Baarn, 16 mei 2017

Geachte heer Van den Dungen, heer Van Raaij,

Ik vraag uw aandacht voor een zeer urgente kwestie: de vergoeding van een innovatief en belangrijk
medicijn (Orkambi van Vertex) voor mensen met Cystic Fibrosis.
Cystic Fibrosis (CF, taaislijmziekte) is een erfelijke ziekte waarbij decennialang alleen symptomatische
behandeling kon plaatsvinden.
In 2015 is het eerste medicijn (Kalydeco) beschikbaar gekomen dat op de oorzaak van de ziekte in de cel
aangrijpt. Dit middel werkt mutatiespecifiek voor ongeveer 40 van de 1500 Nederlandse kinderen en
volwassenen met CF en bleek in veel gevallen een life-changer.
Al in december 2015 heeft de EMA vervolgens Orkambi goedgekeurd. Dit is een medicijn dat ook op de
oorzaak van de ziekte in de cel aangrijpt bij ongeveer de helft van de Nederlandse patiënten met CF. In
Amerika, Canada en een toenemend aantal Europese landen (Duitsland, Ierland, Oostenrijk, Luxemburg,
Italië) is dit medicijn inmiddels beschikbaar. Van een aantal landen weet ik dat zij ermee bezig zijn.
Nederland blijft hierbij ernstig achter.
Na een (lange) extra procedure heeft het Zorginstituut in december 2016 geconcludeerd dat het middel
effectief is, en dat er medische noodzaak bestaat om het middel op de markt toe te laten. Vanwege de prijs
adviseerde ZiN prijsonderhandelingen. De minister heeft deze in gang gezet.
Medio februari 2017 is gestart met de onderhandelingen tussen uw Bureau Prijsarrangementen en de
fabrikant (Vertex). Wij hebben vernomen dat deze onderhandelingen doorgaans twee maanden tijd vragen.
Na drie maanden hebben wij echter nog steeds geen bericht over vergoeding mogen ontvangen.
Anderhalf jaar na registratie is Orkambi in Nederland nog altijd niet beschikbaar voor mensen met
CF.
De NCFS heeft begrip voor de opstelling van VWS om een faire prijs uit te onderhandelen met de farmaceut.
Er bestaat echter toenemende onrust onder patiënten en behandelaars over het uitblijven van een positief
besluit tot vergoeding. Wij kunnen tientallen verhalen van patiënten overleggen die, in afwachting van de
beschikbaarheid van Orkambi, voortdurend inleveren op hun conditie en kwaliteit van leven, met
voortschrijdende infecties en meestal onherstelbare longbeschadiging. Sommige hebben geen tijd meer om
te wachten, die zijn er slecht aan toe.
Wij hebben ook verhalen van patiënten die dankzij een compassionate use-programma met Orkambi een
enorme winst in hun kwaliteit van leven hebben behaald, doordat zij van de longtransplantatielijst zijn
gehaald, geen sondevoeding meer nodig hebben, minder of geen ziekenhuisopnames nodig hebben, CFgerelateerde diabetes is verdwenen (!) en arbeidsparticipatie is toegenomen. De meeste van deze effecten
spelen jammer genoeg geen rol bij de overwegingen van het ZiN.
Ik doe dan ook een dringend beroep op u om zo spoedig mogelijk een positief besluit tot vergoeding van
Orkambi voor honderden mensen met CF te realiseren.

De NCFS staat samen met de behandelaars uit de expertisecentra, en onderzoekers klaar om de effecten
van Orkambi goed te evalueren en met innovatieve technieken van de minidarmpjes (organoïden) adequate
start- en stopcriteria te definiëren. Hierdoor kunnen patiënten met CF in de nabije toekomst optimale
gepersonaliseerde behandeling krijgen en zullen onnodige behandeling met bijbehorende kosten worden
voorkomen. Prof. Clevers en het Hubrecht Instituut staan in de startblokken om dit innovatieve medicijn te
testen met deze van oorsprong Nederlandse techniek (uitgeroepen tot Nationaal Icoon in 2014 door EZ).
Verzekeraars hebben hier immense belangstelling voor en staan klaar om de techniek verder te valideren.
Tijdens het door u georganiseerde Fair Pricing Forum van 10 en 11 mei jl., heeft demissionair
staatssecretaris Van Rijn een oproep gedaan om een weg te zoeken, die leidt tot het kunnen blijven
ontwikkelen van innovatieve medicatie tegen faire prijzen. Wij spelen in die discussie graag een rol, we
staan vooraan bij deze ontwikkelingen. Maar laat Orkambi niet het breekpunt zijn, waardoor patiënten
verstoken blijven van een levensreddend middel en de technologie, die daar zo’n innovatieve rol bij speelt, in
zijn hemd wordt gezet. De organoids spelen internationaal in het wetenschappelijk onderzoek een zeer
belangrijke rol.
Wij zijn zeer bereid en genegen om met meer stakeholders dan de farmaceut en het Bureau
Prijsarrangementen, om de tafel te gaan en tot een uitweg te komen. Die is er namelijk, in onze optiek.

Ik zie uw reactie met grote belangstelling tegemoet.

Vriendelijke groet,

Jacquelien J. Noordhoek MA MSc
Directeur

