Woensdag 3 oktober 2018
17.30 - 21.30 uur
UITNODIGING

DINER PENSANT
Beprijzing en beschikbaarheid
van (dure) geneesmiddelen

Graag nodigen wij u hierbij van harte uit voor ons eerste

Health2Business

Diner Pensant

Woensdag 3 oktober a.s.
Locatie:	
Pop-up restaurant GAST,
Mariakapel Gasthuiskwartier (oude GZG-terrein)
Burg. Loeffplein 70E, 5211 RX ’s-Hertogenbosch
Tijdstip:
17.30 – 21.30 uur
Deelname: Gratis

We hebben voor u een interessant programma kunnen ontwikkelen
met prof. dr. Toine Pieters als hoofdinleider, gevolgd door drie
sprekers die verder ingaan op het thema. Maar het wordt deze
avond niet alleen luisteren voor u. Tijdens het Diner Pensant
wordt ook u gevraagd mee te denken en te praten over dit zeer
actuele thema.

Inschrijven
U kunt zich tot uiterlijk 28 september a.s. inschrijven voor het
Diner Pensant via onze website: www.health2business.nl.
In verband met de beperkte capaciteit van GAST (max. 60
zitplaatsen) adviseren wij u dit tijdig te doen.

Secretariaat Constantijnlaan 15, 5263 BL Vught - Telefoon 06 – 5021 0092 - Email info@health2business.nl - Website www.health2business.nl

Hoofdinleider Prof. dr. Toine Pieters (Universiteit Utrecht):
‘De prijspolarisatie op de geneesmiddelenmarkt neemt een dramatische omvang aan en kan binnenkort leiden tot
een systeeminfarct!’ ‘Wat als onmisbare geneesmiddelen niet meer beschikbaar zijn of echt onbetaalbaar worden?’

‘Laten we de patiënt dan in de steek, of verzint Tom Poes een list?’
De huidige geneesmiddelenmarkt laat omvangrijke en op korte termijn misschien wel onoplosbare knelpunten zien. Allereerst
is daar de kwestie van de (beschikbaarheid van) ‘dure’ geneesmiddelen. Daarnaast is er sprake van een kunstmatige prijsopdrijving
door de fabrikanten voor hun nieuwste medicijnen om hun marges hoog te kunnen houden onder druk van de gedwongen migratie
naar generieke toepassingen tegen bodemprijzen.
Dan wordt er in de media gesproken van ‘nieuwe trucs door fabrikanten om de prijzen van geneesmiddelen op te drijven tot
onnodige hoogte’ door het opkopen van concurrenten en het ‘onterecht verlengen’ van patenten.
Ziekenhuisdirecties staan met de rug tegen de muur: zij kunnen hun artsen en patiënten onmogelijk volledig tegemoet komen in
hun wensen. Artsen voelen zich niet gesteund door hun ziekenhuisdirecties en vinden dat ze niet adequaat kunnen zorgen voor
hun patiënten. Kortom een zeer complexe, schijnbaar onmogelijk op te lossen problematiek, temeer daar Nederland in dit
internationale krachtenveld maar één van de pionnen is.
En wie is ‘de uiteindelijke verliezer’? De patiënt! Of, zijn er misschien toch nog kansen voor deze groep? Verzint ‘Tom Poes een list’?
Dat is de grote vraag, waar prof. dr. Toine Pieters in zijn hoofdinleiding meer inzicht in probeert te geven, gevolgd door een
causuïstiek uit de praktijk en enkele reacties van direct betrokkenen.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:
17.30 uur

Ontvangst

18.00 uur

Welkom door Roger Stouthart, voorzitter Health2Business en introductie van avondvoorzitter, Mike Korst
(radioloog Jeroen Bosch Ziekenhuis en voorzitter bestuur van de Bossche Specialisten Coöperatie)

18.05 uur

Hoofdinleiding door prof. dr. Toine Pieters (hoogleraar in de geschiedenis van de farmacie aan de Universiteit van Utrecht
en algemeen directeur van het Freudenthal Instituut)

18.25 uur

Causuïstiek door prof. dr. Carla Hollak (internist en hoogleraar erfelijke stofwisselingsziekten aan de Universiteit van Amsterdam)

18.40 uur

Reactie door dr. Martin van der Graaff (secretaris van de Wetenschappelijke Adviesraad Zorginstituut Nederland)

18.50 uur

Reactie door Jeroen van Dijk (Commercieel Directeur Roche Nederland)

19.00 uur

Diner Pensant met onderlinge dialoog over het thema

20.30 uur

Plenaire terugkoppeling resultaten Diner Pensant

20.55 uur

Inhoudelijke afronding door de avondvoorzitter

21.00 uur

Koffie

21.30 uur

Afsluiting

Wij zien uit naar uw komst op woensdag 3 oktober a.s.

Met vriendelijke groet,
Roger Stouthart
Voorzitter Health2Business

