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Mailcontact: 7 april 2021 

Zembla: Waarom hebben generieke fabrikanten van antidepressiva de lagere 
doseereenheden van de betreffende tabletten en capsules niet op de markt gebracht? 
Klopt het dat voor deze fabrikanten het economisch niet interessant is om lagere 
productsterktes op de markt te brengen? Zo ja, waarom is dat?  

Bogin: 

Wet en regelgeving werkt niet mee voor fabrikanten: 
De spécialité fabrikanten brengen deze lage doseringen niet op de markt. Dat maakt dat 
het voor generieke fabrikanten niet mogelijk is, om zonder aanvullend onderzoek, andere 
sterkten op de markt te brengen.   
Het doen van aanvullend onderzoek is onzeker, tijdrovend en kostbaar. Generieke 
fabrikanten die dit soort onderzoek doen lopen tegen Wet- en regelgeving op die 
daarvoor niet is ingericht. Op dit ogenblik loopt een aanvraag voor een veelbelovende 
nieuwe toepassing al meer dan 10(!) jaar en er is nog geen duidelijkheid over toelating 
en financiering. 
  
Zou het (economisch) verantwoord zijn voor een generieke fabrikant: 
Indien de eisen lager zouden zijn dan zou het economisch niet rendabel zelfs 
onverantwoord zijn. De afzet van deze sterktes heeft zulke lage volumes in NL, waardoor 
productie (vaak internationaal), bij deze extreem lage prijzen, helaas niet rendabel kan 
plaatsvinden. 

De generieke geneesmiddelen kosten in Nederland, als gevolg van het gevoerd beleid 
zoals de Wet op de Geneesmiddelenprijzen, het Geneesmiddelen 
vergoedingssysteem(GVS) en het Preferentie beleid etc.,  gemiddeld 1,80 euro per 
maand. 
Ik heb voor U gekeken en zag dat de SSRI’s  circa 6 á 7 cent per dag kosten.  
  
Zembla: Generieke geneesmiddelfabrikanten verdienen aan patiënten die geregistreerde 
antidepressiva-producten gebruiken. Al jaren is bekend dat een groep patiënten geholpen 
kan worden met lagere doseringen.  
Zien fabrikanten van de geregistreerde producten het als hun verantwoordelijk om lagere 
doseereenheden op de markt te brengen waarmee patiënten geholpen worden om ook 
weer van de middelen af te komen?  
 
Bogin: Leden van Bogin zien het als hun maatschappelijke taak om geneesmiddelen te 
produceren die patiënten genezen en andere gebruikers laten functioneren in de 
samenleving.  
Leden van de Bogin zouden graag patiënten helpen om af te bouwen door een 
geneesmiddel te leveren dat geproduceerd is volgens de GMP. Echter zoals boven 
beschreven helpt het beleid van de overheid niet om met dergelijke lagere doseringen 
voor patiënten beschikbaar te maken.  
  
U zult zich afvragen wat maakt dat ander leveranciers deze afbouw medicatie dan wel 
kunnen leveren. Dat komt omdat deze gebruik maken van de zogenaamde “apotheek of 
grootbereiding”. Daardoor zijn ze niet gebonden aan wet en regelgeving omtrent 
prijsbeleid van de overheid. Kort gezegd; ze vallen niet onder de WGP, GVS, preferentie 



beleid of CBG-registratie kosten etc. en worden ook niet verplicht om aanvullend 
(klinisch) overzoek te doen naar de toepassing van deze afwijkende sterktes 
Hierdoor kunnen ze de prijs vragen die ze passend vinden bij hun geneesmiddel en die 
dus over het algemeen duidelijk hoger ligt dan deze 6 of 7 cent per dag die de generieke 
leveranciers zouden kunnen krijgen 
  
Zembla: Een psychiater stelt tegenover Zembla dat de farmaceutische industrie het liefst 
een businessmodel heeft waarin mensen voor de rest van hun leven de middelen moeten 
nemen. De industrie zou weinig belang hebben om patiënten zo snel mogelijk te laten 
afbouwen door middel van het maken van lagere doseringen. Graag uw reactie.  

Bogin: Dit is een zeer ongepaste en onjuiste bewering.  
 

Aanvulling op mail Bogin: 7 april 2021 

Zembla: Kunt u aangeven waarom u in de context van dit onderwerp de uitspraak een 
‘zeer ongepast en onjuiste bewering’ vindt?  
 
Bogin: Ik werk al lang met apothekers en industrie en ik ben nog nooit iemand tegen 
gekomen met een dergelijk cynische blik op de patiënt of op de samenleving. 

 

 


