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Excellentie, 

Betreft: follow-up naar aanleiding van onze bespreking op 5 september 2019 

Leadiant wil u graag opnieuw bedanken voor de bespreking op 5 september 2019. Naar 
aanleiding van onze bespreking treft u hieronder onze reactie op ons gesprek over de manier 
waarop transparantie en de toegang van patiënten tot CDCA Leadiant als vergoed product 
kunnen worden verbeterd. 

Toegankelijke innovatieve geneesmiddelen tegen acceptabele prijzen 

Net als u is Leadiant van mening dat effectieve innovatieve geneesmiddelen toegankelijk 
moeten zijn voor elke patiënt in Nederland die deze nodig heeft. Wij vinden het dan ook 
bemoedigend dat u ons op 23 juli 2019 hebt uitgenodigd voor het vervolggesprek op 5 
september 2019, om te bespreken wat de stand van zaken is en welke stappen zouden 
moeten worden gezet in verband met de toegang van patiënten tot CDCA Leadiant via het 
basispakket. Wij begrijpen ook dat u zich zorgen maakt over de beheersing van de kosten 
van geneesmiddelen en ondersteunen uw streven naar een duurzame 
geneesmiddelenvoorziening.  

Zoals wij hebben uitgelegd tijdens onze eerste overleg op 1 oktober 2018, is Leadiant 
ontvankelijk voor de issues rondom een duurzame gezondheidszorg en is Leadiant 
bereid om te onderhandelen met zowel het ministerie van VWS als de Nederlandse 
zorgverzekeraars, met als doel het vinden van oplossingen die voor alle partijen acceptabel 
zijn ter overbrugging van de verschillen en ter verbetering van de huidige situatie voor 
patiënten die leiden aan de ernstige degeneratieve aandoening cerebrotendineuze 
xanthomatose (CTX). Dit hebben wij ook in andere landen gedaan. Zo hebben wij u laten 
weten dat wij recent een Commercial Agreement hebben gesloten met NHS England voor 
het routinematig verstrekken (“routine commissioning”) van CDCA Leadiant (link).  

Tijdens de bespreking op 5 september 2019 hebben wij herhaald dat wij bereid zijn om te 
onderhandelen over de prijs en vergoeding van ons product CDCA Leadiant in Nederland 
en hebben wij ook herhaald dat wij bereid zijn om transparantie te bieden zoals 
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besproken. Wij maken graag van deze gelegenheid gebruik om ons hier ook schriftelijk aan 
te committeren en om wat meer context te geven, ook om enkele hardnekkige misverstanden 
over onze onderneming en ons product weg te nemen.  
 
Achtergrond 
 
CTX is een extreem zeldzame aandoening. Recente schattingen over de prevalentie van 
CTX variëren van 1 op de 135.000 tot 1 op de 460.000 bij personen van Europese familie-
oorsprong, en circa 1 op de 70.000 bij personen van Aziatische familie-oorsprong. Wereldwijd 
echter zijn er slechts 300 personen met CTX beschreven. Volgens schattingen in een 
bibliografische studie van de epidemiologie van zeldzame aandoeningen, lijden er in Europa 
circa 200 - 250 mensen aan CTX. De prevalentie in Nederland wordt geschat op circa 60 - 
65 patiënten.  
 
De meerderheid van de Nederlandse patiënten (circa 45) wordt behandeld door medisch-
specialisten in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) te Nijmegen. In 2018 is het 
CWZ door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) erkend als hét 
nationaal CTX-expertisecentrum (link). Het Amsterdam UMC daarentegen heeft de 
eindverantwoordelijkheid voor 2 patiënten (het hoofdbehandelaarschap is niet door het CWZ 
overgedragen aan het Amsterdam UMC) (link). Vanwege de specifieke expertise van de 
specialisten van het CWZ-ziekenhuis op het gebied van CTX en hun actieve 
kennisoverdracht over deze aandoening, is er in Nederland een hoger niveau van 
bekendheid met de klinische kenmerken van de aandoening. Dat verklaart waarschijnlijk 
waarom het aantal met CTX gediagnosticeerde patiënten in Nederland hoger ligt dan in 
andere landen.  
 
Als onderneming hebben wij ons eraan gecommitteerd om een handelsvergunning te 
verkrijgen voor een nieuw geneesmiddel dat specifiek geïndiceerd is voor de behandeling 
van CTX, zodat de 200 - 250 CTX-patiënten in Europa toegang tot een goedgekeurde 
behandeling krijgen. Wij hebben aan het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) 
bewezen dat ons weesgeneesmiddel wordt geproduceerd en getest met behulp van state-
of-the-art methodes. Wij hebben overeenkomstig de Europese standaarden, en voor de 
allereerste keer, kunnen aantonen dat CDCA veilig en werkzaam is voor de behandeling van 
CTX (link). Wij hebben bij het Comité voor Weesgeneesmiddelen (COMP) van het EMA 
aangetoond dat ons product een “significant benefit” biedt aan CTX-patiënten (d.w.z. dat 
patiënten “aanzienlijk baat” hebben bij ons product), ondanks de reeds eerder verleende 
Europese markttoelating voor een ander weesgeneesmiddel voor de behandeling van CTX 
(link). Wij zijn verheugd dat Zorginstituut Nederland in november 2018 de therapeutische 
meerwaarde van ons product heeft bevestigd (link) en u heeft geadviseerd om met ons te 
onderhandelen (d.w.z. het Bureau Financiële Arrangementen) (link).  
 
Het EMA-goedkeuringsproces en de Europese handelsvergunning hebben in dit bijzondere 
geval ook geresulteerd in de investering in een speciaal op maat gemaakt Europees 
patiëntenregister dat, indien dit kan doorgaan zoals het EMA voor ogen heeft, het inzicht in 
deze ernstige en verwaarloosde aandoening aanzienlijk zal vergroten. Wij zijn zeer verheugd 
dat het Nederlandse CTX-expertisecentrum CWZ één van de deelnemende centra is.  
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Leadiant is bereid om te onderhandelen 
 
Sinds juni 2017 al wachten wij op de start van onderhandelingen met het Ministerie en 
met de Nederlandse zorgverzekeraars, zoals ook blijkt uit de stukken die gepubliceerd zijn 
naar aanleiding van Wob-verzoeken van andere partijen1 (link) en een recent gepubliceerde 
analyse van de CDCA-bereidingszaak (link en link).  
 
Na afloop van onze eerste bijeenkomst op 1 oktober 2018 met uw Minister is min of meer 
opengelaten hoe onderhandelingen zouden moeten worden gevoerd en met wie (het 
Ministerie van VWS of de zorgverzekeraars), aangezien Zorginstituut Nederland nog geen 
advies had uitgebracht naar aanleiding van onze vergoedingsaanvraag voor CDCA Leadiant.  
 
Ook heeft Leadiant bij verschillende gelegenheden contact gezocht met de grootste 
Nederlandse verzekeraars om onderhandelingen aan te gaan. De enige reden waarom het 
nog niet tot een verbetering is gekomen, is dat de verzekeraars niet geïnteresseerd of bereid 
zijn om inhoudelijke onderhandelingen te voeren. Wij begrijpen nog steeds niet waarom de 
zorgverzekeraars weigeren te onderhandelen. Zorgverzekeraars betalen momenteel de 
lijstprijs. Wij hebben hen twee jaar geleden met terugwerkende kracht een substantiële 
verbetering in de voorwaarden aangeboden. Zij lijken echter allemaal nog steeds liever méér 
te willen betalen dan met ons te praten. Dit is merkwaardig.  
 
In april 2017 hebben wij bij het Zorginstituut Nederland een “proefdossier” ingediend voor de 
vergoeding van CDCA Leadiant als ziekenhuiszorg (medisch-specialistische zorg). 
Tijdens een bespreking op 18 mei 2017 gaf het Zorginstituut echter aan dat wij zouden 
moeten overwegen om een GVS-aanvraag in te dienen. Omdat wij ervan overtuigd waren 
(en zijn) dat CDCA Leadiant wel degelijk kwalificeert als geneeskundige zorg omdat het een 
weesgeneesmiddel betreft dat onder toezicht van een in CTX gespecialiseerde medisch 
specialist moet worden gebruikt (link), hebben wij ons ervoor ingespannen om vergoeding 
als medisch-specialistische zorg te realiseren, gecentraliseerd bij het CTX-expertisecentrum 
in Nijmegen. In september 2017 lag de add-on-aanvraag gereed voor indiening. Deze weg 
werd echter geblokkeerd omdat de verzekeraars weigerden om de add-on-aanvraag met 
CWZ te ondertekenen en in te dienen, en van mening waren dat er een GVS-aanvraag moest 
worden ingediend (link).  
 
Toen Leadiant werd medegedeeld dat de vergoeding via een coulanceregeling gestaakt zou 
worden en een gezamenlijke decentrale oplossing met de verzekeraars niet haalbaar bleek, 
heeft Leadiant op 22 december 2017 wederom contact opgenomen met elke individuele 
verzekeraar om tot een constructieve oplossing te komen. In de berichten aan de 
zorgverzekeraars heeft Leadiant zich gecommitteerd aan het indienen van een GVS-
aanvraag (extramurale farmaceutische zorg). Echter, uit het advies van Zorginstituut 
Nederland van 22 november 2018 blijkt dat de verzekeraars en de ziekenhuizen u nu hebben 
verzocht om CDCA Leadiant – net zoals de apotheekbereiding – toch weer als medisch-
specialistische zorg te vergoeden (link). Voor zover ons bekend, wordt ons product 
momenteel ook inderdaad als medisch-specialistische zorg vergoed.  
 
Transparantie 
 
                                            
1 Het is belangrijk om op te merken dat geen van de Wob-verzoeken door Leadiant is ingediend. 
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Tijdens onze bespreking op 5 september 2019 hebben wij over transparantie gesproken. 
Wij zijn bereid – zoals wij dat al eerder ook al waren – om als uitgangspunt voor en als 
onderdeel van onderhandelingen met het Bureau Financiële Arrangementen transparantie te 
bieden.  
 
Het is ons echter nog niet duidelijk naar welke kosten en investeringsgegevens u op zoek 
bent. Zoals u bekend, is het toerekenen van kosten geen eenvoudige zaak. Ook is niet 
duidelijk welk niveau van transparantie en detaillering vereist is, welke methode(s) en criteria 
zullen worden gebruikt om de informatie te beoordelen, en wanneer de dialoog waar u naar 
zegt te streven succesvol zal worden bevonden. Tijdens onze bespreking gaf u toe dat u ons 
niet zou kunnen vertellen wanneer genoeg, genoeg is.  
 
Uit ervaring weten wij dat een zekere mate van vertrouwelijkheid een belangrijk principe is 
om tot een duurzame geneesmiddelenvoorziening te komen. Wanneer wij bijvoorbeeld willen 
kunnen onderhandelen met een verzekeraar, dan zullen wij met de verzekeraar zaken 
moeten bespreken zoals het aantal bij hem verzekerde patiënten (kinderen, volwassenen); 
de AVG-aspecten in verband met de verwerking van persoonsgegevens van patiënten en 
hun familie (het gaat immers om een zeer zeldzame ziekte en informatie kan daardoor al snel 
(in)direct herleidbaar zijn); het ziekenhuis/de ziekenhuizen waar deze patiënten worden 
behandeld; hoe met het CTX-patiëntenregister wordt omgegaan; financiële voorwaarden; 
onderbouwing van kosten en prijsstelling; verwachte volumes; en alle andere informatie die 
beide partijen relevant en noodzakelijk kunnen achten om tot een geschikte financiële 
regeling te komen. 
 
Dat gezegd hebbende, wij begrijpen wij ook dat u in deze situatie wel zekerheid wenst te 
hebben dat een overeenkomst die met Leadiant wordt overeenkomen doelmatig is voor 
Nederland.  
 
Onze prijsstelling wordt gerechtvaardigd door onze kosten en investeringen. Wij hebben 
aangeboden, zowel aan u als aan een zorgverzekeraar, om als onderdeel van de 
onderhandelingen aan ‘clean-team’ experts inzicht te bieden in onze financiële gegevens, 
zodat zij volledig kunnen begrijpen waarom er tientallen miljoenen euro’s nodig waren om 
een geneesmiddel voor een dergelijke zeldzame aandoening op de markt te brengen en op 
de markt te houden onder naleving van alle wet- en regelgeving.  
 
Wij hebben zelfs een toonaangevend economisch adviesbureau opdracht gegeven om 
alle investeringen te structureren en categoriseren, zodat het gemakkelijker te begrijpen 
wordt waarom onze prijsstelling helemaal niet excessief of onredelijk is. Zoals wij al aangaven 
tijdens onze bespreking op 5 oktober 2019, zijn wij bereid om het team van experts van het 
Bureau Financiële Arrangementen inzicht te bieden in de bevindingen van dat bureau.  
 
Het inzicht dat wij aan het team van experts van het Bureau Financiële Arrangementen willen 
bieden, zal zonder twijfel een groot deel van de misverstanden wegnemen over onze 
onderneming en de onjuiste suggestie dat CDCA Leadiant hetzelfde is als een voorheen 
geregistreerd middel. Enkele van deze misverstanden willen wij alvast in deze brief 
adresseren. 
 



 

Leadiant is een research-based farmaceutische onderneming, die momenteel zes 
producten in Europa en/of de VS op de markt brengt. Vier daarvan zijn voor de behandeling 
van zeldzame aandoeningen (zgn. weesziekten). Leadiant wijst circa twintig procent van haar 
inkomsten toe aan het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe en effectieve therapieën die 
voorzien in de behoeften van patiënten en de kwaliteit van leven verbeteren. Momenteel 
lopen er bij ons bedrijf vijf projecten voor zeldzame aandoeningen van de “preklinische” tot 
“ingediende” fase. Sommige projecten zijn helaas onlangs gestaakt, terwijl andere projecten 
succesvol zijn gebleken. Zo hebben wij in de VS een handelsvergunning verkregen voor het 
biologische geneesmiddel Revcovi®, voor de behandeling van de immuunziekte ADA-SCID 
(Adenosine Deaminase-Severe Combined Immunodeficiency) (link). Revcovi is onlangs 
genomineerd als “Best Biotechnology Product” van de Prix Galien USA 2019 (link).  
 
Een farmaceutisch bedrijf dat een handelsvergunning wil verkrijgen voor een aandoening 
waarvan de geschatte populatie in Europa bestaat uit circa 200 – 250 patiënten (zoals het 
geval is met CTX) zal kosten moeten maken die vergelijkbaar zijn met de kosten die gemaakt 
worden door een farmaceutisch bedrijf dat beschikt over een handelsvergunning voor een 
product dat door 300.000 patiënten wordt gebruikt.  
 
De kosten van het ontwikkelen en op de markt brengen van CDCA Leadiant zijn substantieel.  
 
Onze investeringen zijn niet op betekenisvolle wijze lager enkel door het bestaan van 
oudere middelen zoals het molecuul CDCA dat tientallen jaren geleden is geregistreerd, 
door een ander bedrijf, voor een andere therapeutische indicatie (de behandeling van 
galstenen), en in een ander land. CDCA Leadiant is geen “kopie” van een oud middel.  
 
CDCA Leadiant voldoet aan de strenge aanwijzingscriteria voor weesgeneesmiddelen die 
volgen uit de Europese wetgeving. Naar het oordeel van het EMA en de Europese 
Commissie heeft Leadiant afdoende bewezen dat patiënten met CTX een “significant benefit” 
zullen genieten met ons geneesmiddel (d.w.z. daar bij “aanzienlijk baat” hebben). Op basis 
van een vergelijking met bestaande geregistreerde geneesmiddelen en methodes heeft 
Leadiant aangetoond dat er geen bevredigende methode voor de behandeling van CTX 
bestaat. Reeds uit de erkenning als weesgeneesmiddel en handelsvergunning blijkt al dat 
CDCA geen “kopie” van een ander middel is. Het Xenbilox-dossier is dus ook niet 
“gekopieerd”. Er was heel weinig in het oude “dossier” dat opnieuw gebruikt kon worden. In 
feite moest het dossier voor het EMA vanaf nul worden opgebouwd (overigens had elk 
ander farmaceutisch bedrijf kunnen doen wat wij hebben gedaan).  
 
Verder is het belangrijk om te realiseren dat de huidige normen en eisen die aan 
farmaceutische bedrijven worden opgelegd voor bijvoorbeeld de productie, registratie 
(handelsvergunning), het in de handel brengen en geneesmiddelenbewaking van (wees-
)geneesmiddelen veel uitgebreider en aanzienlijk strenger zijn dan die de eisen die 
bijvoorbeeld in 1999 golden.  
 
Als onderdeel van de registratie van CDCA Leadiant was het noodzakelijk om de productie 
en tests van het geneesmiddel en in het bijzonder het Active Substance Master File 
(ASMF) voor het actieve farmaceutische ingrediënt (API) in overeenstemming te brengen 
met moderne praktijken die eveneens voldoen aan de huidige eisen van de 
geneesmiddelenautoriteiten. Er worden continu nieuwe analytische technologieën en 
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modificaties ontwikkeld die voor een betere kwaliteitsborging zorgen. Het productieproces en 
het testen van zowel de werkzame stof (de API2 CDCA) als het geneesmiddel zelf (CDCA 
Leadiant) zijn herzien na een grondige beoordeling van de procesprestaties onder de 
relevante productievariabelen. De specificaties voor zowel de werkzame stof als het 
geneesmiddel zijn grondig herzien om te voldoen aan de state-of-the-art technologie en er 
zijn nieuwe testmethodes ontwikkeld en gevalideerd die nauwkeuriger worden geacht voor 
de vrijgifte. In het bijzonder is de methode voor het testen van onzuiverheden geüpdatet van 
een kwalitatieve naar een kwantitatieve test. Alle daadwerkelijke en potentiële onzuiverheden 
zijn onderzocht op het risico voor patiënten.  
 

Om te illustreren dat dit type investeringen gangbaar is, willen wij graag verwijzen 
naar een recente presentatie door ACE Pharmaceuticals inzake de drug 
rediscovery van het geneesmiddel Broxil® (pheneticillin K) en van 6-
Thioguanine, tijdens de 7e jaarlijkse ZonMw-conferentie “Goed Gebruik 
Geneesmiddelen” op 4 april 2019 (link). In het geval van Broxil leidde het moeten 
produceren en testen van de API conform de moderne praktijken die voldoen 
aan de eisen van de geneesmiddelenautoriteiten tot een 50-voudige prijsstijging 
van de API.  

 
Ook heeft Leadiant nieuw en uitgebreid bewijsmateriaal gecreëerd over de veiligheid en 
werkzaamheid van CDCA voor de behandeling van CTX. Bij het opzetten van ons klinische 
studieprogramma (dat in detail wordt beschreven in het openbaar beoordelingsrapport 
(EPAR) van het EMA, op p. 17-39 - link), moesten wij rekening houden met het feit dat het 
bij deze aandoening onethisch is om de standaard klinische onderzoeksmethode van 
prospectieve, placebo-gecontroleerde studies toe te passen (waarbij één “arm” van de studie 
het onderzochte product krijgt, en een andere, de “controlearm”, placebo krijgt). Vanwege 
deze onmogelijkheid hebben wij retrospectieve studies uitgevoerd, die methodologisch 
gezien niet minder grondig zijn dan prospectieve studies. Het gaat om volledig nieuwe 
studies, waarmee nieuwe datasets zijn gegenereerd. Aangezien de nieuwe klinische 
studies retrospectief waren, is het bewijs van de veiligheid en werkzaamheid 
vanzelfsprekend verkregen met gebruikmaking van de bestaande patiëntendossiers, te 
weten dossiers van patiënten aan wie (sinds de registratie) CDCA-producten zijn toegediend. 
Bij de retrospectieve studies was het geen kwestie van het simpelweg gebruiken van 
bestaande, beschikbare gegevens. De ruwe gegevens als zodanig konden weliswaar worden 
achterhaald, maar deze waren niet gemakkelijk toegankelijk. Voor het verkrijgen van de 
gegevens was de medewerking van de behandelend artsen en patiënten nodig, en de 
gegevens waren bovendien niet beoordeeld binnen het strakke kader van een klinische 
studie. De bestaande gegevens konden derhalve niet eenvoudig voor de aanvraag van de 
handelsvergunning worden gebruikt.  
 
De door Leadiant verzamelde hoeveelheid bewijsmateriaal – met inbegrip van de twee 
nieuwe retrospectieve studies over de behandeling van CTX – vormt de grootste 
verzameling klinische gegevens over CTX ooit. Het heeft Leadiant bijna twee jaar gekost 
om alle gegevens te verzamelen. Tot dit proces behoorden ook de stappen die noodzakelijk 
zijn in een klinische studie die voldoet aan GCP (Good Clinical Practice), waaronder het 
opzetten van protocollen, de benodigde administratieve en commissiegoedkeuringen, 
gegevensverzameling, statistische analyse, rapportage, enz. Het proces is door ons 
                                            
2 API: active pharmaceutical ingredient. 
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uitbesteed aan een Clinical Research Organisation (CRO) met alle voor die taak vereiste 
competenties. De protocollen moesten worden goedgekeurd door de relevante commissies 
en de CRO moest alle gegevens doornemen, waaronder patiëntendossiers. Net zoals bij 
prospectieve klinische studies moesten de gegevens statistische analyses ondergaan. In dat 
opzicht is het belangrijkste verschil met een prospectieve klinische studie dan ook dat de 
gegevens op andere wijze worden verzameld.  
 
Een andere complicerende factor was de “comparator” (vergelijkingsmaatstaf). Om een 
handelsvergunning te kunnen verkrijgen, moet de aanvrager de klinische gegevens met 
andere gegevens vergelijken. In het geval van CTX is de (enige) comparator het natuurlijk 
verloop van de aandoening, waarvoor een model moest worden gebouwd. Het probleem 
was hier dat er heel weinig informatie beschikbaar was over de aandoening, aangezien naar 
schatting slechts circa 200 - 250 patiënten in Europa aan de ziekte lijden. Het dossier voor 
de handelsvergunning moest daarom vanaf nul worden opgebouwd om de werkzaamheid 
aan het EMA aan te tonen.  
 
Onze inspanningen waren derhalve nieuw en CDCA Leadiant moet worden erkend als nieuw 
geneesmiddel. Beweringen dat CDCA Leadiant een “oud” middel is, dat geregistreerd is op 
basis van “oude” tests, moeten ten sterkste worden afgewezen en hetzelfde geldt voor 
beweringen dat de API kan worden gezien als “hetzelfde” als het eindproduct. 
 
De handelsvergunning heeft er echter niet alleen voor gezorgd dat er een zorgvuldige 
beoordeling door het EMA heeft plaatsgevonden van al het ontwikkelde bewijs over de 
kwaliteit, productiecontroles, werkzaamheid en veiligheid voor CTX-patiënten. In dit 
specifieke geval heeft het ook geresulteerd in de investering in een speciaal op maat 
gemaakt Europees patiëntenregister dat, als het vorm kan krijgen zoals door het EMA 
beoogd, het inzicht in deze ernstige en verwaarloosde aandoening sterk zal vergroten (het 
register is vorige week van start gegaan). Daarnaast heeft onze onderneming zich verplicht 
tot het ontwikkelen van een kinderformulering van CDCA Leadiant (bestemd voor 30-60 
patiënten in de EU en momenteel gaande).  
 
Voor wat betreft de prijsstelling willen wij verder graag opmerken dat hoewel de lijstprijs van 
CDCA Leadiant in Nederland hoog lijkt voor een individuele patiënt, de lijstprijs reeds de 
laagste in de EU is. Bovendien ligt de prijs van ons weesgeneesmiddel op gelijk niveau met 
die van 12 vergelijkbare weesgeneesmiddelen.  
 
Daar komt bij dat Zorginstituut Nederland al sinds maart 2018 in het bezit is van de farmaco-
economische gegevens over CDCA Leadiant, maar helaas heeft geweigerd om deze 
gegevens te beoordelen. 
 
Bovendien hebben wij honderden documenten overgelegd aan de Autoriteit Consument 
& Markt (ACM), die bezig is met een zeer grondig en gedetailleerd onderzoek naar de 
financiële rechtvaardiging van onze prijsstelling (link). Een van de specifieke taken van de 
ACM is het toezicht op de mededinging en de handhaving van 
consumentenbeschermingswetgeving. De ACM vertegenwoordigt dus ook de belangen van 
het publiek. Hoewel wij begrijpen dat er publieke belangstelling is voor deze onderzoeken, er 
zou ook een bepaald niveau van vertrouwen moeten zijn in de werkwijze van onafhankelijke 
autoriteiten zoals de ACM.  

https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-ziet-kansen-voor-lagere-prijzen-van-dure-geneesmiddelen
https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-ziet-kansen-voor-lagere-prijzen-van-dure-geneesmiddelen


 

 
Ondertussen willen wij, zoals u zult begrijpen, in vertrouwelijkheid onderhandelen, om een 
ordentelijke procedure bij de ACM te beschermen en om er zeker van te zijn dat wij niet ten 
onrechte vertrouwelijke informatie bekend maken aan onze afnemers en concurrenten in 
Nederland (de collectieve zorgverzekeraars samen met hun Stichting Pharmagister en een 
ziekenhuisapotheek) die een vervangend product op de markt hebben gebracht en kennelijk 
voorbereidingen treffen om dit weer te gaan doen.  
 
Een vergelijking tussen een geregistreerd product en een apotheekbereiding is niet 
terecht 
 
Tijdens onze bespreking verwees u naar het beweerde prijsverschil tussen ons product 
(dat door het EMA is goedgekeurd) en de kosten van een grondstof die gebruikt is door de 
Amsterdamse apotheek, die een eigen bereidingsversie van ons product heeft gemaakt, voor 
EUR 25.000 per jaar. U gaf aan dat het publiek prijs en kwaliteit wil kunnen vergelijken.  
 
Op basis van de media-aandacht sinds april 2018, de stukken die de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in november 2018 heeft gepubliceerd (link), en de stukken 
die het ministerie van VWS in juni 2019 heeft vrijgegeven naar aanleiding van Wob-
verzoeken van derden (link), is het moeilijk om ons aan de indruk te onttrekken dat CDCA 
Leadiant de casus was waarop de Nederlandse “bereidingslobby” (link) van de 
zorgverzekeraars, Pharmagister/CbusineZ en beleidsmakers al enige tijd op hebben zitten 
wachten, en dat CDCA Leadiant slechts wordt gebruikt om een voorbeeld te stellen.  
 
Kort na het verlenen van de Europese handelsvergunning voor CDCA Leadiant in april 2017 
en ons overleg bij Zorginstituut Nederland in mei 2017 over ons proefdossier voor de 
vergoeding van CDCA Leadiant als medisch-specialistische zorg, hoorden wij in juni 2017 
dat ten minste één verzekeraar van plan was om zijn eigen CDCA-product proberen te 
maken, ongeacht enig aanbod van Leadiant. Deze verzekeraar liet weten dat hij de grondstof 
had gevonden zodat een apotheek met het zelf bereiden van capsules kon gaan beginnen.  
 
Het spreekt voor zich dat een verzekeraar die samenwerkt met een Nederlandse 
apotheek goedkoper CDCA-capsules kan produceren als niet hoeft te worden 
geïnvesteerd in een dossier voor het verkrijgen van een handelsvergunning voor de gehele 
EU en in door het EMA goedgekeurde productiefaciliteiten. In de stukken die door de IGJ 
(link) en het ministerie van VWS (link) zijn openbaar gemaakt, kan iedereen lezen dat de 
verzekeraars/Pharmagister ervoor hebben gekozen om een grondstof in te kopen die is 
getest op basis van een Chinese farmacopee uit 1995 (“CP95-standaard”), terwijl uit het 
verslag van een gesprek tussen de IGJ en het ziekenhuis volgt dat zij ook konden kiezen 
voor een grondstof met een betere kwaliteit. Verder besloten zij om gebruik te maken van de 
diensten van een importeur die op dat moment niet voldeed aan GDP-eisen (Good 
Distribution Practices) (link) en niet beschikte over opslagfaciliteiten (link) en die niet werd 
(en wordt) vermeld op de lijst met betrouwbare leveranciers van de KNMP en de NVZA (link). 
Bovendien moeten zij hebben geweten dat er bij de productie bepaalde ongewenste stoffen 
zijn gebruikt, zoals bariumchloride, aangezien deze stof wordt genoemd op het 
analysecertificaat (Certificate of Analysis) van de Chinese fabrikant (link). Zij moeten zich 
hebben gerealiseerd dat de testmethodes uit de Chinese Farmacopee van 1995 achterhaald 
zijn. De IGJ heeft vastgesteld dat de onbekende onzuiverheden in deze grondstof de 
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grenswaarden voor onbekende onzuiverheden (0,25%) met ten minste factor 8 tot 10 
overschrijden (link). Ook lijkt het erop dat er zorgen waren over de stabiliteit van de grondstof, 
maar het ziekenhuis wilde deze stof toch blijven gebruiken, wellicht onder druk van de 
verzekeraars. Het lijkt erop dat de zorgverzekeraars – via Stichting Pharmagister – de 
ontwerpers van het plan zijn, en zij lijken dit project nog steeds te steunen en te financieren 
(zie bijv. link), met inbegrip van meer dan € 1 miljoen van Menzis in 2018 (link, p. 61). De 
zorgverzekeraars hebben verder een collectieve boycot van hun concurrent georganiseerd 
(link) om zo ons geregistreerde product onbeschikbaar te maken en daarmee een rationale 
te creëren voor de apotheek om zelf te gaan bereiden (link). Wij waren enigszins verbaasd 
dat de Nederlandse media en in het parlement geen enkele aandacht hebben geschonken 
aan deze publiek beschikbare informatie. Bovendien wordt in belangrijke mate genegeerd 
dat de zorgverzekeraars en de apotheek niet alleen afnemers zijn van Leadiant, maar ook 
haar concurrenten. Dit betekent dat wanneer de zorgverzekeraars Leadiant vragen om 
kosteninformatie, zij dat kunnen doen om erachter te komen hoeveel zij zelf in rekening 
kunnen gaan brengen. Ook kan het ziekenhuis, als zorgverlener, besluiten of het eigen 
product dan wel het product van zijn concurrent wordt voorgeschreven. 
 
In het publieke debat over apotheekbereidingen wordt eraan voorbijgegaan dat apotheken 
hun eigen productieprocessen niet hoeven te laten controleren door het EMA of de IGJ. Er 
is geen sprake van productcontrole door een onafhankelijke regulatoire instantie vóór of na 
de bereiding. Bovendien heeft een apotheek op grond van het Nederlandse3 of Europese4 
recht geen verplichting om ervoor te zorgen dat zijn geneesmiddel voldoende voorradig is 
voor de markt en gelden voor een apotheek géén van de 28 verplichtingen die wel aan 
handelsvergunningshouders worden opgelegd (link) en die gesanctioneerd kunnen worden 
met hoge boetes. Een apotheek is verder ook niet verplicht om een speciaal op maat 
gemaakt Europees patiëntenregister aan te leggen (zoals wij dat wel moeten doen) om nog 
eens 5 jaar lang klinische gegevens te verzamelen. Ook hoeft de apotheek het EMA niet 
jaarlijks te vragen om verlenging van haar handelsvergunning.  
 
Zolang de stakeholders weigeren om met ons te praten, kunnen geen van deze aspecten 
worden besproken en kan geen overeenkomst worden gesloten. Wij zijn van mening dat wij 
zouden moeten praten en onderhandelen, zoals wij eerder ook van de Nederlandse 
stakeholders verwachtten. 
 
Maar wat ons misschien nog wel het meest heeft verrast, is hoe er met het 
volksgezondheidselement van vervangende bereiding is omgegaan. De Nederlandse 
overheid steunt het vergunningensysteem als zodanig, maar heeft nog geen visie 
geformuleerd over de intrinsieke waarde van het verkrijgen van EMA-goedkeuring voor de 
gehele EU en de daaraan verbonden vereisten inzake de naleving van de kwaliteits- en 
veiligheidsnormen en -voorschriften, waaronder de EU-regels inzake de productie, 
geneesmiddelenbewaking en de Richtlijn vervalste geneesmiddelen. Over 
apotheekbereidingen zijn vele tientallen artikelen in de pers verschenen en ook uw recente 
brief aan de Tweede Kamer van 8 april 2019 (link). In geen van deze stukken wordt uitgelegd 
waarom het vergunningensysteem is opgezet na de thalidomideramp in de jaren ‘50, toen 
wetgevers in de gehele EU besloten dat er nooit meer ongeteste geneesmiddelen op de 
markt mochten worden gebracht (link). Geen van de artikelen maakte melding van het feit 
                                            
3 Art. 49 Geneesmiddelenwet. 
4 Art. 81 Richtlijn 2001/83/EG. 
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dat Nederland heeft bijgedragen aan het creëren van de internationale Resolutie waarin 
wordt verklaard dat apotheekbereiding een aanvulling moet vormen op het 
vergunningensysteem, geen vervanging van geregistreerde producten (link). Geen daarvan 
bespreekt de gevolgen van het terzijde schuiven van het vergunningensysteem en de 
Weesgeneesmiddelenverordening. Het gaat niet om grote of kleine schaal. Het zou moeten 
gaan over veilige schaal. Maar daar wordt niet over gesproken. In de pers is geen enkele 
aandacht besteed aan de stukken die het ministerie van VWS naar aanleiding van Wob-
verzoeken over de CDCA-casus en apotheekbereidingen openbaar heeft gemaakt.  

Conclusie 

Deze zaken verdienen het om te worden besproken. Onze conclusie is dan ook dat wij 
moeten praten. Wij hopen dat deze brief de weg kan vrijmaken voor een voor alle partijen 
aanvaardbare oplossing door middel van onderhandeling. Wij hebben er vertrouwen in dat 
wij met elkaar in goed overleg tot een constructief eindresultaat kunnen komen.  

Hoogachtend, 

Leadiant Biosciences Ltd. 

https://www.edqm.eu/sites/default/files/resolution_cm_res_2016_1_quality_and_safety_assurance_requirements_for_medicinal_products_prepared_in_pharmacies.pdf

