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Hoe maken we Nederland weer 
sterk?

PharmInvest als motor voor meer investeringen



Associatie Innovatieve Geneesmiddelen

• Nederlandse kantoren van innovatieve 
farmaceutische bedrijven

• Opgericht in 1975 als Nefarma

• 44 leden

• Kantoor van 26 man

• Disciplines: life sciences & health, regulatoire zaken, 
gezondheidseconomie, medische zaken, 
communicatie

• 5 vaste bestuurscommissies; > 30 projectgroepen
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Missie en visie

Een betrouwbare en verantwoordelijke partner in de 
Nederlandse gezondheidszorg

• Verbetering van de de toegang van nieuwe medicijnen voor patiënten

• Vorming van een stimulerend R & D-klimaat voor innovatieve 
geneesmiddelen in Nederland

• Bijdragen aan een efficiënt geneesmiddelengebruik en duurzame 
betaalbaarheid (betaalmodellen)

• Overgang naar een op waarden gebaseerd gezondheidszorgsysteem

• Verbetering van de betrokkenheid van patiënten in alle stadia van 
ontwikkeling en gebruik van geneesmiddelen
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Afspraken met externen

Interne verplichtingen

Belangenbehartiging

Services

Samenwerking

• Gesprekken met parlementsleden, 
belanghebbenden

• Onderzoek: ontschotting, R&D, 
maatschappelijk rendement, biologicals

• Nieuwsbrief (2x per week)

• Workshops (+/- 20 per year)
• Dagelijkse PA service
• Advies op maat voor

aangesloten bedrijven

• Overheden, ziekenhuizen, 
zorgverzekeraars, artsen, apothekers

• Patienten- en brancheverenigingen

• Compliance regels
• Codes: reclame, contact met 

patientverenigingen, transparantie
• Keurmerk

• Gedragscode Geneesmiddelenreclame
• Gedragscode Farmaceutische Bedrijfstak
• Gedragsregels openbaarmaking

financiële relaties
• Vervalsingen
• Klinisch onderzoek: PIF, CTA

Wat we doen



Observaties

• Het belang van geneesmiddelontwikkeling voor Nederland wordt niet
herkend

• Onze infrastructuur is van wereldklasse: het Nederlandse life sciences cluster 
is één van de meest geconcentreerde in de wereld: 
• binnen 200 km 
• 12 universiteiten
• 8 universitaire ziekenhuizen
• 420 farmaceutische bedrijven en > 2500 life sciences bedrijven

• Er is een concurrentieslag gaande om nieuwe R&D activiteiten aan een land 
te binden. Nederland verliest leads aan andere landen (IRL, DK) 

• De discussie in Nederland gaat vooral over de prijs van geneesmiddelen en
niet over de waarde

• Toenemende aandacht voor de ontwikkeling van medicijnen in Nederland 
leidt tot een andere perceptie van de rol van geneesmiddelontwikkelaars in 
de sector en draagt positief bij aan het imago van de sector

• We missen kansen

• Geen enkele organisatie kan het investeringsklimaat voor farmaceutische 
bedrijven op zichzelf positief veranderen: we moeten samenwerken
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Voorwaarden

• Inzicht in de bijdragen, activiteiten en investeringen van 
farmaceutische bedrijven aan de Nederlandse economie en 
arbeidsmarkt (economische waarde; footprintstudie)

• Een overzicht van de sterke en zwakke punten van het 
investeringsklimaat van Nederland, in vergelijking met andere 
Europese landen (SWOT)

• Afstemming en samenwerking tussen belanghebbenden om dit 
investeringsklimaat te verbeteren

• Ontwikkeling van een coherent actieplan (2017-2025) dat ertoe leidt 
dat farmaceutische bedrijven Nederland opnieuw kiezen voor R&D en 
productiefaciliteiten

• Met als doel de investeringen van farmaceutische bedrijven in 
Nederland te vergroten
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Requirements and
goal



Samenwerking in PharmInvestHolland
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Steering 
Committee

Steering Committee +
Projectmedewerker VIG
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Two Rings of 
Stakeholders

FIGON

NVFG

BOM/
Pivot Park

Leiden Bioscience Park

Invest Utrecht

NFU

Amsterdam Innovation Board

DCRF

VWS

Health RI

Health Care Funds

LSH Alliance

NOM

STZ

NVP

Platform b-techniek

LIOF

USPU

IQMedical Delta

EIT Health

HealthValley

ACRON
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66.000 mensen werken in de geneesmiddelontwikkeling
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Ambitie: Nederland kan het Boston van Europa 
worden

• Meer banen(van 18000 naar 25,000 in 2025)

• Meer R&D investeringen (minstens € 750 mln in 2025)

• Toenemende bijdrage aan de Nederlandse economie (groei
met 40% tot € 7,5 mrd in 2025)

• Eerdere toegang van patienten tot innovatieve
geneesmiddelen

• Klinische trials

• Reguliere zorg
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Governance
PharmInvestHolland

Steering Committee

Team Communicatie Team Bidbook

Team EMA 

Team distributie

Team Human Capital



Eerste resultaten
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https://www.health-holland.com/internationalisation/bidbook
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▪ Benchmark studie NL – andere EU landen
▪ Distributie
▪ Regulatory sciences
▪ EMA 
▪ Human Capital analyse
▪ Bidbook v2

Ongoing



Klinische trials in het bidbook
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Steering Committee

Team clinical trials
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▪ Wetenschappelijke kennis
▪ (Data)infrastructuur
▪ Vergunningproces?
▪ Aanwezigheid EMA
▪ Fase I onderzoek?

▪ …
▪ …

Why invest in the Netherlands?



For more information:

Dr. Peter Bertens

p.bertens@innovatievegeneesmiddelen.nl

https://www.health-holland.com/internationalisation/bidbook

Thank you!

mailto:p.bertens@innovativemedicines.nl

