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Toegang tot medicijnen

Mensenrechten
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TOEGANG TOT MEDICIJNEN

Over het thema: Toegang tot medicijnen is onderdeel van het mensenrecht ‘Recht op gezondheid’ en sluit aan bij SDG 3:het 

verzekeren van een goede gezondheid en welzijn voor iedereen op elke leeftijd. Gezondheid is mede 

afhankelijk van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van betaalbare vaccins, medicijnen en diagnostica 

in lage- en middeninkomenslanden. Farmaceutische bedrijven spelen hier een grote rol in, met name 

omdat zij  - ook vanuit hun monopoliepositie - de prijs van een medicijn kunnen bepalen en anderszins 

mede op grond van winstgevendheid kunnen bepalen of Research & Development naar de ontwikkeling van 

nieuwe medicijnen interessant (genoeg) is. Dit valt vaak ten nadele uit voor ziekten in lage- en 

middeninkomenslanden.

Farmaceutische bedrijven geven in veel gevallen geen transparantie in de prijsbepaling van medicijnen.

Farmaceutische bedrijven zijn gehouden aan de UNGP’s en OESO-Richtlijnen voor Multinationale 

Ondernemingen. Investeerders kunnen op basis van dezelfde richtlijnen in hun investeringsbeleid, 

screening en engagement het thema van beschikbaarheid en toegankelijkheid van (betaalbare) medicijnen 

richting farmaceutische bedrijven aan de orde stellen.

Link met andere

thema’s:

Dit thema is in veel gevallen gerelateerd aan het thema armoede in lage- en middeninkomenslanden. In 

gezinnen waar geen of nauwelijks een financiele buffer is, leidt ziekte en de noodzaak medicijnen te 

kopen, tot armoede, hetgeen mede gevolgen kan hebben voor de andere gezinsleden (school verlaten, 

moeten werken etc). Het thema speelt met name in landen waar geen of onvoldoende publieke 

gezondheidsvoorzieningen, waaronder een publiek verzekeringsstelsel, beschikbaar zijn.
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Richtlijnen en 

beleid

Human Rights Guidelines for Pharmaceutical Companies in relation to Access to Medicines

Verdiepings-

informatie

De Access to Medicine Foundation doet onderzoek en stelt rapporten ter beschikking over farmaceutische 

bedrijven en hun rol in de toegang tot medicijnen in lage- en middeninkomenslanden. Iedere twee jaar geeft 

de Foundation een ranking van farmaceutische bedrijven op het onderwerp access to medicine, the Access 

to Medicine Index.

Risicosectoren en

Specifieke risico’s

KPI’s

Sector betreft farmaceutische bedrijven

Specifieke risico’s zijn gelegen in de prijs van medicijnen, het al dan niet investeren door farmaceutische 

bedrijven in research and development en het verkrijgen cq verlengen van patentrechten op medicijnen. 

Daarnaast speelt belastingontwijking een rol bij farmaceutische bedrijven.

Met wie kan ik

contact opnemen:

• Josette Hermans, Save the Children Nederland. Josette.Hermans@savethechildren.nl

• Peter Ras, Oxfam Novib. Peter.ras@oxfamnovib.nl

Wat doen

pensioenfondsen?

Sommige pensioenfondsen hebben een investeringsbeleid ten aanzien van toegang tot medicijnen, screenen 

farmaceutische bedrijven en voeren engagement uit. Voor bevindingen over investeringsbeleid en uitvoering 

ervan door verzekeraars ten aanzien van farmaceuten, zie het rapport Taming Big Pharma,  uitgevoerd door 

SOMO, in opdracht van de Eerlijke Verzekeringswijzer. Conclusies en aanbevelingen: blz 28-32.

https://www.who.int/medicines/areas/human_rights/A63_263.pdf
https://accesstomedicinefoundation.org/
mailto:Josette.Hermans@savethechildren.nl
mailto:Peter.ras@oxfamnovib.nl
https://eerlijkegeldwijzer.nl/media/495692/2019-04-praktijkonderzoek-taming-big-pharma.pdf

