Apotheker stelt eigen
productie duur medicijn uit
Deskundigen zien scepsis bevestigd over namaken van geneesmiddelen
Thieu Vaessen
Amsterdam
Er komt voorlopig niets van een
goedkope variant van het dure medicijn Orkambi tegen taaislijmziekte door de Haagse apotheker
Paul Lebbink. ‘We hebben nu even
andere prioriteiten’, zegt Lebbink
in een gesprek met Het Financieele Dagblad.
De aankondiging dat Lebbink het
geneesmiddel zelf ging bereiden,
was twee maanden geleden groot
nieuws. ‘Apotheker daagt farmaceuten uit: medicijn kan miljoenen
goedkoper’, zo kopte de NOS. Na de
aankondiging kreeg Lebbink talloze steunverklaringen, niet in de laatste plaats van politici die menen dat
de farmaceutische industrie veel te
hoge prijzen vraagt voor medicijnen.
Lebbink heeft het plan om Orkambi na te maken voorlopig echter in de ijskast gezet. Het kopiëren
van het dure medicijn is volgens
hem niet meer nodig omdat het
ministerie van Volksgezondheid
een prijsakkoord met producent
Vertex heeft bereikt. ‘Het middel is
nu beschikbaar voor alle patiënten.
De noodzaak om het na te maken
is veel kleiner.’
De Haagse apotheker erkent ook
dat hij Orkambi alleen zou kunnen
leveren aan zijn eigen patiënten. Dat

is hooguit een handjevol van de 750
patiënten die baat hebben bij het
middel. Als hij het middel zou willen aanbieden aan meer patiënten,
moet hij aan veel strengere eisen voldoen. ‘Dat is niet mijn ambitie’, aldus de apotheker. De NOS meldde
eerder dat hij het middel voor alle
750 patiënten wilde namaken.
‘Het was volgens mij vanaf het
begin grootspraak en bluf’, reageert Henk Jan Out, voormalig
hoogleraar farmaceutische geneeskunde en auteur van het boek
Leve het geneesmiddel. ‘De grondstof zou uit China moeten komen,
maar de kwaliteitscontrole daarop
is uiterst onduidelijk. Het lijkt me
erg waarschijnlijk dat de Inspectie
voor de Gezondheidszorg onmiddellijk zou ingrijpen.’
Ook andere deskundigen die het
in discussies vaker opnemen voor
de farmaceutische industrie zien
hun scepsis bevestigd. Volgens
Sander van Deventer, hoogleraar
in Leiden en partner van de investeringsmaatschappij Forbion, is het
voor een apotheker vrijwel onmogelijk om een geneesmiddel zoals
Orkambi op een veilige manier na
te maken. ‘Patiënten met dodelijke ziekten putten hoop uit dit soort
luchtfietserij. Dat vind ik kwalijk.’
Als Lebbink zijn plan om zelf Orkambi te bereiden had doorgezet,
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Paul Lebbink in zijn
Transvaal Apotheek in
Den Haag. ‘De noodzaak
om het middel na te
maken is nu veel kleiner.’
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was hij waarschijnlijk voor de rechter gedaagd voor Vertex. Het farmabedrijf heeft Orkambi ontwikkeld
en heeft alle eigendomsrechten
op het medicijn. Oorspronkelijk
vroeg Vertex € 170.000 per patient per jaar voor het middel. Het
bedrijf stemde uiteindelijk in met
een forse prijsverlaging, maar de
hoogte daarvan is geheim.
Lebbink heeft zijn plan om Orkambi na te maken nog niet helemaal opgegeven. Hij wil ‘de druk
er nog even op houden’ om farmaceutische bedrijven te dwingen tot
meer openheid over hun prijzen.
Maar Lebbink erkent ook dat hij er
niet zeker van is dat hij Orkambi
werkelijk kan namaken. Een eerste
poging moet nog plaatsvinden. De
apotheker heeft kleine hoeveelheden grondstoffen voor Orkambi in
China besteld, maar deze ingredienten zijn nog niet aangekomen.
Verschillende politici en deskundigen die kritisch staan tegenover
de farma-industrie hoopten juist
dat apothekers met eigen bereidingen een alternatief kunnen bieden
voor meer dure geneesmiddelen.
Kamerlid Joba van den Berg van het
CDA vroeg onlangs om aanpassingen van de Europese octrooiwetgeving, ter ondersteuning van apothekers die met magistrale bereidingen
grote farmabedrijven uitdagen.

