
Farmabedrijf Vertex en 
overheid opnieuw aan tafel 
over terugbetaling dure 
medicatie 
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De gesprekken tussen de Belgische overheid en Vertex over de 

terugbetaling van zijn dure mueoviscidosemedicatie gaan voort. Dat 

heeft het Amerikaanse farmabedrijf dinsdagavond gezegd. Vorige week 

had het nog zelf de stekker uit de onderhandelingen getrokken. 

ind vorige week raakte bekend dat het Amerikaanse farmabedrijf 

Vertex de stekker had getrokken uit de 

terugbetalingsonderhandelingen met de Belgische overheid over 

Kaftrio, een geneesmiddel tegen mucoviscidose dat in 2020 is 

goedgekeurd in Europa. ‘Omdat we voelden dat we niet tot een oplossing 

zouden komen’, klonk het toen afgemeten bij Vertex. 

De demarche wekte wrevel op bij onder meer de Belgische 

Mucovereniging, die aangaf dat het middel erg goed werkt. Ze 

beschuldigde Vertex ervan de Belgische patiënten te gijzelen. 

Het kabinet van federaal minister van Volksgezondheid Frank 

Vandenbroucke (Vooruit) liet eerder al verstaan dat de bruggen met Vertex 

niet werden opgeblazen. “We zijn nog niet aan het einde van het proces en 

werken hard verder’, klank het summier. 

Belinda Delys, de woordvoerster voor Vertex in ons land, bevestigde 

dinsdagavond 'de voortzetting van de constructieve besprekingen met alle 

betrokken partijen om zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor alle 

in aanmerking komende patiënten in België.’ 

De levensbedreigende stofwisselingsziekte mucoviscidose veroorzaakt 

taaie slijmen in de longen. De gemiddelde levensverwachting van 

patiënten die vandaag geboren worden, bedraagt 45 à 50 jaar. 

Spectaculair 

‘De impact van Kaftrio (sinds 2020 goedgekeurd in Europa, red.) mm zijn 

klasse het beste dat er 15, 15 spectaculair’, zegt Stefan Joris, algemeen 

directeur van de Belgische Mucovereniging. ‘Het geneest de aandoening 

niet, maar verbetert de levensverwachting en -kwaliteit.” 

Ons land telt 1.376 mucopatiënten, van wie - volgens de Mucovereniging - 

zo'n 85 procent met Kaftrio behandeld kan worden. ‘De facto heeft Vertex 

een monopoliepositie, omdat er maar vier dergelijke geneesmiddelen op 

de markt zijn', zegt Joris. 'Alle vier zijn van Vertex. Het bedrijf zit dus in een 

heel sterke onderhandelingspositie.'
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Vertex heeft de facto een monopolie, omdat er maar 

vier dergelijke geneesmiddelen op de markt zijn. 

Alle vier van Vertex. 
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‘Klassiek staat een farmabedrijf erg sterk als het gaat om een significant 

beter geneesmiddel voor een aandoening waarvoor amper alternatieven 

zijn, zegt de gezondheidseconoom Dominique Vandijck (UGent) over de 

krachtsverhoudingen bij prijsdiscussies met overheden. ‘Zeker als daar nog 

eens druk bijkomt van patiënten, artsen en media. 

Kaftrio, een combinatie van drie medicijnen, werkt veel beter dan de 

bestaande medicatie, getuigt Eef Vanderhelst, diensthoofd longziekten van 

het UZ Brussel, À ‘De longcapaciteit verbetert gemiddeld met 15 procent 
  

en we zien 60 procent minder infecties. Sommige patiënten op de lijst voor 

een longtransplantatie functioneren opnieuw normaal.’ 

Kaftrio, een combinatie van drie medicijnen, werkt 

veel beter dan de bestaande medicatie voor 

mucoviscidose. 
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In België zijn de terugbetalingsonderhandelingen over Kaftrio, net als in 

andere landen, confidentieel. Dat speelt Vertex in de kaart, omdat 

overheden niet van elkaar weten hoeveel ze betalen en dus ook niet welke 

korting ze bedingen. 

Zwarte doos 

Over de prijs van Kaftrio en de gedane investeringen - klassiek een zwarte 

doos bij farmabedrijven en een kopzorg voor overheden, omdat ze 

daardoor grotendeels blind varen bij onderhandelingen - lost Vertex niets. 

Maar uit een advies van het Nederlandse Zorginstituut aan de bevoegde 

minister blijkt dat vorig jaar sprake was van zo’n 194.000 euro per patiënt 

perjaar Á. Terwijl de productiekosten rond 5,300 euro per patiënt per jaar 

schommelen, bijna go keer minder dus, blijkt uit een schatting in een 

recente studie in het vakblad Journal of Cystic Fibrosis, 

‘Dat is een raming en het volstaat niet alleen naar de productiekosten te 

kijken om de prijs van een medicijn te bepalen’, reageert Delys. "We 

investeerden de voorbije twintig jaar al meer dan 11 miljard dollar in 

onderzoek en ontwikkeling naar al onze medicatie voor mucoviscidose.’ 

Wereldwijd wordt Kaftrio al terugbetaald in 32 landen voor patiënten 

vanaf twaalf jaar, onder meer in Nederland en andere buurlanden.
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