Kijkvragen

EenVandaag in de klas
Dure medicijnen
Leeftijd:
Niveau:

16-18 jaar
VO bovenbouw

Samengevat
Deze aflevering van EenVandaag in de
klas gaat over dure medicijnen. Er wordt
uitgelegd waarom de medicijnen zo duur
zijn en wat er aan te doen is.
Vakgebied
Economie
Kernbegrippen
Medicijnen, industrie, prijsafspraken,
marktwerking.

1a Hoeveel kunnen de medicijnen van
sommige patiënten per jaar kosten?
b Waarop is de vraagprijs onder andere
gebaseerd?
c Wat is een probleem bij het tot stand
komen van de prijzen?
2a Welke twee maatregelen nam de
overheid om de prijzen van medicijnen laag
te krijgen?
b Wat waren de problematische gevolgen
van deze maatregelen?
3 Wat viel er op aan de soorten ziekten
waarvoor de dure medicijnen werden
voorgeschreven?

Kerndoelen
Deze video sluit aan bij het
examenprogramma Economie: Subdomein
D markt.
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie
‘EenVandaag in de klas’. Op Schooltv.nl
vind je meer video’s over dit onderwerp,
zoals: ‘Waterbestendige gewassen‘.
Antwoorden
1a Wel honderdduizenden euro’s per jaar.
b De ontwikkelkosten. c Het is volstrekt
onduidelijk hoe deze prijs tot stand komt.
2a Er werd een maximumprijs
afgesproken en voor medicijnen zonder
patent werd verplicht de goedkope,
merkloze variant voorgeschreven aan
patiënten. b De maximumprijs die door de
overheid gesteld werd, werd ingevoerd
als minimumprijs en voor nieuwe
medicijnen met patenten werd de prijs
flink omhoog gegooid. 3 Eerst ging het
vooral om zeldzame ziekten, maar nu heb
je ook bij veelvoorkomende ziekten dure
medicijnen. 4a D b De farmaceuten. 5
Eigen antwoord, zoals: ze houden
prijsafspraken met andere ziekenhuizen
geheim. Een oplossing: ziekenhuizen
maken deze afspraken openbaar.

4a Welke groep onderhandelt niet met
elkaar over de prijzen van de medicijnen?
A Artsen
B Regelgevers
C Fabrikanten
D Advocaten
E Verzekeraars
F Ziekenhuizen.
b Welke groep heeft het meest te zeggen
bij het onderhandelen?
Verdiepingsvraag
5 De medicijnfabrikanten zetten allemaal
tactieken in om zoveel mogelijk winst te
maken op hun medicijnen. Noem een
voorbeeld van een tactiek die de
fabrikanten gebruiken en bedenk er een
oplossing voor.
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