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In de kersttijd vroeg het farmabedrijf  InnoGenerics haar faillissement aan. Het voormalige 
Katwijk Farma ging na 108 jaar roemloos ten onder door kortzichtig beleid van 
zorgverzekeraars, ministeries VWS, EZ en Financiën. Het gestuntel om een zeer 
noodzakelijke en op termijn strategisch belangrijke producent van goedkope generieke 
geneesmiddelen in staat te stellen blijvend voor de Nederlandse markt te produceren, is diep 
beschamend. Het handhaven van InnoGenerics  is gebaseerd op een groot aantal 
argumenten. 
1) InnoGenerics produceerde zeer belangrijke medicijnen, zoals pijnstillers, antidepressiva 

en antibiotica.   
2) Sinds 1998 trof de overheid een groot aantal maatregelen om de kosten van 

geneesmiddelen te beteugelen, zoals onder meer Wet op Geneesmiddelenprijzen, Claw-
back en Preferentiebeleid. Sinds 1996 daalden deze uitgaven met 60%. Op Zweden en 
Denemarken na is Nederland het voordeligste OESO land.  

3) Momenteel komt zo’n 80% van alle generica uit Azië. Door de toenemende mondiale 
spanningen, bestaat de mogelijkheid dat China en India hun ‘pillen’ export aan banden 
leggen.  

4) De productie in India en China leidt tot ernstige milieu schade, maar wordt niet in de 
prijzen verrekend. Ook is de kwaliteitscontrole onvoldoende, waardoor er gevaar voor 
onze volksgezondheid ontstaat. Regelmatig wordt daarom medicatie uit de handel 
genomen.     

5) De EU-Commissie dringt al enige jaren aan op het bevorderen van een eigen farma 
sector.  

6) Het tekort aan medicijnen is in vrijwel alle Europese landen nijpend. Meer eigen EU 
productie leidt tot verminderde afhankelijkheid.  

7) Het behoud van kennis over essentiële geneesmiddelen is van groot belang voor 
toekomstige generaties. 

8) Sinds 2009 vergen de uitgaven aan basisgeneesmiddelen onveranderd 4½ miljard euro. 
Dus ondanks de inflatie en zelfs met 25% meer uitgiften zijn deze uitgaven hetzelfde 
gebleven. 

9) Ned.: 1.631 tekorten anticonceptie Microgynon 30  0,08 p/pil (2019) 
Dld: 137 tekorten  anticonceptie 0,29 p/pil (0,50 per doosje meer). Juist om die 
prijsverschillen te kunnen handhaven, dient InnoGenerics – eventueel met 
overheidssubsidie of afzet garantie door verzekeraars – te blijven bestaan. 

10) Mogelijk zijn patiënten bereid om omstreeks € 0,10 per medicijndoosje te betalen, als zij 
niet steeds hoeven wisselen van merkproducent en dus een voorkeur voor InnoGenerics 
kenbaar maken.             

11) Dat InnoGenerics ondanks een financiële injectie van 9 miljoen euro door de overheid 
niet kan worden opengehouden is dan ook vooral aan de grote zorgverzekeraars te 
wijten. 

12) De verzekeraars hanteren nog steeds het oude ‘laissez-faire’ business-model van de 
Chicago-boys, namelijk markt, markt en nog eens markt. Voor hen is het een ‘centen-
kwestie’ zoals de directeur van InnoGenerics al beweerde. Maar meer nog een teken van 
kortzichtig beleid, gespeend van enig strategisch inzicht en patiënten belangen. 

13) Het is dus het zoveelste dossier waarop onze(?) premier Rutte het nalaat om te 
interveniëren in de markt en zo verzekeraars te dwingen om een ‘Eigen Farma Eerst’ 
politiek in daden om te zetten. Hoe lang moeten de kiezers nog wachten op een actieve 
overheid?       
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