
  
 
  

Nieuwsuur in de klas 
Dure medicijnen 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Samengevat 
Patiënten en ziekenhuizen worden soms 
geconfronteerd met hoge prijzen van medicijnen. 
Soms kost een behandeling wel duizenden euro’s. 
Politici hebben kritiek op fabrikanten in de 
farmaceutische industrie, maar volgens hen zijn de 
prijzen heel logisch. 
 
Vakgebied 
Economie en gezondheid 
 
Kernbegrippen 
Medicijnen, wetenschap, prijsvorming  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende kerndoelen:  
Economie; 42 De leerling leert in eigen ervaringen en 
in de eigen omgeving effecten te herkennen van 
keuzes op het gebied van werk en zorg, wonen en 
recreëren, consumeren en budgetteren, verkeer en 
milieu. 
 
Verdieping 
Op Schooltv.nl vind je meer video’s over dit 
onderwerp, zoals: Hoe kun je medicijnen testen?, 
Medisch onderzoek bij mannen en vrouwen, 
Menselijk DNA aanpassen, Apothekerskast, Kun je 
mensen beter maken met scheikunde?  
  
 
Antwoorden 
1 Niet alle patiënten kunnen de medicijnen nog 
betalen.  
2 Omdat zijn niet durven te beslissen over iemands 
leven of dood 
3 C 
4 levensgevaarlijke / farmaceutische / patent / duur / 
prijs  
5 80.000 
6 oplevert / kost 
 

Vragen 
 
1 Waarom is het volgens de Nederlandse Zorgautoriteit 
zorgelijk dat medicijnen steeds duurder worden? 
 
2 Waarom durft de politiek geen harde grens te stellen 
aan de prijs van medicijnen. 
 
3 Melanoom is een ernstige vorm van: 
A Prostaatkanker 
B Longkanker 
C Huidkanker 
 

 
 
 
4 Vul in: Farmaceutische /prijs / duur/ levensgevaarlijke/ 
patent. 
Sommige medicijnen voor ……………………. ziektes zijn 
duur doordat de ……………….……… bedrijven een 
monopolie-positie hebben, omdat ze een ………… hebben 
op een geneesmiddel. Volgens de farmaceuten is de 
ontwikkeling van de medicijnen gewoon ………….. . Maar 
daarnaast kunnen ze ook de ……. voor gewilde 
medicijnen omhoog schroeven.  
 
5 Hoeveel euro staat er in de richtlijn dat een gewonnen 
levensjaar maximaal aan medicijnen mag kosten?  
 
6 In de adviezen aan de minister van Gezondheid wordt 
gewerkt met de QALY. Hierin wordt wat een middel aan 
gezondheid ………….. afgezet tegenover wat het ……….. .  
 
Verdiepingsvraag 
Welke adviezen zou jij de minister van Volksgezondheid 
geven om de prijs van medicijnen beter te reguleren? 
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/hoe-kun-je-medicijnen-testen-wisebit-van-olivier-boeke/#q=medicijnen
https://schooltv.nl/video/focus-in-de-klas-medisch-onderzoek-bij-mannen-en-vrouwen/#q=medicijnen
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-menselijk-dna-aanpassen/
https://schooltv.nl/video/vroege-vogels-in-de-klas-apothekerskast/#q=medicijnen
https://schooltv.nl/video/kun-je-mensen-beter-maken-met-scheikunde-wisebit-van-ype-driessen-en-juul-spee/#q=medicijnen
https://schooltv.nl/video/kun-je-mensen-beter-maken-met-scheikunde-wisebit-van-ype-driessen-en-juul-spee/#q=medicijnen


  
 
 
 
 Nieuwsuur in de klas 

Dure medicijnen 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Economie en gezondheid 
 
Samengevat 
Patiënten en ziekenhuizen worden soms 
geconfronteerd met hoge prijzen van medicijnen. 
Soms kost een behandeling wel duizenden euro’s. 
Politici hebben kritiek op fabrikanten in de 
farmaceutische industrie, maar volgens hen zijn de 
prijzen heel logisch. 
 
Verdieping 
Op Schooltv.nl vind je meer video’s over dit 
onderwerp, zoals: Hoe kun je medicijnen testen?, 
Medisch onderzoek bij mannen en vrouwen, 
Menselijk DNA aanpassen, Apothekerskast, Kun je 
mensen beter maken met scheikunde?  
  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het onderwerp ‘dure medicijnen’ is te gebruiken als 
thema voor je profielwerkstuk bij de vakken 
Economie en gezondheid.    
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO 
Apothekersassistent 
Doktersassistent 
 
HBO 
Farmakunde 
Management voor de zorg 
 
WO 
Geneeskunde 
Gezondheidswetenschappen 

Vragen 
 
1 Waarom is het volgens de Nederlandse Zorgautoriteit 
zorgelijk dat medicijnen steeds duurder worden? 
 
2 Waarom durft de politiek geen harde grens te stellen 
aan de prijs van medicijnen. 
 
3 Melanoom is een ernstige vorm van: 
A Prostaatkanker 
B Longkanker 
C Huidkanker 
 

 
 
 
4 Vul in: Farmaceutische /prijs / duur/ levensgevaarlijke/ 
patent. 
Sommige medicijnen voor ……………………. ziektes zijn 
duur doordat de ……………….……… bedrijven een 
monopolie-positie hebben, omdat ze een ………… 
hebben op een geneesmiddel. Volgens de farmaceuten 
is de ontwikkeling van de medicijnen gewoon ………….. . 
Maar daarnaast kunnen ze ook de ……. voor gewilde 
medicijnen omhoog schroeven.  
 
5 Hoeveel euro staat er in de richtlijn dat een gewonnen 
levensjaar maximaal aan medicijnen mag kosten?  
 
6 In de adviezen aan de minister van Gezondheid wordt 
gewerkt met de QALY. Hierin wordt wat een middel aan 
gezondheid ………….. afgezet tegenover wat het ……….. .  
 
Verdiepingsvraag 
Welke adviezen zou jij de minister van Volksgezondheid 
geven om de prijs van medicijnen beter te reguleren? 
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Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/hoe-kun-je-medicijnen-testen-wisebit-van-olivier-boeke/#q=medicijnen
https://schooltv.nl/video/focus-in-de-klas-medisch-onderzoek-bij-mannen-en-vrouwen/#q=medicijnen
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-menselijk-dna-aanpassen/
https://schooltv.nl/video/vroege-vogels-in-de-klas-apothekerskast/#q=medicijnen
https://schooltv.nl/video/kun-je-mensen-beter-maken-met-scheikunde-wisebit-van-ype-driessen-en-juul-spee/#q=medicijnen
https://schooltv.nl/video/kun-je-mensen-beter-maken-met-scheikunde-wisebit-van-ype-driessen-en-juul-spee/#q=medicijnen

