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Door beter, slimmer en gepast medicijngebruik kan het arbeidstekort in de zorg dalen met 
3.000 tot 6.000 volledige arbeidsplaatsen in 2031. Dat stelt de Vereniging Innovatieve 
Geneesmiddelen (VIG). 
Uit onderzoek van de VIG samen met PwC Strategy& en met betrokkenheid van voormalig 
zorgminister Ab Klink blijkt dat coronavaccins de arbeidsbesparende werking al bewezen 
heeft. Het RIVM meldde onlangs dat deze vaccins 88.000 ziekenhuisopnames hebben 
voorkomen. Carla Vos van VIG: “Maar er zijn tal van slimme toepassingen die nog niet goed 
worden benut. Dan gaat het bijvoorbeeld over chemotherapie thuis, een interventie die circa 
vijfhonderd voltijdsbanen bespaart. Ook slimme medicijndispensers reduceren het tekort met 
circa 1.500 voltijdsbanen, omdat zorgpersoneel de medicatie dan niet meer hoeft toe te 
dienen.” 
Andere landen 
VIG noemt ook de gepersonaliseerde geneesmiddelen tegen kanker als voorbeeld. Vos: 
“Voordat we overgaan tot het schrappen van zorg óf personeel halen uit andere landen die 
deze mensen zelf ook nodig hebben, zouden we creatief moeten kijken naar oplossingen die 
voor het grijpen liggen.”  
De VIG spreekt met minister Conny Helder over de bijdrage die medicijnen kunnen leveren 
aan het oplossen van personeelstekorten in de zorgsector. (ANP) 
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wat zegt de VIG over: 

1) Ziekenhuis: 34.000 opnames medicijn gerelateerd p/j. waarvan 16.000 onnodig? 

HARM / AZ / VM onderzoek 

2) Vlg. WHO is 25% van de medicatie verspilling 

3) Minder winst van farma bedrijven => meer personeel (bv Corona-vaccin 

maakkosten € 1,18 verkoop EU € 15,50) – overigens vond het basis wetenschappelijk 

onderzoek naar Corona virussen (zoals Ebola en Mers en Corona) vooral op 

universiteiten plaats. De industrie heeft vooral de massa kwaliteits productie 

gerealiseerd. Maar ook de winsten vrijwel geheel ingepikt (zoals Pfizer omzet 

stijging van $ 40 miljard naar $ 100 miljard heden). Door transferpricing met Ned. 

als belastingparadijs een welkome tussenschakel! 

4) Oxycontin in de VS : meer dan 600.000 doden 

5) toelating alleen als getest is tegen het beste, reeds bestaande medicijn in dezelfde 

diagnose groep (weg met ‘me-too’s) 

6) Extreme prijsstelling bij ‘wees-geneesmiddelen’ en kankermedicatie… dienen niet 

de volksgezondheid. 

7) VIG laat altijd een zeer eenzijdig verhaal zien… zelden hoor je hen over een 

aanpak om problemen in eigen sector systematisch aan te pakken. Kortom tegenover 

hun positieve uitlatingen over (wsl. geringe) arbeidskrachten besparingen, staan 

vele argumenten en bewijzen die onnodig de zorglasten m.b.t. personeel en kosten 

vergroten! 

Lucas van der Hoeven; onderzoeker van de farma industrie sinds Organon’s 

anabolen steroïden reclame in 1982! 
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