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Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over betaalbare toegang tot het 
geneesmiddel Sofosbuvir voor patiënten met hepatitis C

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A. overwegende dat er naar schatting 170 miljoen chronische hepatitispatiënten zijn, onder 
wie negen miljoen Europese burgers;

B. overwegende dat Sofosbuvir, een innovatief geneesmiddel voor de behandeling van 
hepatitis C dat door het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Gilead in de handel wordt 
gebracht, in Portugal ongeveer 48 000 euro zal kosten;

C. overwegende dat dit het eerste geneesmiddel is dat voor alle genotypes van het virus 
genezingspercentages van 90 % oplevert en een gunstig veiligheidsprofiel vertoont;

D. overwegende dat de door de geneesmiddelenindustrie gehanteerde prijzen vaak in heel 
Europa een aanzienlijke belemmering vormen voor de toegang van patiënten tot 
behandeling;

E. overwegende dat in de prijs van de voor de behandeling gebruikte geneesmiddelen 
rekening moet worden gehouden met de nationale begrotingen voor gezondheidszorg, 
zodat het noodzakelijke evenwicht wordt bereikt tussen de toegang tot innovatieve 
geneesmiddelen en de duurzaamheid van de nationale gezondheidszorgstelsels;

1. wijst erop dat het een ethische plicht en tevens een economische noodzaak is ervoor te 
zorgen dat alle patiënten behandeld kunnen worden, daar het stelsel niet volledig mag 
worden opgeofferd ten behoeve van één aandoening of de doelstellingen van één 
farmaceutisch bedrijf;

2. dringt er bij de EU op aan algemene beginselen en gemeenschappelijke methoden vast 
te stellen die in andere, soortgelijke situaties kunnen worden toegepast, en een 
gemeenschappelijke Europese strategie te ontwikkelen die onderhandelingen met de 
farmaceutische industrie omvat;

3. verzoekt de EU een gemeenschappelijke aanpak uit te werken die patiënten met 
hepatitis C toegang waarborgt tot het middel Sofosbuvir, met name door coëfficiënten te 
bepalen waarmee de vastgestelde prijs aan het bbp van de lidstaten kan worden 
aangepast.


