 
geneesmiddelen gedurende de sluisperiode. Zij is absoluut bereid om op korte termijn samen met jou &OM 
een oriënterende gesprek te hebben zodat jullie deze inzichten ook kunnen meenemen bij het verder uitwerken 
van jullie beleid. Denk dat het zeer nuttig kan zijn om juist de inzichten vanuit de innovatieve 
geneesmiddelensector in een vroeg stadium mee te nemen bij het maken van een beleid rondom dit thema. 
Zou jij kunnen aangeven wanneer en jij tijd hebben voor deze afspraaklill gaat vanaf 15 augustus op 
vakantie. 

2 
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Alvast een fijne avond! 

Met vriendelijke groet, 

senior beleidsadviseur / projectleider 

(Plfdp"pm 
~Mem 
Gelees-nik alen 

Prinses Beatrixlaan 548-55o 
2595 BM Den Haag 

Postbus 2.2633 
2502 AP Den Haag 

070 - 
.0innovatievegeneesmiddelen.nl 

vereniginginnovatievegeneesmiddelen.nl  

000 

Disclaimer 

Medicijnfvlonitor 
Edit'_ 

3 
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Van: 	 @innovatievegeneesmiddelen.nl> 
Verzonden: 	 vn da 23 augustus 2019 11:42 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 	 RE: Beschikbaarheid geneesmiddelen 

Hi 

Goed dat je aan verwachtingsmanagement doet! Leuk om "iedereen" weer te spreken. Wij hebben als VIG tot doel 
gesteld om de time to patient van onze geneesmiddelen zo snel mogelijk te laten zijn. Dit speelt op allerlei vlakken 
van positief onderzoeksklimaat in Nederland zodat Nederlandse patienten in en vroegtijdig stadium al beschikt over 
innovatieve geneesmiddelen tot faciliteren van het voorschrijven van geneesmiddelen door bijvoorbeeld de cieBOM 
te informeren met vertrouwelijke informatie voor hun prioritering van hun richtlijnen agenda. Daartussen zit ook 
het beschikbaar stellen van middelen tijdens de sluis. Op dit moment is dat aan de welwillendheid van de fabrikant, 
zeg ik maar even huiselijk. Dit loopt wel in de papieren en dus is de vraag of we hier toch niet iets over kunnen 
afspreken. Ik ben blij dat jullie openstaan voor een gesprek. Mogelijk zijn er nog wel een aantal beleidsissues die we 
zouden kunnen bespreken. Ik sta er altijd open voor. We zien agendavoorstel tegemoet! 

Goed weekend alvast, met vriendelijke groet, 

manager gezondheidseconomie en vergoedingen 

(pVenelimilm~11211e 
Ge1102511k1C elen 

Prinses Beatrixlaan 548-55o 
2595 BM Den Haag 

Postbus 11633 
2502 AP Den Haag 

Telefoon: o 
Mail: 	 Oinnovatievegeneesmiddelen.n1 
vereniginginnovatievegeneesmiddelen.nl  
000 
Disclaimer 

MedicijnMonitor 
Editie 2019-2020 

Van • 	 :3777.'''','?'4 @minvws nl> 
Verzonden: donderdag 22 augustus 2019 13:39 
Aan: 	 @innovatievegeneesmiddelen.nl> 
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CC: 	 @minvws.nk 
	

@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Beschikbaarheid geneesmiddelen 

Dag HE 
Ik heb het secretariaat gevraagd om een afspraak in te plannen met jou en 

en ik aansluiten. 

Leuk om je dan weer te spreken! 

. Vanuit VWS zullen 

Om toch alvast aan verwachtingsmanagement te doen: ik heb begrepen dat VIG ideeën heeft over het 
beschikbaar stellen van geneesmiddelen in de sluis. Bij VWS zijn wij nog in een oriënterende fase m.b.t. dit 
onderwerp. Vanuit VWS zullen er dan ook geen plannen of ideeën voorgelegd worden. Uiteraard horen wij wel 
graag jullie gedachten over de beschikbaarheid. 

Vriendelijke groet en tot dan, 

Beleidsmedewerker 
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
MO 

minvws.nl 

Van: 	 2innovatievegeneesnniddelen.nl>  
Verzonden: woensdag 21 augustus 2019 14:06 
Aan: 	 Ominvws.nl> 
Onderwerp: FW: Beschikbaarheid geneesmiddelen 

Hi 

In plaats van 	willen 	 en ik graag met jou/jullie over dit onderwerp (beschikbaarheid van 
middelen in de sluis) doorspreken. Dat zou wellicht volgende week kunnen wat ons betreft en anders na jouw 
vakantie. Hartstikke leuk om je weer te spreken! Weet dat we ook breder met."' eall spreken over de sluis en 
centrale onderhandelingen op 4 sep en 2 okt. Ik denk niet dat er overlap hoeft te zijn, maar het is goed om te 
weten. 

Hoor graag van je, met vriendelijke groet, 

manager gezondheidseconomie en vergoedingen 

mardimpag 
~ui!~ 
Gelees-1*k eten 

Prinses Beatrixlaan 548-550 
2595 BM Den Haag 

Postbus 11633 
2502 AP Den Haag 

Mobiel 06 
pinnovatievegeneesmiddelen.n1 

vereniginginnovatievegeneesmiddelen.nl  

2 
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Van: 	 Ominvws.nl> 
Verzonden: maandag 19 augustus 2019 13:31 
Aan: 	 @innovatievegeneesmiddelen.nl> 
Onderwerp: Beschikbaarheid geneesmiddelen 

Dag 

Ik heb van mijn collega 	 (die inmiddels van haar zwangerschapsverlof aan het genieten is) 
begrepen dat de VIG een keer een oriënterend gesprek zou willen hebben over de beschikbaarheid van 
geneesmiddelen in de sluis. 

Ik las dat jouw collega 	dit gesprek zou kunnen voeren, maar dat zij op dit moment op vakantie is. 
Aangezien ik zelf van 29 augustus t/m 15 september op vakantie ben, is het denk ik handig om alvast een 
gesprek in te plannen voor midden/eind september. Graag hoor ik wie van jullie daarbij aanwezig zou zijn en wat 
jullie voorstel is voor een datum. 

Vriendelijke groet, 

LLM 
Beleidsmedewerker  ei  
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
M 06 
E 	minvws.n1 

3 



nota Datum document 
29 augustus 2019 

1 Aanleiding en doel overleg 
Tijdens de handelsmissie naar Boston heeft Bert de Jong, Directeur Sanofi 
Genzyme, 

Ook heeft u Bill Sibold kort ontmoet. U heeft 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

MZS 
	

Directoraat-Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie 

Ontworpen door 

Senior beleidsmedewerker 

T (070) 
M ( 31) 
aa.golja@minvws.n1 

(ter voorbereiding van een overleg) 

Betreft 	 Overleg Global Head Sanofi Genzyme, Bill Sibold 
Vergaderdatum en tijd 	Maandag 9 september, 9:00 uur 
Vergaderplaats 	 Ministerskamer 

Kenmerk 
1572077-194429-GMT 

Bijiage(n) 

Paraaf directeur 	Paraaf DGCZ 

aangegeven bereid te zijn om dat gesprek aan te gaan. 

Het overleg is naast de toelichting op de ideeën rond transparantie ook een 
kennismakingsgesprek met Global Head van Sanofi Genzyme, Bill Sibold. 

2 	Deelnemers overleg 
• Bert de Jong, General Manager Sanofi Genzyme Benelux en vice-

voorzitter van de Vereniging voor Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) 
• Bill Sibold, Executive Vice President and Head of Sanofi Genzyme 
• , GMT. 

3 Te bespreken punten 
Kennismaking met Bill Sibold en toelichting Sanofi Genzyme 
Toelichten van uw standpunt ten aanzien van transparantie 
Gedachten van Sanofi Genzyme over vergroten van transparantie. 

Pagina 1 van 3 
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4 	Advies en toelichting 

Algemeen  
Timing van uw brief en het bezoek van Genzyme 
Uw appel aan de industrie valt samen met het bezoek van Genzyme. Mocht 
het misverstand bij Genzyme zijn ontstaan dat u op hen zou doelen waar het 
gaat om een fabrikant die u op het matje roept, is het goed om dat aan het 
begin van het gesprek uit de wereld te helpen. 
Hoewel Bert de Jong ook vice-voorzitter van de VIG is, zal hij in aanwezigheid 
van Bill Sibold naar verwachting niet namens de VIG spreken over de brief. 

Kennismaking 

Bill Sibold 
"Bill joined Sanofi Genzyme in 2011 as Senior Vice President and Head of 
Multiple Sclerosis, and oversaw the successful launches of its two MS 
treatments. As Head of Sanofi Genzyme, he leads the business's efforts to 
maintain its leadership in rare diseases while continuing to grow in multiple 
sclerosis, oncology and immunology. 

Bill has more than 25 years of experience in the biopharmaceutical industry 
since starting his career with Eli Lilly. He held a number of leadership 
positions at Biogen, including driving their U.S. commercial operations in 
neurology, oncology and rheumatology, and genera! management of Biogen's 
Australian and Asia-Pacific business. In addition to his time with Biogen, Bill 
also served as Chief Commercial Officer of Avanir Pharmaceuticals. 

Bill holds a MBA from Harvard Business School and a BA in Molecular 
Biophysics and Biochemistry from Yale University." 

Directoraat-Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie 

Kenmerk 
1572077-194429-GMT 

Sanofi-Genzyme 
Sanofi Genzyme Specialty Care is een tak van het 5e  farmabedrijf gerekend 
naar omzet, Sanofi. Het richt zich op de ontwikkeling van therapieën voor 
zogenoemde 'zeldzame ziekten'. Zo'n vijf jaar geleden kwam daar multiple 
sclerose (MS) bij, met inmiddels twee geregistreerde behandelingen voor 
deze indicatie. Recent is de focus op oncologie en immunologie toegevoegd. 
In Nederland is Genzyme vooral bekend om de maatschappelijke discussie 
rond de vergoeding van Fabrazyme en Myozyme en de financiële 
arrangementen die daarover afgesloten werden. 

Pagina 2 van 3 
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Transparantie 

Genzyme was eerste fabrikant met een financieel arrangement 
Het eerste financieel arrangement werd gesloten voor de Genzyme producten 
Fabrazyme (ziekte van Fabry) en Myozyme (ziekte van Pompe). 
Dit laatste product werd ontwikkeld in het Erasmus Medisch Centrum en is 
door Genzyme gekocht en verder vermarkt tegen een veelvoud van de 
veronderstelde ontwikkelkosten. 
Voor beide middelen lopen nog financiële arrangementen. 

Vragen die u aan Genzyme kunt stellen: 

- Hoe kijkt men tegen de roep om meer transparantie aan? 
- Zou men bereid zijn om arrangementen te sluiten die in Beneluxa 

verband of breder verband bekend kunnen worden? 

Directoraat-Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie 

Kenmerk 
1572077-194429-GMT 

Senior beleidsmedewerker 

Pagina 3 van 3 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

Dienstpostbus GMT-secretariaat; 
RE: Bezoek Minister Bruins op 9-9 om 16.30 u 
donderdag 5 september 2019 14:14:44 
image019.pnq 
image021.pnq 

De heer De Jong komt samen met de heer 
Svp beide heren aanmelden. 
Veel dank! 
Met vriendelijke groet, 

Secretariaat Minister voor Medische Zorg en Sport 
mr. drs. B.J. (Bruno) Bruins 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  1 Directie Bestuurlijk en Politieke Zaken 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 1 Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 1 

+31 70 	1 	 1 	 @minvws.nl  1  www.riiksoverheid.n11  

1N  NIEUWE DONOREMMIR 
Ketnk~00~ViAgliik" 
%kwal I* VIM gootwintopeanoraggswitt 

OC)0®Ci 
Bij VWS geldt een legitimatieplicht voor de toegang tot het ministerie. Dit betekent dat bij uw bezoek aan VW5 om geldige 
legitimatie wordt gevraagd voor u het pand verder kunt betreden. Graag vraag ik uw aandacht hiervoor. Alvast bedankt voor 
de medewerking. 
Voor routebeschrijving ga naar www.riiksoverheid.nliministeries/vws/contact/routebeschriivina  

Van: 
Verzonden: donderdag 5 september 2019 13:27 
Aan: _Dienstpostbus GMT-secretariaat ; 
Onderwerp: RE: Bezoek Minister Bruins op 9-9 om 9.00 u 
Tijdswijziging: 
16.30 - 17.30 (was 9.00) 
Met vriendelijke groet, 

Secretariaat Minister voor Medische Zorg en Sport 
mr. drs. B.J. (Bruno) Bruins 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  1 Directie Bestuurlijk en Politieke Zaken! 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 1 Postbus 20350 1 2500 Ei 1 Den Haag 1 

+31 70 	1 	 [21111.11@minvws.nl  1  www.rijksoverheid.n11  

EHET NIEUWE 
DONORREGISTER 

HttdutrrcDOnonelltsteS wn~imam 
**wit Ni VOOR pubetdent op dononeomit 

,110. Dort 
In VI  

Bij VWS geldt een legitimatieplicht voor de toegang tot het ministerie. Dit betekent dat bij uw bezoek aan VW5 om geldige 

legitimatie wordt gevraagd voor u het pand verder kunt betreden. Graag vraag ik uw aandacht hiervoor. Alvast bedankt voor 
de medewerking. 

Voor routebeschrijving ga naar www.riiksoverheid.nlIministeries/vws/contact/routebeschriivina  

Van: _Dienstpostbus GMT-secretariaat <dienstpostbusGMTsecretariaat@minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 23 augustus 2019 08:42 
Aan: 	 @minvws.nl> 
CC: _Dienstpostbus GMT-secretariaat <dienstpostbusGMTsecretariaatPminvws.nl> 



Onderwerp: RE:Bezoek Minister Bruins op 9-9 om 9.00 u 
Gm 

en
!Pl  annotatie. 

schuiven hierbij aan. 
ma  

Met vriendelijke groet, 
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Van: 	 @minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 21 augustus 2019 10:50 
Aan: 	 @minvws.nl>; 
-@minvws.nl>; _Dienstpostbus GMT-secretariaat 
<dienstpostbusGMTsecretariaat@minvws.nl> 
CC: 	 Rminvws.n1>; 

minvws.n1>; 	 Rminvws.nl> 
Onderwerp: uitgezet bij HK/FW: Bezoek Minister Bruins 
Allen, 
Zie onderstaande afspraak die ik heb gemaakt voor minister Bruins. Graag hoor ik wie de 
voorbereiden doet en wie erbij zal/zullen aanschuiven. 
Groet van 
Van: 	 Rsanofi.com  @sanofi.com> 
Verzonden: woensdag 21 augustus 2019 09:40 
Aan: 
CC: @minvws.nl> 	 Rsanofi.com; 

@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Bezoek Minister Bruins 
Geachte mevrou 
Excuus voor mijn verlate reactie. Graag zou ik de afspraak voor 9 september om 9.00 uur willen 
bevestigen. Tijdens de handelsmissie heb ik met de minister gesproken over de ziekte van 
Pompe en de transparantie rondom de prijs. Dit zouden we graag met hem delen. 
Met vriendelijke groet, 

Bert de Jong 
General Manager 
Sanofi Genzyme 
+31 
Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 20 aug. 2019 om 10:41 heeft 
@minvws.nl> het volgende geschreven: 

EXTERNAL :  Real sender is rvs=128bbOal @minvws.ni  

Geachte heer De Jong, 
Ik weet niet of er al duidelijkheid is t.a.v. het bezoek van dhr. Bill Sibold. Helaas 
moet ik u melden dat een gesprek op 2 september geen optie meer is. Ik hoor 
graag van u of 9 september door kan gaan. 
Met vriendelijke groet, 

Secretariaat Minister voor Medische Zorg en Sport 
mr. drs. B.J. (Bruno) Bruins 
Ministerie van volksgezondheid, Welziin en Sport 1 Directie Bestuurlijk en Politieke Zaken! 
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Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag i Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 1 

+31 70 	 Eill~1.1@minvws.ni  www.riiksoverheid.nl   

Bij VWS geldt een legitimatieplicht voor de toegang tot het ministerie. Dit betekent dat bij uw bezoek aan 
VWS om geldige legitimatie wordt gevraagd voor u het pand verder kunt betreden. Graag vraag ik uw 
aandacht hiervoor. Alvast bedankt voor de medewerking. 
Voor routebeschrijving ga naar www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/contact/routebeschrijvinq  

Van: 	 Rsanofi.com 	 @sanofi.com> 
Verzonden: dinsdag 23 juli 2019 22:33 
Aan: 	 Rminvws.nl> 
CC: 	 f@sanofi.com; 

l@minvws.nl> 	 Ominvws.nl> 
Onderwerp: RE: Bezoek Minister Bruins 
Geachte mevrouw® 
Hartelijk dank voor uw bericht. Ik kom zo snel mogelijk terug met een reactie op uw 
voorstel. 
Vriendelijke groet, 

Bert de Jong 
General Manager 
Sanofi Genzyme 
+31 
Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 23 jul. 2019 om 09:55 heeft 	 @minvws.nl> het 
volgende geschreven: 

EXTERNAL :  Real sender is prvs=100f0d19 	 @minvws.nl 

Geachte heer De Jong, 
Er is een mogelijkheid in de agenda van minister Bruins op maandag 
2 september, 11.30 - 12.30 of op maandag 9 september, 9.00 - 
10.00. 
Graag verneem ik welke datum uw voorkeur heeft. 
Met vriendelijke groet, 

Secretariaat Minister voor Medische Zorg en Sport 
mr. drs. B.J. (Bruno) Bruins 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  1 Directie Bestuurlijk en Politieke Zaken! 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 1 Postbus 20350 1 2500 EI 1 Den Haag 1 

+31 70 	 111111.11.@minvws.n11 www.rijksoverheid.nl  1 

Bij VWS geldt een legitimatieplicht voor de toegang tot het ministerie. Dit betekent dat bij 
uw bezoek aan VWS om geldige legitimatie wordt gevraagd voor u het pand verder kunt 
betreden. Graag vraag ik uw aandacht hiervoor. Alvast bedankt voor de medewerking. 
Voor routebeschrijving ga naar 
www.rijksoverheidmliministerieshwilcontact/routebeschrijving  

Van: 	 @sanofi.com 	 @sanofi.com> 
Datum: maandag 22 jul. 2019 2:51 PM 
Aan: 	 @minvws.nl> 

@sanofi.com   
@sanofi.com> 

Onderwerp: Bezoek Minister Bruins 
Beste  - 
Zoals afgesproken, hierbij het verzoek voor een afspraak met Minister 
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Bruins. 
Tijdens het gesprek met de minister en onze Global Head Sanofi 
Genzyme Bill Sibold hebben we voorgesteld een bezoek te brengen aan 
Den Haag. Aangezien Bill Sibold vanuit Boston over zal komen, vergt dit 
wel enige planning. Wellicht kunnen jullie een aantal suggesties doen die 
ik dan zal afstemmen met Bill. 
Ik wens je alvast een hele fijne vakantie. 
Hartelijke groet, 
Bert 
Bert de Jong 
Sanofi Country Chair NL & General Manager Sanofi Genzyme Benelux 

Tel + +31 (0) 20 	1 Mobile +31 	1 Executive Assistant: IL.L.  >"'r 	1Tel: +31 
(0) 2~ 
Paasheuvelweg 25 11105 BP Amsterdam 1 The Netherlands 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

dinsdag 27 augustus 2019 09:56 

RE: U.S. Embassy: Request for Meeting 
@minws.nl 
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Allen, 
Er gaan sinds de reis van de minister naar Boston veel van dit verzoeken heen en weer. Afspraak is volgens mij 
dat de topsector LSH in samenwerking met allerlei partijen met een plan komt waarin ook de samenwerking NL-
Boston wordt uitgewerkt. 
VWS werkt samen met OCW en EZK aan het z.g. FAST programma (Future & Affordable Sustainable Therapies). 
Lijkt mij dat we daarbij vooral moeten inzetten op die activiteiten en dat we terughoudend moeten zijn met dit 
soort type uitnodiging die vooral vanuit de US Industrie tak (via de Ambassade of American Chambers of 
Commerce) worden gedreven. We hebben eerder een dergelijke uitnodiging van de AmCham om die reden naast 
ons neer gelegd. 

Dit soort uitnodigingen komen via SG, DG, GMT en IZ tot ons. Enige afstemming en alertheid is dus gewenst. 

Groet 

Van: 	 @minvws.nl> 
Verzonden: donderdag 15 augustus 2019 18:59 
Aan: 	 @minvws.nl> 
CC: 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: FW: U.S. Embassy: Request for Meeting 

@minvws.nl> 

Dit is voor jullie volgens mij. 
Gr 

Brexit coordinator 

Ministry of Health, Welfare and Sports 
Directorate for Pharmaceutical Affairs and Medical Technology 
Parnassusplein 5 1 2511 VX The Hague 
P.O. Box 20350 1 2500 EJ The Hague 
The Netherlands 

T +31.70 
M +31 

@minvws.n1  
www.rijksoverheid.n1 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)  

Van 	 @minvws.nl>  
Datum: donderdag15 au . 2019 11T28 AM 
Aan: 	 minvws.nl> 
Kopie: 	 minvws.nl>, 	 (&,minvws.nl>  
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Onderwerp: FW: U.S. Embassy: Request for Meeting 

Hoi 
Onderstaande uitnodiging kwam bij IZ binnen. Graag je advies 

Vriendelijke groet, 

Directie Internationale Zaken 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

T 070 
E 	 2minvws.n1 

Van: 	 2trade.gov> 
Verzonden: vrijdag 2 augustus 2019 14:28 
Aan: 	 @minvws.nl> 
CC:1 
	

.Sa state.gov> 
Onderwerp: U.S. Embassy: Request for Meeting 

Dear 

We received 	's out-of-office message, which referred us to you. As my Embassy colleague, 
mentioned in his message below, we are contacting you because we are planning an event on innovation in the bio-
pharma sector in the Netherlands (see preliminary program below). We are looking to invite an audience primarily 
composed of bio/pharma companies/associations, policy makers, and other government officials. We have received 
quite a bit of interest from companies and organizations so far, including Philips, Jansen, Abbvie, the Association for 
Innovative Medicines, HollandBio, the Ministry of Economic Affairs, VNO-NCW, and the American Chamber of 
Commerce in the Netherlands. 

At the moment, we are working on reaching out to additional government contacts at the Ministry of Health. It 
would mean a great deal to us if officials from the Ministry of Health would support this event, perhaps as a panelist 
or audience participant, or by recommending other government officials who could attend. Do you or another 
member of your team have time to meet and discuss the event in the coming weeks? 

Date: 	 Friday, September 27 
Location: 	Embassy of the United States of America 

John Adamspark 1, 2244 BZ Wassenaar 

Theme: 	The Netherlands as Innovation Leader (in Europe and the World) 
Title: 	 Advancing Innovation by Strengthening IPR: Case examples from bio-pharma and tech companies 

9:00 	Registration 

9:30 	U.S.-Dutch Partnership and Shared Values Towards Business 
Intro by 	 , Deputy Chief of Mission, Embassy of the United States of America (5) 

9:35 	Europe and Global Innovation 
sets the scene using examples such as the U.S. Chamber Innovation Barometer and IP index 

comparing G20 on innovation access (10) 

9:45 	Overall Innovation Ecosystem (including R&D, IP, how important is IP for innovation) 

2 
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Gerard Schouw, Association for Innovative Medicines, and Annemiek Verkamman, HollandBio (10) 

9:55 	Panel: Health/Bio-pharma and Tech Companies Comparing Reasons for Success 
(in their sectors, in NL, are their affiliates doing better outside NL) 
Philips, AbbVie, Jansen. TBC: NXP, DSM (white biotech) or VC Group (3 min. each) 

10:10 Discussion (30 min) 
How would other sectors deal with pressure of reducing colt and decreasing patent life? 
Bio-pharma sector needs same conditions as other sectors in order to make innovation work. 

10:40 Concluding remarks (5) 

10:45 Reception (30) 

11:15 Event Concludes 

3 
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Thanks very much and I look forward to hearing back from you. 

Kind regards, 

Senior Commercial Specialist 1 U.S. Department of Commerce I International Trade Administration J U.S. Commercial Service 
Embassy of the United States of America 1 John Adamspark 1 1 2244 BZ Wassenaar 1 The Netherlands 
ITie +31 g 	1 El 	 Ptrade.gov  1 The Hague U.S. Embassy I www.export.gov/netherlands   

From: 	 2state.gov> 
Sent: Monday, July 22, 2019 2:32 PM 
To: 	 @minvws.nl> 
Cc: 	 @trade.gov> 
Subject: U.S. Embassy: Request for Meeting 

Dear 

I don't know if you are back yet from your trip to the U.S., but would you be available for meeting with 
and I? We would like to bring to your attention an event we are planning on innovation and IPR (with a 

focus on the health/bio-pharma sector) in September. 

Thanks, 

I Energy and ESTH Officer 
Office of Political and Economic Affairs I U.S. Embassy The Hague 
John Adams Park 1 2244 BZ Wassenaar The Netherlands 
+31 (0)70. 	11  (Office) 1 x 	 State.Gov   

Official 
UNCLASSIFIED 

4 



10.2.e, tenzij anders aangegeven 
	 Doc. 91 

Van: 
Verzonden: 	 vn da 6 se tember 2019 10:11 
Aan: 
Onderwerp: 	 RE: U.S. Embassy: Request for Meeting 

Best, 

Fijn dat jij kan gaan, dank je wel! 

Kind regards, 
Met vriendelijke groet, 

Senior adviseur / Senior advisor 
Directie Internationale Zaken / Department on International Affairs 
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport / Ministry of Health, Welfare and Sport 
+31 (0)6 

Van: 	 @minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 6 september 2019 09:45 
Aan: 	 @minvws.nI> 
Onderwerp: FW: U.S. Embassy: Request for Meeting 

Ik heb me gisteren aangemeld voor deze meeting. Groeten 

Van: 	 @minvws.nl> 
Verzonden:  donderdag 5 september 2019 14:29 
Aan: 	 Ominvws.nl> 
CC: 	 minvws.nl> 
Onderwerp: FW: U.S. Embassy: Request for Meeting 

Hallo 

Dit is weer de nieuwe mail van 	Zoals besproken, ga jij naar deze meeting. 

Groet, 

Van: 	 @minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 4 september 2019 17:21 
Aan: 	 @minvws.nl>; 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: FW: U.S. Embassy: Request for Meeting 

We hebben deze eerder afgehouden. Kijk even naar de aanwezigen of jullie een andere mening hebben hierover. 
Groet 

Van: 	 ominvws.nl> 
Verzonden: woensdag 4 september 2019 12:25 
Aan: 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: FW: U.S. Embassy: Request for Meeting 

Beste 
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Ik ben vanmorgen nogmaals ge-contact door de Amerikaanse Ambassade over de innovatie bijeenkomst Pharma 
die zij organiseren. Zij stellen deelname vanuit ons Ministerie zeer op prijs en ik ben van mening dat het voor de 
relatie erg goed zou zijn wanneer er wel een expert vanuit VWS deelneemt. De lijst van aanwezige is daarnaast 
ook zeker interessant. Ik hoop dat er vanuit GMT alsnog iemand aanwezig kan zijn bij de bijeenkomst. 

Kind regards, 
Met vriendelijke groet, 

Senior adviseur / Senior advisor 
Directie Internationale Zaken / Department on International Affairs 
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport / Ministry of Health, Welfare and Sport 
+31 (0)6 

Van: 	 @state.gov> 
Verzonden: woensdag 4 september 2019 11:08 
Aan: 	 @minvws.nl> 
CC: 	 @trade.gov> 
Onderwerp: RE: U.S. Embassy: Request for Meeting 

DearR, 

Thanks for the call this morning. We really appreciate your assistance in identifying a MOH representative(s) who 
could attend the Innovation/IP conference on September 27. I have attached a draft program for the event as well 
as list of participants/companies attending the event. As the spreadsheet contains email addresses, 1 would ask that 
you keep this information for your eyes only. I allo developed a second tab with only ministry/company names if 
you would like to forward this information as well. 

Thanks again and please let me know if you have any questions. 

Kind regards, 

Unclassified 

2 
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Van: 
Verzonden: 	 vrijdag 6 september 2019 09:49 
Aan: 	 Evernote mailadres Notitie 	 @m.evernote.com) 
Onderwerp: 	 FW: U.S. Embassy: Attendance confirmation 
Bijlagen: 	 KrugerPP.pdf; Program.pdf 

Van: 	 @trade.gov> 
Verzonden: donderdag 5 september 2019 13:34 
Aan: 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: U.S. Embassy: Attendance confirmation 

Dear 

Thank you for confirming your attendance at the seminar on Advancing Innovation by Strengthening IPR. Attached 
is the semi-final program and your personalized invitation. No need to RSVP once again. 

This seminar is a small-scaled event with seven speakers and audience attendees from 8 companies and 
organizations, including the Ministry of Economic Affairs, VNO-NCW, and 6 pharmaceutical companies. We are 
keeping the event small to promote an open dialogue and constructive exchange of thoughts. If you have other 
colleague from the Ministry of Health interested in attending, please feel free to forward the program to 
them. Additional attendees from your ministry are always welcome. 

In terms of visiting the Embassy, we kindly remind you to bring your personalized invitation and a valid ID  as you will 
need to present it at the entrance. A passport or driver's license will suffice. Also, keep in mind that bags, laptops, 
tablets, memory sticks, mobile phones and other electronics are not allowed in the Embassy building. You can check 
these items with the security guards at the entrance. 

Please note that parking is not available on the premises, but you are invited to park at the Louwman Museum 
across the street. 

We look forward to welcoming you to the Embassy of the United States of America on Friday, September 27. 

Please don't hesitate to contact me, should you have any questions. 

Kind regards, 

************************************************************** 
1 Senior Commercial Specialist 1 U.S. Department of Commerce 1 International Trade Administration 1 U.S. Commercial 

Service 
Embassy of the United States of America 1 John Adamspark 1 1 2244 BZ Wassenaar 1 The Netherlands 

+31 7~ 1 Eallailliatrade.gov  1 The Hague U.S. Embassy  1 www.export.gov/netherlands  

From: 	 @minvws.nl>  
Sent: Thursday, September 5, 2019 11:52 AM 
To: 	 @trade.gov>  
Subject: FW: U.S. Embassy: Request for Meeting 

Dear 

I received your email. I like to join this meeting. 
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Kind regards, 

strategie advisor knowledge and research 

Ministry of Health, Welfare and Sports 
Department of Pharmaceutical Affairs and Medical Technology 
visiting address: Parnassusplein• 5 1 2511 VX 1 Den Haag 
postai address: Postbus 20350 1 2500 E3 1 Den Haag 

Mob: +31 (0)r  
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Van: 
	 @state.gov> 

Verzonden: 	 woensda 25 se•tember 2019 10:01 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 	 RE: U.S. Embassy: Attendance confirmation 

Dear Mr 

Thanks again for attending our seminar at the U.S. Embassy this Friday (September 27). I wanted to let you know 
that Mr. 	 from the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy will make a brief intervention at the 
start of the discussion at 10:30. I also wanted to extend you the opportunity to deliver remarks at the event, if you 
wish to. There is no obligation of course to do so, and there is also opportunity for everyone to speak during the 
genera! discussion. 

Please let me know your preference and we look forward to seeing you tomorrow. 

Best regards, 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

XFAGuid:  

vrijdag 20 september 2019 09:35 

FW: Bezoekje Lechanteur 

-0000-00000000 

@innovatievegeneesmiddelen.nl> 

Hoi 

Woensdag 2 oktober 16.00-17.00 uur zou top zijn. Het kan vanzelfsprekend bij VWS plaatsvinden. 

Van onze kant zullen — naast Marcel Lechanteur - ook Gerard Schouw en 	bij het gesprek aanwezig zijn. 
Heb je van mij nog iets nodig om dit te bevestigen? 

Met vriendelijke groet, 

directie- en bestuurssecretariaat 

rE9  Vereniging 
Innovatieve 
	~.1.4 

Prinses Beatrixlaan 548-550 
2595 BM Den Haag 

Postbus 11633 
2502 AP Den Haag 

070 
®innovatievegeneesmiddelen.nl 

vereniginginnovatievegeneesmiddelen.n1  
000 

Disclaimer 

MedicijnMonitor 
Editie 2019-2020 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: 	 Onninvws.nl> 
Datum: 19 september 2019 om 15:08:28 CEST 
Aan: "Schouw Gerard 	 innovatievegeneesmiddelen.n1)" 
IIIIIMIlipinnovatievegeneesmiddelen.nl> 
Onderwerp: FW: Bezoekje Lechanteur 

Geachte heer 
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Er is een reservering komen te vervallen op 2 oktober waardoor er in de agenda van En  ruimte is vanaf 16.00 uur mits de afspraak bij VWS kan plaatsvinden. 
Ik hou deze optie gereserveerd en wacht uw reactie af. 

Met vriendelijke groet, 

1 Management assistente directie Geneesmiddelen en Medische 
Technologie 1 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 1 Postbus 20350 1 2500 El 1 Den Haag 1 

(070) 	1 
(ffiminvws.n11 www.rijksoverheid.nl  1 

Bezoekers aan de gebouwen van de Rijksoverheid dienen zich te legitimeren dmv een geldig identiteitsbewijs 
Voor bezoek aan de Algemene Leiding is een speciale balie bij de receptie op de begane grond 

HET NIEUWE 
DONORREGISTER 

Het nieuwe Donotregster. vangt po 2020. 
Kijk Wat bet voor jou betekent op d000rregIster.nt 

Van• 	 Ominvws.nl> 
Verzonden: woensdag 18 september 2019 12:59 
Aan: Gerard Schouw 	Oinnovatievegeneesmiddelen.nl> 
CC: 	 ominvws.nl> 
Onderwerp: RE: Bezoekje Lechanteur 

Dag Gerard, 

Op zich prima om kennis te maken met hem. 
Er staan wat reserveringen maar mogelijk eind van de dag 17.30 uur? Is wellicht mogelijk. Bij 
deze vraag ik 	om dat even met jullie af te stemmen. 
Groet 

Van: Gerard Schouw 	linnovatievegeneesmiddelen.nl> 
Verzonden: woensdag 18 september 2019 11:28 
Aan: 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: Bezoekje Lechanteur 

Beste 

Ik sprak vanmorgen 	 even bij het 'ontbijt met de minister'. Ging o.a. over een 
bezoekje op 2 oktober van Marcel Lechanteur (Voorzitter Europese Markt Groep van EFPIA). 
Marcel Lechanteur trekt vanuit EFPIA het eerder met besproken voorstel over de bijeenkomst van 
een aantal Europese CEO's met de minister en wil ter voorbereiding daarop een aantal gesprekken 
in NL voeren. 

Mijn vraag is of jij ergens op 2 oktober in de middag, ergens tussen 15.00- 1.8.00 uur ruimte hebt 
voor een gesprek? Hoor graag! 

Met vriendelijke groet, 

dr. Gerard Schouw 
directeur 

2 



10.2.e, tenzij anders aangegeven 
	 Doc. 94 

AFSPRAKEN: via 	 @innovatievegeneesmiddelen.nl, tel 07111 

MEI 

(„0  Vereniging 
Innovatieve 

Prinses Beatrixlaan 548-550 
2595 BM Den Haag 

Postbus 11633 
2502 AP Den Haag 

070 

-.tea innovatievegeneesmiddelen.ni 
vereniginginnovatievegeneesmiddelen.ni  
000 

Disclaimer 

MedicijnMonitor 
Editie 2015)-2020 

3 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	RE: te plannen overleg 
Datum: 	 maandag 18 november 2019 09:12:13 

Beste 
schoot me net aan. Indien mogelijk zou hij liever toch eerder een gesprek met 

willen hebben. Is dat mogelijk? Zo niet, dan neemt hij de optie van 2 december en verschuift hij 
de afspraak voor die dag. Ik hoor graag. 
Met vriendelijke groet, 

Secretaresse Directie Sociale Zaken 
VNO-NCW - MKB-Nederland 

E-mail: 	Ovnoncw-mkb.n[ 
Telefoon: +31 (0)70 - 
Website: www.vno-ncw.n1- www.mkb.nl   
Twitter: (ttvnoncw - Pmkbnl - Linkedln: VNO-NCW - MKB 
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag 
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag ..... 

Van: 
Verzonden: maandag 18 november 2019 09:05 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: te plannen overleg 
Beste 
Dank voor je antwoord. 	schikt 4 december om 9 uur. Stuur jij een verzoek of zal ik dat 
doen? 
Met vriendelijke groet, 

Secretaresse Directie Sociale Zaken 
VNO-NCW - MKB-Nederland 

E-mail 	Ovnoncw-mkb.n1  
Telefoon: +31 (0)70 MI 
Website: www.vno-ncw.nl  - www.mkb.n1  
Twitter: (ttvnoncw - Pmkbni - Linkedln: VNO-NCW - MKB  
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag 
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag 

Van: 	 Rminvws.nl>  
Verzonden: vrijdag 15 november 2019 14:58 
Aan: 	 Rvnoncw-mkb.nl> 
Onderwerp: RE: te plannen overleg 
Beste 

In overleg met-heb ik in de 1e  week van december ruimte kunnen maken in zijn agenda: 
Maandag 2 december 2019, 16.00-17.00 uur 
Dinsdag 3 december 2019, 16.00-17.00 uur 
Woensdag 4 december 2019, 09.00-10.00 uur. 
Naast de heer 	zal ook drs 	aanwezig zijn. 
Graag verneem ik welke optie schikt. 
Met vriendelijke groet, 

1 Management assistente directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 1 
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Ministerie van Volkseezondheid. Welzijn en Sport 1 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 1 Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 1 
(070) 	1 	1 

EillIMOminvws.n11 www.rijksoverheid.nl  1 
Bezoekers aan de gebouwen van de Rijksoverheid dienen zich te legitimeren dmv een geldig identiteitsbewijs 
Voor bezoek aan de Algemene Leiding is een speciale balie bij de receptie op de begane grond 

a
d
y

t
ty 

GISTER 
HeitniegiWeeonOffegtster, vanaf 1 jun 2020. 
kijkwat het voor jou  betekent op donorresister.ni 

Van: vnoncw-mkb.nl> 
Verzonden: vrijdag 15 november 2019 09:36 
Aan: 	 Pminvws.nl> 
Onderwerp: RE: te plannen overleg 
Heel fijn. Dank. 
Met vriendelijke groet, 

Secretaresse Directie Sociale Zaken 
VNO-NCW - MKB-Nederland 

E-mail: 	Pvnoncw-mkb.n( 
Telefoon: +31 (0)70 - 
Website: www.vno-ncw.nl  - www.mkb.nl   
Twitter: Ovnoncw - Omkbnl - Linkedln: VNO-NCW - MKB 
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag 
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag 

Van: 	11111111~1111Rminvws.nl>  
Verzonden: vrijdag 15 november 2019 09:26 

Rvnoncw-mkb.nl>  Aan: 
Onderwerp: RE: te plannen overleg 
Geachte mevrouliall, 
Ik kom hier vanmiddag bij u op terug.  
Met vriendelijke groet, 

Mw. 	 ) 1 Management assistente directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 1 
Ministerie van Volkseezondheid. Welzijn en Soort 1 
Parnassusplein 5 ( 2511 VX 1 Den Haag 1 Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 1 
(070. 	1 

Pminvws.n11 www.rijksoverheid.n11 
Bezoekers aan de gebouwen van de Rijksoverheid dienen zich te legitimeren dmv een geldig identiteitsbewijs 
Voor bezoek aan de Algemene Leiding is een speciale balie bij de receptie op de begane grond 

HET NIEUWE 
DONORREGISTER 

Het nieuwe Donotregster, mail juli 2020. 
glikWath VOOf plu Metent op donoiregistetni 

Van: 	 (ffl vnoncw-mkb.nl> 
Verzonden: vrijdag 15 november 2019 09:23 
Aan: 	 Rminvws.nl>  
Onderwerp: RE: te plannen overleg 
Geachte mevrou 
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Heeft u al zicht op een datum nav onderstaande mail? Het liefst moet de afspraak nog in 
november plaats vinden. Ik hoor graag. 

Met vriendelijke groet, 

Secretaresse Directie Sociale Zaken 
VNO-NCW - MKB-Nederland 

E-mail 	Ovnoncw-mkb.n1  
Telefoon: +31 (0)70 - 
Website: www.vno-ncw.ni- www.mkb.n1  

Twitter: Pvnoncw - Pmkbnl - Linkedln: VNO-NCW - MKB 
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag 
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag 

Van: 
Verzonden: vrijdag 8 november 2019 14:54 
Aanll~Rminvws.n1  
Onderwerp: te plannen overleg 
Geachte mevrouw 
Graag zo 	 een overleg met willen hebben over een te 
organiseren geneesmiddelentop. 	had gisteren ook kort met Bas v.d. Dungen dit 
besproken — liefst een van de komende weken. 
Kan dat en zo ja, kun je een datumvoorstel doen? 
Met vriendelijke groet, 

Secretaresse Directie Sociale Zaken 
VNO-NCW - MKB-Nederland 

E-mail: 	(Wvnoncw-mkb.nl  
Telefoon: +31 (0)70 ME 
Website: www.vno-ncw.nl  - www.mkb.nl   
Twitter: Rvnoncw - Pmkbnl - Linkedln: VNO-NCW - MKB 
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag 

Postbus 93002, 2509 AA Den Haag 
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