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Een Europese gezondheidsunie:  
Een farmaceutische strategie  
voor Europa

€37 miljard  
bijgedragen aan investeringen 

in onderzoek (in 2019)

Elk jaar  
meer dan 60 nieuwe 

geneesmiddelen 
toegelaten op EU-niveau

€110 miljard 
handelsoverschot

800 000  
directe banen

DE FARMACEUTISCHE SECTOR

De strategie bestrijkt de volledige levenscyclus van een geneesmiddel

Veiligstelling van de 
geneesmiddelenvoorziening

Toelating, evaluatie van 
gezondheidstechnologie en 

in de handel brengen

Verstrekking 
aan patiënten

Onderzoek en innovatie

4321

Wetenschappelijke excellentie: het Europees Geneesmiddelenbureau en de nationale 
toezichthouders voor geneesmiddelen beschikken over duizenden deskundigen uit 

heel Europa, die wetenschappelijk advies van de hoogste kwaliteit bieden

Meer dan 12 miljoen 
mensen besmet met 
COVID-19 in Europa

Stijgende 
geneesmiddelenbudgetten, 
die nu al 20-30 % van de 

ziekenhuisuitgaven uitmaken

Geneesmiddelen 
niet altijd 

beschikbaar 
of betaalbaar

WAAR WE NU STAAN

Antimicrobiële  
resistentie verantwoor-

delijk voor ongeveer 
33 000 sterfgevallen 

per jaar

Voor 95 % van 
de zeldzame 
ziekten geen 

behandelingsopties 
beschikbaar

Nog steeds 
onvervulde behoeften
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Onvervulde  
behoeften

Toegang tot  
betaalbare 

geneesmiddelen

Digitalisering  
en nieuwe  

technologieën

Anticipatie en  
reactie op ernstige 
gezondheidscrises  

en open strategische 
autonomie

WAT WIJ GAAN 
AANPAKKEN:

HOE WIJ DAT WILLEN  
DOEN:

 

•  Onderzoek en innovatie voor nieuwe behandelingen,  
vaccins en antibiotica

•  Klinische proeven afstemmen op de behoeften van 
patiënten en gezondheidszorgstelsels

• Samenwerking op EU-niveau inzake prijsstellings- en 
vergoedingsbeleid

• Meer concurrentie van generieke geneesmiddelen en 
biosimilars

• Bevordering van de evaluatie van gezondheidstechnologie

• Investeringen in onderzoek, ontwikkeling en productie  
van nieuwe geneesmiddelen

• Geavanceerde producten, wetenschappelijke ontwikkelingen  
en technologische transformatie faciliteren 

•  Robuustere toeleveringsketens, met strategische aanleg 
van voorraden en meer productie en investeringen in Europa

• Oprichting van een EU-autoriteit voor respons inzake 
noodsituaties op gezondheidsgebied (HERA)

• Vermindering van de milieueffecten van geneesmiddelen 

De farmaceutische strategie laat de stem van de EU op het wereldtoneel 
krachtig horen en zal mondiale normen voor toegankelijke, veilige en doeltreffende 

geneesmiddelen van hoge kwaliteit bevorderen.


