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Waalwijk, 08-06-2017

Geachte minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn,

10-15 Jaar voor het proces van lab naar pil. Missie geslaagd. Is de pil niet voor de patiënt!
Het lijkt een slechte grap, maar bleek in eind mei toch de bittere waarheid; na 3 maanden
duimen draaiend wachten, blijken de onderhandelingen gestrand. Dit maakt bij patiënten en
ouders de pitbull en leeuw in hen los…. De CF community is wanhopig en in rep en roer…
Patiënten en familieleden hopen sinds jaar en dag op pillen die een betere kwaliteit van
leven geven, zodat je meer kunt LEVEN; doen wat leeftijdgenoten ook doen, minder beperkt
zijn en minder tijd kwijt zijn met de dagelijks noodzakelijke behandelingen en pillen, CF
neemt nóóit vakantie of vrijaf. We hopen sinds jaar en dag op pillen die de achteruitgang
vertragen, waardoor je verstoppertje kan spelen zonder dat je hoest je verraadt, waardoor je
’s nachts niet het gevoel hebt te stikken tijdens het hoesten, waardoor je misschien kan
denken over een carrière, waardoor je misschien zelf moeder kan worden, waardoor een
longtransplantatie misschien nooit nodig is….
Uiteindelijk kreeg deze hoop een naam; Orkambi. En sinds eind 2015 wordt halsreikend naar
het moment uitgekeken dat je deze doos in handen hebt. De beschreven ervaringen uit
Amerika worden nauwlettend gevolgd; doorslaggevend positief, hetgeen wij ook wensen.
Orkambi is enig in zijn soort, er is geen alternatief….
Ons leven is zoveel meer dan primaire en secundaire endpoints, gemeten in studies, waar
Orkambi nu op afgerekend wordt.
Klopt, bij sommigen gaat de longfunctie niet schrikbarend omhoog, bij anderen overigens
wel, maar de meesten in de groep met geringe longfunctietoename voelen zich desondanks
een heel stuk beter.
Patiënten waar Orkambi een positief effect voor heeft komen aan in gewicht, waardoor ze
fitter en energieker zijn, hierdoor beter, of soms opnieuw, kunnen studeren of werken.
Sommigen hoeven geen insuline meer te spuiten, velen hebben minder antibioticakuren
nodig, anderen hoeven niet meer dagen/weken in het ziekenhuis te liggen en voor
sommigen betekent het zelfs dat de longtransplantatielijst uit beeld verdwijnt. Velen slapen
beter, doordat ze ’s nachts minder hoeven te hoesten en anderen kunnen stoppen met

sondevoeding. Een opgaande lijn qua gezondheid is nieuw, nieuw voor alle patiënten met
CF; tot op heden is het steeds opnieuw een stukje inleveren….
En eigenlijk vol vertrouwen wachtten we maar weer af, en kijken machteloos toe hoe onze
dierbaren verslechteren, opstandig of verdrietig zijn, weer een stukje perspectief moeten
afgeven, complicatie op complicatie stapelen of overlijden.
En dan het verpletterende bericht dat VWS het middel niet gaat vergoeden. De emoties
bonken, het zweet breekt weer uit, opnieuw slapeloze nachten en zorgen die als de schaduw
met je meegaan. Dit kan toch niet de bedoeling zijn van al die jaren inspanningen van zoveel
betrokken onderzoekers, slimmeriken, al die duizenden patiënten die vrijwillig meedoen aan
even zovelen studies.
Iedereen snapt het spanningsveld tussen zorg betaalbaar houden en farmaceuten die
ontwikkelkosten terug willen verdienen en herinvesteren voor nieuwe onderzoeken.
Maar dat vergoeding voor Orkambi in Nederland en België is afgeketst baart ons grote zorg.
Het is onverteerbaar; er is iets, maar je krijgt het niet. Ook zijn er zorgen over de hierop
volgende medicaties, zijn die hetzelfde lot beschoren? Veel mensen delen onze zorgen, de
petitie Orkambi in het basispakket, staat ten tijde van versturen op ruim 87.000
handtekeningen (www.petities24.com).
Beste minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn;
10-15 Jaar voor het proces van lab naar pil. Missie geslaagd. Is de pil niet voor de patiënt??
Dat kan van niemand toch de bedoeling zijn?
Wij roepen jullie op om opnieuw met Vertex om tafel te gaan, net zolang totdat een
oplossing is gevonden.
Mochten jullie meer argumenten nodig hebben; wij komen ze graag vertellen!
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