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'Middel tegen ziekte van Pompe
zou ook te maken zijn voor 15.000
euro per patiënt'

ALWIN KUIKEN, REDACTIE GEZONDHEID
& ZORG

Het kostbare medicijn dat gebruikt
wordt tegen de ziekte van Pompe
kan veel goedkoper. Dat blijkt uit
onderzoek van de Universiteit
Utrecht. Huub Schellekens,
hoogleraar farmaceutische
wetenschappen, wist het medicijn
Myozyme in anderhalf jaar na te
maken, meldt het radioprogramma
'Argos' vandaag.

Volgens Schellekens is het niet
moeilijk en is er geen enkele reden
dat het medicijn vier tot zeven ton
per jaar per patiënt kost. Hij klaarde
de klus naar eigen zeggen samen
met studenten voor een honderdste
van de prijs. Twee jaar geleden
was er volop discussie over het
medicijn tegen de ziekte van
Pompe, een spierziekte waaraan in
Nederland een kleine honderd
mensen lijden. Een advies aan
minister Schippers
(volksgezondheid) om het niet
langer te vergoeden, werd na veel
protest teruggedraaid.

Genzyme, de fabrikant, laat in een
reactie aan Argos weten dat er in
totaal 1,3 miljard euro nodig is

geweest om het middel voor
patiënten beschikbaar te maken.
Het feit dat in België zeshonderd
mensen werken om het middel
wereldwijd voor 1700 patiënten
beschikbaar te maken, illustreert
volgens Genzyme de complexiteit.
Daarbij moet volgens het bedrijf
aangetekend worden dat het
middel intussen 'slechts' drie ton
per patiënt per jaar kost.

Dat het simpel kopiëren van een
middel niet duur is, betekent niet zo
veel, zegt woordvoerder Mignon
van der Westerlaken. "Wij laten iets
groeien in levende cellen. Dat kan
alleen onder gecontroleerde
omstandigheden, en duurt
maanden. Om dat continu op grote
schaal te doen, is buitengewoon
complex."

Dat moet volgens Schellekens niet
worden overdreven. "Als je het
bestudeert, zie je dat het geen
rocket science is. Ze hebben
gewoon een bestaand enzym
nagemaakt." Zou Genzyme het
middel tegen kostprijs maken én
genoeg winst maken om het bedrijf
gaande te houden, dan zou het
volgens de hoogleraar voor 15.000
euro per patiënt per jaar kunnen.
"Al het overige is pure winst voor
de aandeelhouders."

Het patent van Genzyme loopt pas
in 2016 af. Maar daarmee is
volgens Schellekens niet gezegd
dat de kennis die hij nu nog
exclusief heeft breed beschikbaar
komt, met een scherpe prijsdaling
als gevolg. "Meer dan een
halvering van de prijs zit er meestal
niet in, omdat andere farmaceuten
ook dure marketingcampagnes
hebben en hoge winsten willen
maken."

Een oplossing zit hem volgens
Schellekens in het opnieuw tot
leven wekken van een oud
ambacht: de magistrale bereiding
bij de apotheek. Apothekers
kunnen medicijnen ook gewoon zelf
maken, zegt hij. Sommige
apothekers doen dat nog,
bijvoorbeeld als de dosis voor

kinderen omlaag moet, maar veel
komt het niet meer voor.

Medicijnen waar een patent op rust,
zoals Myozyme, mogen apothekers
volgens hun koepelorganisatie
KNMP niet zomaar zelf gaan
maken. Schellekens: "Maar zodra
het patent verlopen is, staat
niemand een apotheker in de weg.
Je zou zeggen: het maken van zo'n
medicijn is heel moeilijk, maar dat
valt mee. Als ik het kan, kan een
apotheker het zeker."

Maar volgens Genzyme is dat wel
erg makkelijk gedacht.
Woordvoerder Van der
Westerlaken, zelf apotheker: "Ik
kan me niet voorstellen dat een
stadsapotheek zoiets kan. Het is
erg complex om iets in een cel te
laten groeien, en voordat je kunt
oogsten, ben je maanden verder. Ik
zie dat echt niet gebeuren."
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