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1 SAMENVATTING 

1. Op 23 december 2011 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: NMa) 

AstraZeneca door middel van een Rapport op de hoogte gesteld van het vermoeden dat 

deze onderneming in de jaren 2002-2010 in Nederland misbruik zou hebben gemaakt 

van een economische machtspositie met betrekking tot het geneesmiddel Nexium. 

AstraZeneca heeft op verschillende momenten in het opvolgend proces haar zienswijze 

gegeven op het door de NMa ingestelde onderzoek en de voorlopige conclusies die de 

NMa daaruit had getrokken, bestreden.  

2. In dit besluit komt de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM)
1
 tot het eindoordeel 

dat niet is komen vast te staan dat AstraZeneca artikel 24 van de Mededingingswet 

(hierna: Mw) heeft overtreden. ACM ziet ook geen basis om op te treden in het kader van 

haar bevoegdheid om artikel 102 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (hierna: VWEU) toe te passen.  

3. De zaak waarop dit besluit betrekking heeft, speelt zich af op de Nederlandse markt voor 

maagzuurremmers, PPI’s.
2
 Het aanbod van PPI’s bestond in de periode van belang uit 

enkele merkgeneesmiddelen waarop octrooi rustte, spécialités zoals Nexium, en 

“merkloze” generieke middelen (bijvoorbeeld omeprazol), die een werkzame stof
3
 

bevatten die niet langer door octrooien wordt beschermd.  

4. Wat de feiten van de zaak betreft, heeft ACM om te beginnen de werking van de markt 

onderzocht. Ziekenhuizen (c.q. zorginstellingen) letten bij de inkoop van geneesmiddelen 

op therapeutische effectiviteit. Vanwege budgetrestricties bij inkoop zijn zij tevens 

prijsbewust. AstraZeneca speelde hierop in en leverde Nexium vaak tegen hoge 

kortingen aan ziekenhuisapotheken. De prijs van Nexium bij levering aan de openbare 

apotheken, voor gebruik buiten het ziekenhuis, lag vele malen hoger. Deze relatief hoge 

prijs moet door de zorgverzekeraar aan de  patiënt vergoed worden als (de werkzame 

stof in) Nexium door de arts wordt voorgeschreven; daarvoor kan onder de huidige regels 

door apotheken geen generiek middel in de plaats gesteld worden. Indien een bepaalde 

spécialité door de specialist in het ziekenhuis wordt voorgeschreven, heeft dat een 

uitstralingseffect op de voorschriften van artsen buiten het ziekenhuis, in de zin dat de 

kans wordt vergroot dat dezelfde spécialité ook door die artsen wordt voorgeschreven. 

                                                      
1
 Op 1 april 2013 is de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt in werking getreden. Vanaf die datum is de 

Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) de rechtsopvolger van de Consumentenautoriteit, de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit (hierna: NMa) en de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatieautoriteit. Sedertdien oefent 

ACM de bevoegdheden uit van deze drie rechtsvoorgangers. 
2
 Vaktechnisch gaat het om de middelen die werken als proton pump inhibitors (PPI). 

3
 De werkzame stof is de stof met de therapeutische werking. 
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ACM acht het aannemelijk dat het uitstralingseffect voor Nexium van substantiële 

betekenis was. Dit betekent dat het voor AstraZeneca lucratief kon zijn de verkopen aan 

de ziekenhuizen te vergroten door onder de kostprijs te leveren, aangezien de verliezen 

op de “intramurale markt” ruimschoots konden worden terugverdiend op de “extramurale 

markt”. Deze strategie had tot gevolg dat de intramurale markt voor generieke middelen 

commercieel minder aantrekkelijk was, daar het voor generieke producenten niet 

mogelijk was om vervolgens op dezelfde wijze van een uitstralingseffect te profiteren.  

5. Het onderzoek naar de feiten strekte zich uit tot de substitutiemogelijkheden tussen de 

verschillende PPI’s. AstraZeneca heeft de voorlopige conclusie in het Rapport omtrent de 

nagenoeg volledige therapeutische inwisselbaarheid van de verschillende PPI’s 

gedocumenteerd bestreden. In welke mate kan worden gesproken van therapeutische 

inwisselbaarheid tussen Nexium en andere (generieke) PPI’s, valt op basis van het 

dossier niet met zekerheid vast te stellen, zodat het Rapport in zoverre nuancering 

behoeft. ACM houdt hiermee rekening in haar juridische beoordeling van de positie van 

Nexium op de markt.  

6. Een laatste onderdeel van het feitenonderzoek – en eveneens een punt van discussie in 

deze zaak – betrof de mogelijke gevolgen van de lage intramurale prijzen van Nexium op 

de extramurale markt. In het algemeen wordt van de introductie van generieke middelen 

een besparing op de kosten van het medicijngebruik en daarmee van de 

gezondheidszorg verwacht. Uit het onderzoek is gebleken dat de afzet van generiek 

omeprazol in de relevante periode is achtergebleven bij de vermoedelijke trendmatige 

groei daarvan. ACM acht het gerechtvaardigd te veronderstellen dat het haperen van de 

extramurale groei van generieke PPI’s een negatieve weerslag heeft gehad op het 

matigende effect dat normaal gesproken van de introductie van generieke PPI’s had 

kunnen uitgaan op de zorgkosten. ACM heeft echter in de besluitfase in aanmerking 

genomen dat er aan het achterblijven van de groei van generiek omeprazol verschillende 

factoren ten grondslag kunnen hebben gelegen, die op basis van het dossier niet zijn te 

isoleren. Zo kunnen behalve de prijzen van Nexium ook de therapeutische kwaliteiten van 

het geneesmiddel van belang zijn geweest, evenals de ontwikkeling van andere 

geoctrooieerde PPI’s, zoals Pantozol. ACM onthoudt zich dan ook van een oordeel over 

de mate waarin verschillende factoren mogelijk hebben bijgedragen aan een “duurder” 

medicijngebruik.  

7. Bij de juridische beoordeling zag ACM zich allereerst voor de vraag gesteld of 

AstraZeneca op enige afzetmarkt voor Nexium over een economische machtspositie 

beschikte in de zin van artikel 24 Mw en artikel 102 VWEU. Op de intramurale markt was 

dit niet het geval. Het Rapport identificeerde evenwel een afzonderlijke markt voor 
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extramurale gebruikers die uit hoofde van het uitstralingseffect aan Nexium waren 

gebonden. De argumenten die AstraZeneca aanvoerde ter zake van onder andere 

substitutie, therapeutische effectiviteit en switchgedrag van PPI-gebruikers, hebben 

gerede twijfel doen rijzen met betrekking tot de vaststelling dat een groep 

Nexiumgebruikers via het uitstralingseffect in zodanige mate en omvang aan Nexium 

werd gebonden, dat AstraZeneca zich ten aanzien van deze groep onafhankelijk jegens 

concurrenten kon gedragen, zoals bedoeld in artikel 24 Mw en artikel 102 VWEU. Alles 

afwegende, komt ACM tot het oordeel dat op grond van de voorliggende feiten 

onvoldoende is komen vast te staan dat AstraZeneca over een economische 

machtspositie beschikte op een afzonderlijke relevante markt zoals afgebakend in het 

Rapport. De mogelijkheid dat Nexium op een ander segment van de extramurale markt 

dominant zou kunnen zijn, is in het onderzoek van ACM niet betrokken, zodat daarover 

geen conclusie is getrokken.  

8. Aangezien niet is komen vast te staan dat AstraZeneca met het middel Nexium in de 

relevante periode op enige relevante markt over een economische machtspositie heeft 

beschikt, kan AstraZeneca geen misbruik in de zin van artikel 24 Mw en artikel 102 

VWEU worden verweten. De vraag of het beschreven prijsgedrag onder andere dan de 

gegeven omstandigheden misbruik zou kunnen opleveren in de zin van de nationale en 

Europese verbodsbepalingen komt daarom in het besluit niet aan de orde. 

9.  Uit het voorgaande volgt tevens de slotsom dat aan AstraZeneca geen sanctie wordt 

opgelegd. 

 

2 INLEIDING 

2.1 Het onderzoek 

10. De NMa heeft naar aanleiding van enkele tips en signalen een onderzoek ingesteld naar 

een mogelijke overtreding van artikel 24, eerste lid, Mw en artikel 102 VWEU door 

AstraZeneca PLC en alle met haar in een groep verbonden rechtspersonen alsmede de 

rechtsvoorgangers van genoemde en hiermee in een groep verbonden rechtspersonen.  

11. Het onderzoek had betrekking op het gedrag van AstraZeneca in de periode van 1 april 

2002 tot 1 november 2010 met betrekking tot haar maagzuurremmer Nexium, een 

zogenaamde ‘protonpompremmer’(ofwel proton pump inhibitor, PPI).
4
  

                                                      
4
 Zie § 4.1 hierna. 
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2.2 De procedure 

12. In het kader van dit onderzoek heeft de NMa op 30 november 2010 onaangekondigd 

onderzoek verricht op de bedrijfslocatie van AstraZeneca in Nederland. Daarbij is inzage 

gevorderd in schriftelijke gegevens en bescheiden en zijn hiervan kopieën gemaakt. 

Verder heeft AstraZeneca een aantal gegevens en bescheiden digitaal verstrekt en is 

een aantal gegevens en bescheiden via e-mail aan de NMa gezonden. Ook zijn in de 

digitale omgeving van AstraZeneca digitale gegevens gekopieerd en zijn deze kopieën 

voor onderzoek meegenomen naar de NMa. 

13. Voorts heeft de NMa op basis van artikel 12 van Verordening (EG) 1/2003 informatie 

opgevraagd en gekregen van de Britse mededingingsautoriteit (hierna: OFT) en de 

Zweedse mededingingsautoriteit (hierna: KKV). Het gaat hier om informatie die naar 

aanleiding van verzoeken op grond van artikel 22 van de Verordening (EG) 1/2003 is 

verkregen.  

14. Op 16 en 17 mei 2011 heeft de NMa vervolgens een aangekondigd onderzoek verricht 

op de bedrijfslocatie van AstraZeneca in Nederland.  

15. Gedurende het onderzoek heeft de NMa diverse malen schriftelijk inlichtingen gevorderd 

bij AstraZeneca alsook bij verschillende ziekenhuizen, vier groothandels en vier 

parallelimporteurs van Nexium. Bovendien heeft de NMa mondeling inlichtingen 

gevorderd bij diverse marktpartijen en instanties. Van de gevoerde gesprekken zijn 

verslagen opgemaakt door de NMa, die zijn voorgelegd aan en afgestemd met de 

betreffende marktpartijen en instanties. Het betreft gesprekken met dertien 

ziekenhuisapothekers (acht in mei 2011
5
 en vijf in juli 2011

6
), de beroepsorganisatie van 

ziekenhuisapothekers (hierna: NVZA)
7
, drie fabrikanten van generieke PPI’s

8
, de 

                                                      
5
 7069/922: gespreksverslag telefonisch interview Apotheek Haagse Ziekenhuizen d.d. 10 mei 2011; 7069/930: 

gespreksverslag telefonisch interview Ziekenhuisapotheek Meppel-Hoogeveen d.d. 12 mei 2011; 7069/947: 

gespreksverslag telefonisch interview Inkoopcombinatie ZANT d.d. 12 mei 2011; 7069/948: gespreksverslag telefonisch 

interview Rijnland d.d. 12 mei 2011; 7069/949: gespreksverslag telefonisch interview De Gelderse Vallei d.d. 16 mei 

2011; 7069/951: gespreksverslag telefonisch interview Amphia d.d. 17 mei 2011; 7069/960: gespreksverslag telefonisch 

interview VieCuri d.d. 12 mei 2011; 7069/961: gespreksverslag telefonisch interview Pantein d.d. 18 mei 2011. 
6
 7069/1076: gespreksverslag telefonisch interview Maasstad d.d. 11 juli 2011; 7069/1077: gespreksverslag telefonisch 

interview Reinier de Graaf d.d. 11 juli 2011; 7069/1081: gespreksverslag telefonisch interview Antonius Sneek d.d. 12 

en 14 juli 2011; 7069/1082: gespreksverslag telefonisch interview Rijnland d.d. 14 juli 2011; 7069/1114: 

gespreksverslag telefonisch interview Bernhoven Ziekenhuis d.d. 22 juli 2011. 
7
 7069/1110: gespreksverslag telefonisch interview NVZA d.d. 21 juli 2011. 

8
 7069/1055: gespreksverslag telefonische interviews Actavis d.d. 1 en 15 juli 2011; 7069/1078: gespreksverslag 

telefonisch interview Mylan d.d. 29 juni 2011; 7069/1157: gespreksverslag telefonisch interview Teva Pharmachemie 

d.d. 09 juni 2011. 
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branchevereniging van generieke geneesmiddelenfabrikanten (hierna: BOGIN)
9
, één 

parallelimporteur van Nexium
10

, de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: IGZ)
11

 en 

Zorgverzekeraars Nederland (hierna: ZN).
12

 

16. Gedurende het onderzoek heeft de NMa verder schriftelijke inlichtingen opgevraagd bij 

Farminform B.V.
13

 en Vektis C.V.
14

 

17. Daarnaast is aan de Consumentenbond gevraagd zijn onderzoeksverslag en 

onderzoeksgegevens met betrekking tot het voorschrijfgedrag van medisch specialisten 

te verstrekken.
15

  

18. Op 7 april 2011 heeft AstraZeneca een document genaamd “Opmerkingen van 

AstraZeneca PLC en AstraZeneca B.V. met betrekking tot het onderzoek van de NMa 

naar mogelijk misbruik van een economische machtspositie in de markt voor 

protonpompremmers in Nederland” (hierna: Position Paper I) aan de NMa verstrekt.
16

 Op 

12 april 2011 heeft AstraZeneca dit Position Paper I nader mondeling toegelicht aan de 

NMa.  

19. Op 20 april 2011 heeft AstraZeneca vervolgens een eerste schriftelijke reactie gegeven 

op het gesprek van 12 april 2011 door middel van het document genaamd “Matching 

Memo FINAL” (hierna: Position Paper II).
17

 Bij brief van 2 mei 2011 heeft AstraZeneca 

een tweede schriftelijke reactie gegeven op het gesprek van 12 april 2011 door middel 

van het document genaamd “Reply of AstraZeneca PLC and AstraZeneca BV to 

hypotheses formulated by the NMa in connection with its investigation into possible 

abuse of a dominant position in the market for proton pump inhibitors” (hierna: Position 

Paper III).
18

 Op 11 mei 2011 heeft AstraZeneca de Position Papers II en III nader 

                                                      
9
 7069/1147: gespreksverslag telefonisch interview BOGIN d.d. 7 juni 2011. 

10
 7069/1079: gespreksverslag telefonisch interview Stephar d.d. 11 juli 2011. 

11
 7069/1113: verslag telefonisch interview Inspectie voor de Gezondheidszorg d.d. 19 juli 2011; 7069/1096: 

gespreksverslag telefonisch interview Inspectie voor de Gezondheidszorg d.d. 21 juli 2011.  
12

 7069/1469: gespreksverslag interview Zorgverzekeraars Nederland d.d. 20 september 2011. 
13

 7069/508: e-mail NMa aan Farminform B.V. d.d. 10 maart 2011 en 7069/751: e-mail NMa aan Farminform B.V. d.d.  

12 april 2011; 7069/1532: verzoek NMa aan Farminform B.V. d.d. 11 november 2011. 
14

 7069/1126: brief NMa aan Vektis C.V. d.d. 27 juli 2011. 
15

 7069/1068: brief NMa aan de Consumentenbond d.d. 12 juli 2011. 
16

 7069/670: brief AstraZeneca aan de NMa d.d. 7 april 2011. 
17

 7069/784: e-mail AstraZeneca aan de NMa d.d. 20 april 2011. 
18

 7069/845: brief AstraZeneca aan de NMa d.d. 2 mei 2011 met bijlage 1, 2 en 4; 7069/902A: e-mail AstraZeneca aan 

de NMa d.d. 9 mei 2011 met bijlage 3; 7069/903: e-mail AstraZeneca aan de NMa d.d. 10 mei 2011 met bijlage 5. 
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mondeling toegelicht. Tijdens deze bespreking zijn door de NMa vragen gesteld over 

bijlage 4 van Position Paper III, die door AstraZeneca per e-mail zijn beantwoord.
19

  

20. De NMa heeft voldaan aan haar verplichtingen op grond van artikel 11, derde en vierde 

lid, van de Verordening (EG) 1/2003. Conform artikel 11, derde lid, van Verordening (EG) 

1/2003 heeft de NMa de Europese Commissie (hierna: Commissie) en de nationale 

mededingingsautoriteiten van de andere lidstaten op de hoogte gesteld van de eerste 

formele onderzoeksmaatregel.
20

 Conform artikel 11, vierde lid, van Verordening (EG) 

1/2003 heeft de NMa de Commissie in kennis gesteld van het voornemen het 

onderhavige rapport vast te stellen en is de Commissie voorzien van de daarvoor 

benodigde informatie.
21

  

21. Uit het onderzoek is het redelijk vermoeden gerezen dat AstraZeneca misbruik heeft 

gemaakt van een economische machtspositie in de zin van artikel 24, eerste lid, Mw en 

artikel 102 VWEU. Met het oog op het eventueel opleggen van een boete is in opdracht 

van de Raad van Bestuur van de NMa (hierna: de Raad) op 23 december 2011 een 

rapport opgemaakt. 

22. Het rapport is op 23 december 2011 (hierna: het Rapport) toegezonden aan 

AstraZeneca.
22

 

23. De behandeling van deze zaak is na het opmaken van het Rapport door de Directie 

Mededinging overgedragen aan de Juridische Dienst van de NMa. 

24. Op 10 februari 2012 zijn de op de zaak betrekking hebbende stukken ter inzage aan 

AstraZeneca toegezonden. De Raad heeft AstraZeneca opgeroepen schriftelijk of 

mondeling haar zienswijze omtrent het Rapport naar voren te brengen.
23

 AstraZeneca 

heeft haar schriftelijke zienswijze ingediend op 23 maart 2012.
24

  

25. Op 16 april 2012 heeft AstraZeneca tijdens een daartoe georganiseerde hoorzitting 

mondeling haar zienswijze naar voren gebracht. Van deze hoorzitting is een verslag 

                                                      
19

 7069/985: e-mail NMa aan AstraZeneca d.d. 23 mei 2011; 7069/982: e-mail AstraZeneca aan de NMa d.d. 24 mei 

2011. 
20

 7069/1476: meldingsformulier ECN, d.d. 8 december 2010. 
21

 7069/1607: meldingsformulier artikel 11 – 4, d.d. 18 november 2010. 
22

 7069/1738 Aanbiedingsbrief rapport AZ BV, 7069/1740 Aanbiedingsbrief rapport AZ Continent, 7069/1741 

Aanbiedingsbrief rapport AZ PLC en 7069/1742 Aanbiedingsbrief rapport AZ Holding. 
23

 7069/1746. 
24

 7069/1748 (Engelstalige versie). Op 29 maart 2012 volgde de Nederlandstalige versie 7069/1749. 
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opgemaakt, dat op 2 juli 2012 aan AstraZeneca is verzonden.
25

 Op 10 juli 2012 is van 

AstraZeneca een reactie op het verslag ontvangen.
26

  

26. Op 17 mei 2013 heeft de Directie Juridische Zaken van ACM AstraZeneca een brief 

gezonden met een indicatieve benadering van de omvang van het uitstralingseffect op 

basis van stukken uit het dossier, waaronder data van Vektis. Op verzoek van 

AstraZeneca is hierop ten kantore van ACM op 18 juni 2013 een toelichting gegeven. Uit 

de gedachtewisseling op deze bijeenkomst is voortgevloeid dat – binnen het kader van 

de sanctieprocedure – aan Vektis opheldering zou worden gevraagd over de door deze 

organisatie tijdens het onderzoek aangeleverde gegevens. In de reactie van Vektis van 

24 juli 2013 heeft het bestuur van ACM aanleiding gezien de Directie Mededinging te 

verzoeken nader onderzoek in te stellen naar de betekenis van de reactie voor het 

Rapport. 

27. De uitkomsten van het door de Directie Mededinging verrichte aanvullend onderzoek zijn 

in opdracht van het bestuur van ACM neergelegd in een aanvullend rapport dat op 

2 januari 2014 is toegezonden aan AstraZeneca (hierna: het Aanvullend Rapport).
27

 

28. Het Aanvullend Rapport bevat correcties en aanvullingen op het betreffende onderdeel 

deel van het Rapport. Hierbij geldt dat de betreffende informatie in het Rapport is 

gecorrigeerd of vervallen door het gestelde in het Aanvullend Rapport. 

29. De behandeling van de zaak is na het opmaken van het Aanvullend Rapport door de 

Directie Mededinging wederom overgedragen aan de Directie Juridische Zaken van 

ACM. 

30. Op 7 januari 2014 zijn de op het aanvullend onderzoek betrekking hebbende stukken ter 

inzage aan AstraZeneca toegezonden. ACM heeft AstraZeneca opgeroepen schriftelijk 

haar zienswijze omtrent het Aanvullend Rapport naar voren te brengen. 

31. Op 24 januari heeft de Directie Juridische Zaken ter completering van het dossier nog 

enkele aanvullende stukken aan AstraZeneca gezonden.
28

 

32. AstraZeneca heeft haar schriftelijke zienswijze op het Aanvullend Rapport ingediend op 

25 februari 2014.
29

  

                                                      
25

 7069/1754. 
26

 7069/1755. 
27

 7069/1787 (7608/8 Aanbiedingsbrieven rapport AstraZeneca plc, rapport AstraZeneca B.V., rapport AstraZeneca 

Continent B.V. en rapport AstraZeneca Holding B.V.) 
28

 7069/1786. 
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33. Op 7 april 2014 heeft AstraZeneca tijdens een daartoe georganiseerde hoorzitting 

mondeling haar zienswijze naar voren gebracht. Van deze hoorzitting is een verslag 

opgemaakt, dat op 16 mei 2014 aan AstraZeneca is verzonden.
30

 Op 26 mei 2014 heeft 

AstraZeneca schriftelijk op dit verslag gereageerd.
31

  

2.3 Bevindingen in het Rapport en Aanvullend Rapport 

34. Waar in dit besluit wordt gesproken over het Rapport wordt mede gedoeld op 

aanvullingen en correcties die daarin zijn aangebracht door het Aanvullend Rapport, 

tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.  

35. Volgens het Rapport zou AstraZeneca misbruik hebben gemaakt van een machtspositie 

met betrekking tot haar maagzuurremmer Nexium, een PPI waarop van 1 januari 2001 tot 

1 november 2010 octrooi rustte.
32

 Zij deed dit door voor Nexium een prijsstrategie te 

volgen die tot gevolg had dat even effectieve, maar goedkopere generieke 

geneesmiddelen (gebaseerd op de eerder door AstraZeneca op de markt gebrachte PPI 

Losec)
33

, werden verhinderd op de markt te komen en te groeien. In de 

benadelingstheorie van het Rapport maakte AstraZeneca gebruik van de 

octrooibescherming voor de werkzame stof van Nexium, de specifieke kenmerken van 

het bekostigingssysteem voor geneesmiddelen (dat verschilt naar gelang sprake is van 

gebruik binnen of buiten het ziekenhuis) en van het zogenaamde uitstralingseffect. In de 

randnummers 36 tot en met 42, hieronder, wordt de analyse van het Rapport stapsgewijs 

weergegeven. 

36. Het uitstralingseffect houdt in dat patiënten aan wie in ziekenhuizen (c.q. zorginstellingen) 

een merkgeneesmiddel waarop octrooi rust wordt voorgeschreven, ditzelfde middel 

blijven gebruiken na ontslag uit het ziekenhuis, poliklinisch op voorschrift van de 

specialist, en thuis op voorschrift van de huisarts. Met andere woorden, een groter 

intramuraal gebruik leidt tot een groter extramuraal gebruik. Het bestaan van een 

dergelijk effect wordt vrij algemeen onderkend, volgens het Rapport ook binnen 

AstraZeneca zelf. In het Aanvullend Rapport is op basis van gecorrigeerde gegevens een 

kwantificering gegeven van het extramurale vervolggebruik na intramurale voorschrijving 

                                                                                                                                                            
29

 7069/1795. 
30

 7069/1821. 
31

 7069/1822. 
32

 De werkzame stof in Nexium is esomeprazol. Omwille van de leesbaarheid wordt gesproken van “het octrooi” waar 

feitelijk sprake is van meerdere octrooien, onder meer in verband met toedieningsvormen.  
33

 De werkzame stof in Losec en de opvolgende generieke middelen is omeprazol. Losec stond centraal in een 

Europese sanctieprocedure, zie Beschikking van de Commissie van 15 juni 2005 en de uitspraken van het Gerecht van 

1 juli 2010 in zaak T-321/05 en het Hof van 6 december 2012 in zaak C-457/10P, n.n.g. 
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van Nexium, die de conclusie ondersteunt dat het uitstralingseffect in geval van Nexium 

“substantieel” was. 

37. Het Rapport stelt dat het uitstralingseffect AstraZeneca in staat stelde patiënten die 

intramuraal Nexium kregen voorgeschreven, aan zich te binden, zodanig dat zij naar 

verwachting ook extramuraal Nexium bleven gebruiken. AstraZeneca kon daarom 

(gedurende de octrooiperiode) geacht worden over een economische machtspositie te 

beschikken op de (afzonderlijke) markt voor die groep extramurale gebruikers van 

Nexium die uit hoofde van het uitstralingseffect gecreëerd was. 

38. Het Rapport constateert dat apothekers en artsen Nexium als therapeutisch inwisselbaar 

beschouwden met andere (generieke) PPI’s, behalve voor een zeer kleine groep 

patiënten. Ziekenhuizen zijn bij inkoop van geneesmiddelen sterk prijsgevoelig vanwege 

budgetrestricties. Gegeven de therapeutische uitwisselbaarheid zullen ziekenhuizen 

daarom geneigd zijn te kiezen voor het goedkoopste middel op het formularium. Dat biedt 

kansen aan generieke middelen, die immers tegen lagere kosten geproduceerd kunnen 

worden. 

39. Het Rapport constateert voorts dat AstraZeneca bij verkoop aan ziekenhuizen zodanige 

kortingen bood dat de prijs onder gemiddelde variabele kosten (hierna: GVK) kwam te 

liggen. Volgens het Rapport hanteerde AstraZeneca deze verliesgevende prijzen om via 

intramurale klantenbinding de groep extramurale gebruikers van Nexium te 

maximaliseren ten koste van producenten van generieke PPI’s. Vanaf het op de markt 

komen van generieke PPI’s (1 april 2002), tot het einde van het octrooi op Nexium, 

1 november 2010, leidden de verliesgevende prijsstelling van AstraZeneca tot 

concurrentieverstorende afscherming van het intramurale segment voor (ten minste) 

even efficiënte concurrenten, de fabrikanten van generieke PPI’s. Dit had, zoals reeds 

aangegeven, via het uitstralingseffect tevens tot gevolg dat een bepaalde groep patiënten 

ook extramuraal afgeschermd bleef.  

40. Extramuraal kon door AstraZeneca voor Nexium een vele malen hogere prijs worden 

gevraagd dan intramuraal. Het octrooi op de werkzame stof voorkwam dat andere 

fabrikanten met dezelfde werkzame stof op de markt kwamen, apotheken waren verplicht 

Nexium af te geven en verzekeraars waren verplicht Nexium te vergoeden als de arts het 

middel voorschreef. De voorschrijvende arts is volgens het Rapport niet of nauwelijks 

prijsgevoelig. De introductie en effectuering van een preferentiebeleid door de 

zorgverzekeraars dreef daarom wel de prijzen van generieke PPI’s omlaag (door 

onderlinge concurrentie tussen PPI’s met allemaal dezelfde werkzame stof zonder 

octrooi), maar niet die van Nexium (nieuwe werkzame stof met octrooi). Dit verklaart ook 
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waarom generieken niet in staat zijn de strategie van intramurale klantenbinding te 

volgen (als zij de lage prijzen zouden matchen, kunnen zij niet op eenzelfde wijze 

profijtelijk gebruik maken van het uitstralingseffect). 

41. De hogere prijs op de extramurale markt maakte tevens dat het “offer” dat AstraZeneca 

op de intramurale markt bracht, werd goedgemaakt door de hogere opbrengst op de 

extramurale markt. De hoge prijzen op de extramurale markt worden in het Rapport op 

zichzelf niet als misbruik aangemerkt. Het misbruik bestaat volgens het Rapport uit de 

intramurale afscherming die tot concurrentieverstoring en schade op de extramurale 

markt heeft geleid. 

42. Wat dit laatste betreft, stelt het Rapport dat de groei van het extramurale gebruik van de 

goedkopere generieken achter bleef bij het niveau dat had mogen worden verwacht 

wanneer AstraZeneca intramuraal geen prijzen beneden GVK had aangeboden. Het 

“overmatige” gebruik van het op de extramurale markt veel duurdere Nexium leverde 

schade op in de vorm van (per saldo) hogere zorgkosten. Het gedrag van AstraZeneca 

was derhalve van 1 april 2002 tot 1 november 2010 aan te merken als misbruik van een 

economische machtspositie. Dat een andere spécialité mogelijk dezelfde strategie heeft 

gevolgd als AstraZeneca, doet daaraan volgens het Rapport niet af. 

43. Het Rapport merkt AstraZeneca B.V., AstraZeneca Continent B.V., AstraZeneca Holdings 

B.V. en AstraZeneca PLC aan als vermoedelijke overtreders; de eerstgenoemde in 

verband met rechtstreekse betrokkenheid bij de gedragingen, de andere rechtspersonen 

uit hoofde van hun 100% aandeelhouderschap.  

2.4 Samenvatting van de zienswijze van AstraZeneca 

44. AstraZeneca bestrijdt allereerst dat zij voor Nexium over een economische machtspositie 

zou beschikken. In de relevante periode bestond het aanbod van PPI’s uit vijf 

verschillende werkzame stoffen. Na afloop van het octrooi op Losec (met de werkzame 

stof omeprazol) was er een snel groeiend aanbod van generieke PPI’s. Bovendien was er 

een aanbod van drie geoctrooieerde PPI’s van andere fabrikanten. Het aandeel van de 

spécialité Pantozol (met werkzame stof pantoprazol) was daarbij beduidend groter dan 

dat van Nexium. Nexium profiteerde niet van de afloop van het octrooi van 

Pantozol/pantoprazol in 2009; dit leidde enkel tot een groter aandeel van generieke 

PPI’s. Van dominantie op een markt die alle PPI’s omvat – waarop Nexium een aandeel 

van niet meer dan 20% haalde – kan dan ook geen sprake zijn. 

45. Het Rapport kan alleen maar tot een machtspositie concluderen, door uit te gaan van een 

onjuiste marktafbakening. AstraZeneca betwist dat er in termen van artikel 24 Mw en 
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artikel 102 VWEU een afzonderlijke extramurale markt zou hebben bestaan voor 

gebruikers die door het uitstralingseffect aan Nexium gebonden zijn. Zij wijst erop dat de 

voorschrijvende artsen te allen tijde een vrije keuze hebben tussen de beschikbare PPI’s 

en dat in de praktijk vaak van middel wordt gewisseld. De keuze om een patiënt een 

bepaalde PPI voor te schrijven wordt bepaald door tal van factoren, waarvan het volgen 

van intramurale voorschriften van de specialist slechts een ondergeschikte plaats 

inneemt. Ook voert AstraZeneca aan dat de specialist de PPI van het formularium 

significant minder voorschrijft voor poliklinische patiënten.  

46. AstraZeneca wijst er op dat de omschrijving van het uitstralingseffect in het Rapport te 

vaag is, dat ACM de causale relatie tussen intramurale kortingen en extramurale 

voorschrijvingen niet heeft aangetoond en acht de werkelijke impact van het 

uitstralingseffect op het geheel van de extramurale verkopen van PPI’s zeer gering. Het 

Rapport miskent het verschil tussen endorsement en follow-on prescripties (zie verder 

randnummer 138). Bovendien is het follow-on effect te vluchtig van aard om er de 

conclusie aan te verbinden dat gebruikers gebonden (ofwel locked-in) zouden kunnen 

raken. AstraZeneca stelt bovendien dat de groep die locked-in was te klein was om het 

verlies aan klanten buiten die groep te compenseren. Naast een kritische analyse door 

het door AstraZeneca ingeschakelde Charles Rivers Associates (hierna: CRA) van de in 

het onderzoek van ACM gehanteerde gegevens, legde AstraZeneca naar aanleiding van 

het Aanvullend Rapport data van IMS Health over, waaruit zou blijken dat er na 

ziekenhuisopname sprake is van frequent voorkomend ‘switchgedrag’.  

47. AstraZeneca wijst er verder op dat als er al een groep “gebonden” extramurale 

gebruikers zou hebben bestaan, zij deze groep niet kon identificeren en dus ook niet kon 

onderwerpen aan een hogere prijs dan de prijs die in het algemeen voor spécialités op de 

extramurale markt kan worden gevraagd. Deze prijs was bovendien gereguleerd. De 

vergelijking met aftermarkets en de daarop betrekking hebbende jurisprudentie gaat niet 

op. 

48. AstraZeneca acht de benadelingstheorie van het Rapport ondeugdelijk, want gebaseerd 

op een cirkelredenering, waarbij de machtspositie wordt afgeleid uit het misbruikgedrag. 

De theorie gaat bovendien op voor iedere spécialité, ongeacht de feitelijke verhoudingen 

op de markt. 

49. Van misbruik in de zin van de mededingingsregels zou volgens AstraZeneca geen sprake 

kunnen zijn, omdat haar prijsgedrag gedreven werd door de noodzaak de bestaande 

concurrentie – met name Pantozol – op de intramurale markt te evenaren. In de visie van 

AstraZeneca is het voor iedere spécialité nodig om op het formularium van ziekenhuizen 
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te komen, om specialisten in staat te stellen met het middel ervaring op te doen, zodat 

het zich op kwaliteit kan bewijzen en tevens het vertrouwen van huisartsen in het middel 

wordt bevorderd. De kortingen op Nexium waren nodig opdat de prijs geen belemmering 

zou zijn voor opname in het formularium en de specialisten op inhoudelijke gronden een 

keuze zouden kunnen maken.  

50. AstraZeneca had geen intentie om generieke PPI’s met roofprijzen uit te sluiten en haar 

gedrag was er evenmin op gericht een bestaande machtspositie te handhaven of uit te 

breiden. De uitzonderlijke omstandigheden waarin blijkens de jurisprudentie de 

machtspositie en het misbruik op twee verschillende markten kunnen zijn gesitueerd, 

bijvoorbeeld wanneer marktmacht wordt overgeheveld van de ene naar de andere markt, 

doen zich in de onderhavige casus niet voor. De situatie als beschreven in het Rapport, 

waarbij Nexium intramuraal concurrentie ondervindt van alle PPI’s (en dus nimmer 

dominant kan worden) en extramuraal op een door het uitstralingseffect bepaalde markt 

juist per definitie monopolist is, laat zich niet op de doctrine baseren en is zonder 

precedent. 

51. Volgens AstraZeneca was er ook geen sprake van afscherming van de markt ten nadele 

van generieke middelen, intramuraal noch extramuraal. In dit verband merkt AstraZeneca 

op dat het Rapport bij de vraag of een “even efficiënte concurrent” van de markt wordt 

gedreven, miskent dat producenten van generieke geneesmiddelen een geheel andere 

kostenstructuur hebben en een ander business model hanteren dan producenten van 

spécialités. AstraZeneca merkt op dat andere producenten van spécialités de kortingen 

op Nexium in ieder geval konden matchen. Uit de feiten blijkt dat het aandeel van 

generieke PPI’s extramuraal sterk is gegroeid; om te kunnen spreken van uitsluiting is het 

niet voldoende dat succesvolle marktpartijen in hun mogelijkheden zijn beperkt. 

Bovendien hebben generieke producenten verklaard dat zij niet vinden dat zij door het 

gedrag van AstraZeneca werden uitgesloten.  

52. In een counterfactual situatie waarin voor Nexium geen kortingen aan ziekenhuizen 

zouden zijn verleend, zouden niet de generieken, maar Pantozol en andere spécialités 

hebben geprofiteerd. Dit blijkt ook uit het feit dat Losec door Pantozol intramuraal is 

gesubstitueerd, toen de kortingen op Losec verlaagd werden. Generieken kunnen de 

lage intramurale prijzen overigens eveneens matchen, maar hebben geen prikkel om dat 

te doen; daarvan kan AstraZeneca echter geen verwijt worden gemaakt.  

53. Wat het consumentennadeel betreft, acht AstraZeneca de conclusie in het Rapport dat 

de achtergebleven groei in de verkopen van generieke PPI’s het gevolg was van het 

gedrag van AstraZeneca ongefundeerd. Volgens AstraZeneca ontbreekt ieder verband 
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daartussen. Het Rapport miskent dat AstraZeneca in het extramurale segment een 

aanzienlijk afzetvolume heeft weten te realiseren dat in het geheel niet door het 

uitstralingseffect verklaard kan worden. Niet voor niets levert AstraZeneca hier 

aanzienlijke marketinginspanningen. Voorts miskent het Rapport de inkoopmacht van 

zorgverzekeraars, die per saldo de lasten van zowel de intramurale als de extramurale 

zorg dragen en hadden kunnen ingrijpen om het beweerde nadeel te voorkomen. Ten 

slotte zijn de extramurale prijzen van Nexium tijdens de relevante periode gedaald en 

waren deze niet hoger dan de prijzen van andere spécialités.  

54. Met name in reactie op het Aanvullend Rapport heeft AstraZeneca er met klem op 

gewezen dat Nexium zich wat de therapeutische effectiviteit betreft gunstig zou 

onderscheiden van andere PPI’s. Naast de kleine groep aan wie het middel in een 

bepaalde toedieningsvorm noodzakelijk wordt voorgeschreven, omdat er überhaupt geen 

alternatieven voorhanden zijn, is er een veel grotere groep waarvoor geldt dat zij in het 

bijzonder baat kan hebben bij gebruik van Nexium. AstraZeneca onderbouwt dit met 

diverse (wetenschappelijke) studies en de verklaring van een medisch specialist die over 

bijzondere deskundigheid zou beschikken. ACM zou daarom niet uit mogen gaan van 

(vrijwel) volledige inwisselbaarheid tussen PPI’s en oog moeten hebben voor de 

concurrentie op verdienste. 

55. AstraZeneca betoogt tot slot dat, als het uit een oogpunt van kosten van de 

gezondheidszorg een probleem zou zijn dat spécialités in onvoldoende mate worden 

vervangen door generieke middelen met een andere werkzame stof, het aan de wetgever 

is om in voorkomende gevallen therapeutische substitutie voor te schrijven. Bij gebreke 

daarvan, volgt een dergelijke verplichting niet uit de Mededingingswet.  

2.5 Opbouw van dit besluit 

56. Hierna wordt in hoofdstuk 3 de betrokken onderneming beschreven, in hoofdstuk 4 

worden de Nederlandse markten voor PPI’s besproken en in hoofdstuk 5 worden, met in 

achtneming van de door AstraZeneca ingebrachte zienswijzen, de feiten en 

omstandigheden met betrekking tot het gedrag van AstraZeneca op de markt 

weergegeven. In hoofdstuk 6 wordt de juridische beoordeling van het gedrag van 

AstraZeneca gegeven, eveneens mede met inachtneming van de zienswijzen van 

AstraZeneca.  
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3 DE IN DE PROCEDURE BETROKKEN ONDERNEMING 

57. AstraZeneca B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, die statutair is 

gevestigd te Zoetermeer. AstraZeneca B.V. houdt zich blijkens het handelsregister van 

de Kamer van Koophandel (hierna: handelsregister) in ieder geval sinds 2002 onder 

meer bezig met het vervaardigen, verkopen, importeren en exporteren van en de 

groothandel in chemische producten, in het bijzonder farmaceutische.
34

 

58. AstraZeneca Continent B.V., statutair eveneens gevestigd te Zoetermeer, is sinds 2 

januari 2002 enig aandeelhouder van AstraZeneca.
35

 

59. AstraZeneca Alpha B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, was in ieder geval sinds 2002 

tot en met 31 december 2003 enig aandeelhouder van AstraZeneca Continent B.V. 

AstraZeneca Alpha B.V. is op 31 december 2003 opgehouden te bestaan als gevolg van 

een overdracht, waarbij AstraZeneca Continent B.V. de verkrijgende rechtspersoon 

was.
36 

 

60. AstraZeneca International Holdings AB, gevestigd te Södertalje in Zweden, was in ieder 

geval sinds 2002 tot en met 31 december 2003 enig aandeelhouder van AstraZeneca 

Alpha B.V. AstraZeneca International Holdings AB is sinds 1 januari 2004 enig 

aandeelhouder van AstraZeneca Continent B.V.
37 

61. AstraZeneca Holdings B.V., statutair gevestigd te Zoetermeer, is in ieder geval sinds 

2002 enig aandeelhouder van AstraZeneca International Holdings AB.
38

 

62. De aandelen van AstraZeneca Holdings B.V. zijn in ieder geval sinds 2002, middellijk of 

onmiddellijk, volledig in handen geweest van AstraZeneca Treasury Ltd., gevestigd te 

Londen in het Verenigd Koninkrijk.
39

 

                                                      
34

 7069/1533: uittreksel handelsregister van AstraZeneca, p. 23 t/m 29. 
35

 7069/1533: uittreksel handelsregister van AstraZeneca, p. 23 t/m 29; 7069/1533: uittreksel handelsregister van 

AstraZeneca Continent B.V., p. 35 en 36; en 7069/1442: brief AstraZeneca d.d. 14 september 2011. 
36

 7069/1533: historie handelsregister van AstraZeneca Continent B.V., p. 30 t/m 34; en 7069/1533: uittreksel 

handelsregister van AstraZeneca Alpha B.V., p. 1 t/m 5. 
37

 7069/1533: uittreksel handelsregister van AstraZeneca Alpha B.V., p. 1 t/m 5; 7069/1533: uittreksel handelsregister 

van AstraZeneca Continent B.V., p. 30 t/m 34; 7069/1442: brief AstraZeneca d.d. 14 september 2011; en 7069/1533: 

uittreksel Zweedse handelsregister van AstraZeneca International Holdings AB, p. 19 t/m 22. 
38

 7069/1442: brief AstraZeneca d.d. 14 september 2011; en 7069/1533: uittreksel handelsregister van AstraZeneca 

Holdings B.V., p. 38 t/m 43. 
39

 7069/1442: brief AstraZeneca d.d. 14 september 2011; 7069/1448: e-mail AstraZeneca aan de NMa d.d. 15 

september 2011; 7069/1533: uittreksel handelsregister van AstraZeneca Holdings B.V., p. 38 t/m 43; en 7069/1533: 

uittreksel Engelse handelsregister van AstraZeneca Treasury Ltd., p. 9 en 10. 
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63. AstraZeneca UK Limited, gevestigd te Londen in het Verenigd Koninkrijk, is in ieder geval 

sinds 2002 enig aandeelhouder van AstraZeneca Treasury Ltd.
40 

 

64. AstraZeneca Intermediate Holdings Limited, gevestigd te Londen in het Verenigd 

Koninkrijk, is in ieder geval sinds 2002 enig aandeelhouder van AstraZeneca UK Ltd.
41

 

65. AstraZeneca PLC, gevestigd te Londen in het Verenigd Koninkrijk, is in ieder geval sinds 

2002 enig aandeelhouder van AstraZeneca Intermediate Holdings Ltd.
42

 

66. AstraZeneca PLC en haar dochterondernemingen worden in dit besluit gezamenlijk 

aangeduid als “AstraZeneca”. Gelet op de eindconclusie zal niet meer worden ingegaan 

op de vraag naar de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van elk van de in de 

procedure betrokken rechtspersonen afzonderlijk.  

4 DE NEDERLANDSE MARKTEN VOOR PPI’S 

67. In dit hoofdstuk beschrijft ACM de werking van de betrokken markten in de relevante 

periode. Daar het gaat om een feitelijke beschrijving, zal op de zienswijze van 

AstraZeneca op dit onderdeel slechts worden ingegaan voor zover het majeure punten 

betreft die voor een goed begrip van het eindoordeel van ACM van belang zijn. Ook zal 

ACM slechts tussenconclusies nemen over punten waarover in de procedure een 

discussie heeft plaatsgevonden,  

 

4.1  De producten 

4.1.1  Inleiding 

68. Het besluit ziet op gedragingen met betrekking tot de maagzuurremmer Nexium van 

AstraZeneca.
43

 AstraZeneca beschikte in de periode van 1 januari 2001 tot 1 november 

2010 over een octrooi op Nexium, waardoor in die periode geen generieke varianten met 

diezelfde werkzame stof – esomeprazol – tot de Nederlandse markt konden toetreden. 

                                                      
40

 7069/1442: brief AstraZeneca d.d. 14 september 2011; en 7069/1533: uittreksel Engelse handelsregister van 

AstraZeneca UK Limited, p. 10 t/m 12. 
41

 7069/1442: brief AstraZeneca d.d. 14 september 2011; en 7069/1533: uittreksel Engelse handelsregister van 

AstraZeneca Intermediate Holdings Limited, p. 6 t/m 9. 
42

 7069/1442: brief AstraZeneca d.d. 14 september 2011; en 7069/1533: uittreksel Engelse handelsregister van 

AstraZeneca PLC, p. 12 t/m 15. 
43

 Het besluit heeft alleen betrekking op de maagzuurremmers die op recept verkrijgbaar zijn. Maagzuurremmers die 

zonder recept in de drogisterij verkrijgbaar zijn, hebben een andere werking en samenstelling en behoren in geen geval 

tot dezelfde productmarkt. 
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4.1.2  Therapeutische indicaties van PPI’s 

69. Maagmiddelen worden ingezet voor een breed scala aan maagklachten, van milde tot 

zeer ernstige. De standaard van het Nederlands Huisartsen Genootschap uit november 

2003
44 

voor maagklachten (hierna: NHG-standaard) verstaat onder maagklachten niet-

acute klachten van pijn in de bovenbuik of zuurbranden, eventueel in combinatie met 

misselijkheid, een opgeblazen gevoel en een snelle verzadiging. De NHG-standaard 

geeft uitdrukkelijk ook richtlijnen voor beleid bij (klachten van) gastro-oesofageale 

refluxziekte (hierna: GORZ).
45

 

70. Er zijn verschillende soorten maagmiddelen die zich onderscheiden door een verschil 

qua werking en daarmee effectiviteit. Antacida zijn middelen die het zuur binden. Ze 

werken snel en relatief kort. H2-receptorantagonisten blokkeren histamine (een stof in het 

lichaam) in de maag, waardoor de maagzuurproductie wordt geremd. Het effect houdt 

enkele uren aan.
46

 PPI’s beïnvloeden rechtstreeks de zogenaamde protonpomp van 

zuurproducerende cellen, waardoor de afgifte van maagzuur nog effectiever geremd 

wordt dan door H2-receptorantagonisten.
47

 Vanwege de grotere effectiviteit van PPI’s ten 

opzichte van antacida en H2-receptorantagonisten, wordt aan patiënten met 

persisterende of recidiverende maagklachten het gebruik van PPI’s aanbevolen.
48

  

71. De belangrijkste therapeutische indicaties waarbij PPI’s worden voorgeschreven, zijn 

GORZ, een ulcus pepticum ofwel Peptic Ulcer Disease (hierna: PUD)
49

 en dyspepsie
50

.
51

  

4.1.3  Onderscheid tussen PPI’s 

72. Een PPI bevat een werkzame stof en enkele hulpstoffen. De werkzame stof is de stof met 

de therapeutische werking, bij hulpstoffen dient gedacht te worden aan onder meer 

                                                      
44

 7069/1565: NHG-standaard Maagklachten (M36), november 2003, tweede herziening, p. 2. Bron: 

http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_richtlijnen/k_nhgstandaarden/NHGStandaard/M36_std.htm, uitdraai  

12 juli 2011. 
45

 Gastro-oesofageale reflux is terugstroom van maagzuur naar de slokdarm (7069/1555: 

http://www.encyclo.nl/zoek.php, uitdraai 6 januari 2010). 
46

 7069/1541: http://www.astrazeneca.nl/patienteninformatie/maag-en-darmen/gorz/behandeling-gorz/, uitdraai  

9 december 2009.  
47

 7069/1560: GIP signaal, Gebruik van maagmiddelen 1996-2001, november 2002, nr. 2, p. 13.  
48

 Zie bijvoorbeeld 7069/1565: NHG-standaard Maagklachten (M36), november 2003, tweede herziening, p. 5. 
49

 Een ulcus pepticum is een zweer van de maag (ulcus ventriculi) en/of dunne darm (ulcus duodeni) die steeds in 

aanraking komt met maagzuur (7069/1588: http://www.encyclo.nl/zoek.php, uitdraai 6 januari 2010; en 7069/1593: 

http://www.med-info.nl/Afwijking_MDL%20-%20Maag%20-%20peptisch%20ulcus.html, uitdraai 21 juli 2011). 
50

 Dyspepsie is een verzamelnaam voor maagklachten of andere symptomen die optreden in het bovenste gedeelte van 

het maagdarmkanaal (7069/1560: GIP signaal, Gebruik van maagmiddelen 1996-2001, november 2002, nr. 2, p. 11).  
51

 7069/1543: Beschikking van de Commissie, zaak COMP/A.37.507/F3 – AstraZeneca, 15 juni 2005, punten 25 t/m 28. 
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vulstoffen, kleurstoffen of smaakstoffen.
52

 Onderscheiden naar werkzame stof bestonden 

er in de periode waarop het onderzoek betrekking had vijf verschillende PPI’s: 

omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol en rabeprazol.
53

 

73. Een nader onderscheid dat kan worden gemaakt, is tussen enerzijds spécialités en 

anderzijds generieke PPI’s. Spécialités zijn nieuw ontwikkelde PPI’s, die gedurende een 

bepaalde periode worden beschermd door een octrooi en die na afloop van dat octrooi 

onder hun merknaam nog op de markt kunnen blijven, maar waarvoor dan ook generieke 

varianten op de markt kunnen komen. Gedurende de periode van de octrooibescherming 

kan de betreffende PPI enkel door de betrokken fabrikant (of met diens toestemming 

bijvoorbeeld door zijn officiële netwerk van importeurs) op de markt worden gebracht. 

Generieke PPI’s zijn ‘kopieën’ van spécialités die dus na afloop van de 

octrooibescherming op de markt mogen worden gebracht.
54

 

74. Spécialités hebben een merknaam, terwijl generieke PPI’s daarentegen worden 

aangeduid met de naam van de werkzame stof.
55

 Zo bestaan de volgende spécialités: 

Losec (met de werkzame stof omeprazol), Prezal (met de werkzame stof lansoprazol), 

Pantozol (met de werkzame stof pantoprazol), Nexium (met de werkzame stof 

esomeprazol) en Pariet (met de werkzame stof rabeprazol).
56

 Wanneer in dit besluit wordt 

gesproken over generieke middelen, of kortweg over generieken, dan betreft het in de 

relevante periode steeds middelen die omeprazol als werkzame stof hebben, kopieën 

derhalve van Losec. 

4.1.4  Toedieningsvormen en verpakkingsvormen van PPI’s 

75. PPI’s zijn in verschillende toedieningsvormen beschikbaar. Allereerst in orale 

toedieningsvorm als tabletten
57

 en capsules. Daarnaast in parentale toedieningsvorm, dat 

wil zeggen als poeder voor injectie of intraveneuse infusie (hierna: IV).
58

 Verder was 

tijdens de onderzochte periode Nexium als enige PPI in een kindvriendelijke 

                                                      
52

 7069/1604: www.gelreziekenhuizen.nl over geneesmiddelen, uitdraai 18 november 2011. 
53

 7069/547: Proefbestand Ppi_Afgeleverd.v2. 
54

 7069/1599: Besluit van de d-g NMa van 9 juli 2002 in zaak 1994/ AstraZeneca, randnummers 11 t/m 13. 
55

 7069/1600: www.apotheek.nl over merkloze en merkgeneesmiddelen, uitdraai 22 november 2011. 
56

 7069/547: Proefbestand Ppi_Afgeleverd.v2. 
57

 AstraZeneca heeft als enige fabrikant MUPS-tabletten. MUPS staat voor Multiple Unit Pellet System. Dit betekent dat 

de tablet is opgebouwd uit allemaal kleine bolletjes, de pellets. Elke pellet bevat een beschermend laagje dat de 

werkzame stof beschermt tegen het zuur in de maag. (7069/1598: www.Astrazeneca.nl over MUPS, uitdraai 18 

november 2011.) 
58

 7069/1560: GIP signaal, Gebruik van maagmiddelen 1996-2001, november 2002, nr. 2, blz. 21. Nexium is in maart 

2004 in de IV-toedieningsvorm op de Nederlandse markt geïntroduceerd (7069/547: Proefbestand Ppi_Afgeleverd.v2). 
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toedieningsvorm beschikbaar in de vorm van sachets die granulaat bevatten, hetgeen 

makkelijk oplost in water.
59

  

76. PPI’s met als toedieningsvorm tabletten en capsules, worden in verschillende 

verpakkingsvormen geleverd: Eenheids Afleverings Verpakking (hierna: EAV), Eenheids 

Afleverings Geschikte verpakking (hierna: EAG) en publieksverpakking. Welke 

verpakkingsvorm wordt geleverd, hangt sterk samen met het type afnemer: EAV’s en 

EAG’s worden door ziekenhuisapotheken afgenomen, publieksverpakkingen met name 

door openbare apotheken.
60

  

77. EAV’s zijn een initiatief van de NVZA teneinde de veiligheid en de kwaliteit van de 

intramurale geneesmiddelenvoorziening te vergroten. EAV’s zijn grootverpakkingen 

waarbij elke eenheid van de PPI los is verpakt.
61

 De EAV heeft een afneembaar etiket, 

waarop bepaalde gegevens van de PPI staan vermeld, zoals de naam, de sterkte, het 

chargenummer en de vervaldatum. Dit etiket kan worden gebruikt voor de 

verantwoording op het toedieningsregistratieformulier van de patiënt. Het doosje van de 

EAV heeft een standaardformaat en het deksel kan ervan af worden gescheurd waardoor 

de verpakking als bakje kan worden gebruikt.
62

 De ziekenhuisapothekers en andere 

verantwoordelijken in zorginstellingen zijn als gevolg van de individuele verpakkingen in 

staat PPI’s centraal op naam van de patiënt toe te wijzen. Bij de individuele verpakking 

wordt geen bijsluiter verstrekt aangezien de toediening onder toezicht plaatsvindt.
63

  

78. Ook EAG’s zijn grootverpakkingen waarbij geen bijsluiter wordt geleverd. In tegenstelling 

tot EAV’s hebben EAG’s geen afneembaar etiket. In plaats daarvan is de strip aan de 

achterkant zodanig gedrukt dat aan elke unit kan worden afgelezen wat het bevat (PPI, 

sterkte, etc.). Tevens heeft het doosje van de EAG geen standaardformaat. Vanwege de 

                                                      
59

 7069/857: brief AstraZeneca d.d. 4 mei 2011, beantwoording informatieverzoek NMa, p. 7 en 8. Nexium is in 

september 2008 in de granulaat-toedieningsvorm op de Nederlandse markt geïntroduceerd (7069/547: Proefbestand 

Ppi_Afgeleverd.v2). 
60

 7069/1599: besluit van de d-g NMa van 9 juli 2002 in zaak 1994/ AstraZeneca, randnummers 29 t/m 31; en 7069/857: 

brief AstraZeneca 4 mei 2011, beantwoording informatieverzoek NMa, p. 7 en 8. Zie ook bijvoorbeeld 7069/1077: 

gespreksverslag telefonisch interview [vertrouwelijk] d.d. 11 juli 2011, p. 4.  
61

 7069/1599: besluit van de d-g NMa van 9 juli 2002 in zaak 1994/ AstraZeneca, randnummer 29. 
62

 7069/1076: gespreksverslag telefonisch interview Maasstad d.d. 11 juli 2011, p. 3 t/m 6; 7069/1077: gespreksverslag 

telefonisch interview [vertrouwelijk] d.d. 11 juli 2011, p. 4; en 7069/1082: gespreksverslag telefonisch interview 

Rijnland d.d. 14 juli 2011, p. 4. 
63

 7069/1599: besluit van de d-g NMa van 9 juli 2002 in zaak 1994/ AstraZeneca, randnummer 29. 
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extra vereisten die de NVZA stelt aan EAV’s, zijn EAV’s ten opzichte van EAG’s 

duurder.
64

  

79. Met publieksverpakkingen worden flacons, doosjes of blisterverpakkingen met een 

variërend aantal eenheden en voorzien van een bijsluiter bedoeld.
65

 In tegenstelling tot 

EAV’s en EAG’s zijn bij publiekverpakkingen de counting units
66

 niet individueel 

identificeerbaar.
67

 Wel kunnen de counting units individueel identificeerbaar gemaakt 

worden met behulp van het Baxter-systeem. Dit is een computergestuurd, 

geautomatiseerd systeem dat pakjes kan maken met de dagelijkse doseringen van 

patiënten.
68

  

80. In de farmaceutische sector worden ZI-nummers gebruikt voor een uniforme 

artikelcodering. Elke in Nederland op de markt gebrachte artikelsoort PPI heeft zijn eigen 

ZI-nummer.
69

 Derhalve bestaat een uniek ZI-nummer per fabrikant, per toedieningsvorm, 

per verpakkingsvorm, per aantallen stuks per verpakking en per dosering. Zo kent het 

geneesmiddel Nexium van AstraZeneca dertien verschillende ZI-nummers.
70

  

4.1.5  Therapeutische inwisselbaarheid van esomeprazol met de andere PPI’s 

Het Rapport 

81. Op basis van het ingestelde onderzoek is in het Rapport geconcludeerd dat de 

therapeutische werking van Nexium/esomeprazol vergelijkbaar is met die van de andere 

PPI’s. Dit onderzoek is weergegeven in Bijlage A: “Therapeutische inwisselbaarheid 

esomeprazol”, die aan het Rapport is gehecht (dossiernummer 7069/1734) (hierna: 

Bijlage A). Samengevat zijn de conclusies met betrekking tot de therapeutische 

inwisselbaarheid in Bijlage A als volgt onderbouwd. 

                                                      
64

 7069/1076: gespreksverslag telefonisch interview Maasstad d.d. 11 juli 2011, p. 5 en 6; 7069/1077: gespreksverslag 

telefonisch interview [vertrouwelijk] d.d. 11 juli 2011, p. 4; en 7069/1082: gespreksverslag telefonisch interview 

Rijnland d.d. 14 juli 2011, p. 4. 
65

 7069/1599: besluit van de d-g NMa van 9 juli 2002 in zaak 1994/ AstraZeneca, randnummer 30; en 7069/857: brief 

AstraZeneca d.d. 4 mei 2011, beantwoording informatieverzoek NMa, p. 7 en 8. 
66

 Met een counting unit wordt een tablet bedoeld. 
67

 7069/1114: gespreksverslag telefonisch interview [ziekenhuisapotheek] d.d. 22 juli 2011, p. 5. 
68

 7069/857: brief AstraZeneca d.d. 4 mei 2011, beantwoording informatieverzoek NMa, p. 8. 
69

 7069/1605: www.z-index.nl over het ZI-nummer. 
70

 7069/547: proefbestand Ppi_afgeleverd_v2. 
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82. Bijlage A concludeerde in de eerste plaats dat verscheidene voorschrijfrichtlijnen van 

gezaghebbende instanties geen onderscheid maken tussen de verschillende PPI’s.
71

 Er 

is een enkele richtlijn die een voorkeur uitsprak voor een ander middel dan Nexium. 

83. Daarnaast wordt op basis van openbare bronnen afkomstig van verscheidene 

gezaghebbende instanties (o.a. de World Health Organization en het College voor 

Zorgverzekeringen) in de gezondheidszorg eveneens geconcludeerd dat Nexium in 

voldoende mate inwisselbaar is met andere PPI’s.
72

 

84. Ook in de jurisprudentie omtrent de voor het onderzoek relevante geneesmiddelen zou 

het duidelijk blijken dat PPI’s bij dezelfde therapeutische indicaties worden 

voorgeschreven en een vergelijkbare werking hebben. Hierbij wordt wel opgemerkt dat 

Nexium in bepaalde gevallen in therapeutisch opzicht beter is dan Losec en andere 

PPI’s.
73

 

85. Voorts is in Bijlage A op basis van diverse interne documenten van AstraZeneca alsmede 

op basis van door AstraZeneca aan de NMa toegezonden documenten geconcludeerd 

dat Nexium in bepaalde gevallen in therapeutisch opzicht beter is dan de andere PPI’s. 

Daarbij wordt in Bijlage A opgemerkt dat deze therapeutische superioriteit slechts 

relevant lijkt te zijn voor een klein deel van de patiëntenpopulatie.
74

 

86. Bijlage A baseert conclusies over de therapeutische substitutie van Nexium voorts op een 

analyse van de antwoorden die zijn gegeven door ziekenhuisapothekers in interviews 

met hen alsmede uit een analyse van hun feitelijke gedrag aangaande hun inkoop en 

verstrekking van PPI’s. Uit deze analyse zou kunnen worden opgemaakt dat voor de 

overgrote meerderheid van de patiënten geldt dat Nexium inwisselbaar is voor andere 

(generieke) PPI’s. 

                                                      
71

 7069/1565: NHG-standaard Maagklachten (2003), 7069/1581: Richtlijn NSAID – gebruik en preventie van 

maagschade (2003), 7069/1564: Multidisciplinaire Richtlijn Maagklachten (2004), 7069/1582: Farmacotherapeutische 

Richtlijn Pijnbestrijding NHG (2007) en 7069/1580: Richtlijn gastro-oesofageale refluxziekte MDL (2010). 
72

 Zie onder meer 7069/1591: ATC-systeem World Health Organization (1976), 7069/1570: met betrekking tot het 

Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (1991), 7069/1572: met betrekking tot het PHARMO onderzoek naar 

therapeutische substitutie (2005/2006), 7069/1563: met betrekking tot het Rapport Benchmark Voorschrijven IVM 

(2009), 7069/1556: met betrekking tot Rapport GIPeilingen van het CVZ (2006 t/m 2010) en 7069/1551: met betrekking 

tot Het Farmacotherapeutisch Kompas van CVZ (2011). 
73

 7069/1586: Uitspraak Reclame Code Commissie: zaak K21.002, 7069/1587: Uitspraak Reclame Code Commissie: 

zaak K21.007, 7069/1543: Beschikking van de Commissie, zaak COMP/A.37.507/F3 – AstraZeneca, 15 juni 2005, 

7069/1585: Uitspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg van 1 juli 2010, zaak T-321/05, AstraZeneca t. Commissie, 

7069/1584: met betrekking tot de uitspraak van het EPO van 19 december 2006 en 7069/1573 en 7069/1568: met 

betrekking tot de rechtszaken over Nexium in de Verenigde Staten.  
74

 Zie paragraaf 1.3 Materiaal AstraZeneca van Bijlage A bij 7069/1734. 
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87. Op basis van voorgaande onderbouwingen trekt Bijlage A bij het Rapport de conclusie 

dat de therapeutische effectiviteit van indicaties van PPI’s vergelijkbaar zijn. Daarbij wordt 

wel opgemerkt dat Nexium in bepaalde gevallen in therapeutisch opzicht beter is dan 

andere PPI’s en dat het verkrijgbaar is in een toedieningsvorm (granulaat) die makkelijker 

toe te dienen is voor bepaalde groepen patiënten, zoals bijvoorbeeld kinderen. Echter, de 

groep patiënten voor wie geldt dat enkel een behandeling met Nexium mogelijk is, zou 

zeer klein zijn (volgens AstraZeneca zelf ongeveer 15% van de huidige 

Nexiumgebruikers).
75

 ACM zal later in dit besluit ingaan op de vraag wat dit betekent voor 

de betrokken markten die ACM onderscheidt (paragraaf 4.3). 

Zienswijze AstraZeneca 

88. AstraZeneca heeft de conclusies van Bijlage A betwist. Samengevat luiden de verweren 

van AstraZeneca ter zake als volgt. 

89. AstraZeneca stelt dat de voorschrijfrichtlijnen waaraan Bijlage A refereert de conclusies 

uit Bijlage A niet kunnen dragen. Dergelijke voorschrijfrichtlijnen zouden namelijk in de 

regel niet op het niveau van de werkzame stof differentiëren, onder meer als gevolg van 

de behoefte aan keuzevrijheid die een arts heeft. 

90. AstraZeneca wijst er voorts op dat de aangehaalde jurisprudentie over Losec niet gaat 

over therapeutische substitutie van PPI’s onderling, maar over de vraag of PPI’s één 

markt zouden vormen met de zogenaamde H2 blokkers. 

91. Met betrekking tot de conclusies die in Bijlage A zijn getrokken aan de hand van de 

interne documenten van AstraZeneca merkt AstraZeneca op dat het in overwegende 

mate marketingdocumenten betreft, die niet zouden zijn gericht op feiten maar op 

percepties en de vraag hoe daarmee om te gaan. Daarnaast merkt AstraZeneca op dat 

de interne stukken talrijke verwijzingen bevatten naar klinische studies en daarin 

aangetoonde betere therapeutische werking. Meer in het bijzonder zegt AstraZeneca 

over het in Bijlage A genoemde document waarin wordt gesteld dat Nexium voor 15% 

van de gebruikers niet substitueerbaar zou zijn, dat dit een misinterpretatie van dit 

document betreft. Het betreffende document zou namelijk een hypothetisch worst case 

scenario bevatten met een voorspelling van een brandmanager, waarin vergoeding van 

Nexium zou komen te vervallen en de wetgever ’therapeutische substitutie’ door generiek 

omeprazol zou voorschrijven. Het stuk bevat geen klinische kwalificaties. AstraZeneca 

stelt ten slotte dat de stukken die intern zijn opgesteld voor de ontwikkeling van 

                                                      
75

 7069/140:ID_A_7069_1_45_7069_70_20101202134655281, p. 65: Nexium brand plan 2009 – 2010 The Netherlands 

First draft. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluit 

Openbaar 

 
2
4
/9

8
 

commercieel beleid niet geschikt zijn om daarop objectieve therapeutische verschillen te 

baseren. 

92. AstraZeneca bestrijdt dat in gevallen waarin geen noodzaak bestaat om Nexium (in een 

bepaalde specifieke toedieningsvorm) voor te schrijven, er automatisch sprake is van 

volledige inwisselbaarheid, zoals het Rapport lijkt aan te nemen. Er kunnen nog steeds 

medische gronden zijn om aan Nexium de voorkeur te geven, vanwege de gebleken 

superieure therapeutische werking. Overigens is het onjuist om het begrip “medische 

noodzaak” te hanteren buiten de context waarin het is ontwikkeld, namelijk de situatie 

waarin de arts een individuele patiënt uitdrukkelijk een bepaald merkgeneesmiddel 

voorschrijft waarvoor na afloop van het octrooi al generieken voorhanden zijn.
76

 

93. Ten aanzien van de analyse van de verklaringen van ziekenhuisapothekers brengt 

AstraZeneca in dat deze niet eenduidig indifferent zijn. Daarbij merkt AstraZeneca op dat 

ziekenhuisapothekers in het geval van PPI’s vooral een rol als inkoper en logistiek 

manager hebben en dat zij anders dan voorschrijvende artsen zelf geen patiënten 

behandelen en doorgaans geen klinische ervaring hebben.  

94. In aanvulling op het voorgaande heeft AstraZeneca meer in het algemeen betoogd en 

met gebruikmaking van medische en farmaceutische bronnen onderbouwd dat voor een 

aanzienlijke groep patiënten Nexium niet inwisselbaar is met andere PPI’s.
77

 

Beoordeling ACM 

95. Naar het oordeel van ACM kan op grond van de beschikbare gegevens en gezien 

hetgeen door AstraZeneca naar voren is gebracht, niet worden uitgesloten dat een 

individuele Nexiumgebruiker het middel gebruikt vanwege specifieke, uitsluitend aan 

Nexium verbonden karakteristieken. In welke mate op geaggregeerd niveau kan worden 

gesproken van therapeutische inwisselbaarheid tussen Nexium en andere (generieke) 

PPI’s, valt evenmin met zekerheid vast te stellen. In zoverre dient de voorlopige conclusie 

in het Rapport met betrekking tot de inwisselbaarheid genuanceerd te worden. ACM 

houdt hiermee rekening in haar juridische beoordeling in Hoofdstuk 6. 
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 Daarmee kan de voorschrijvende arts het (hierna te behandelen) preferentiebeleid “overrulen”, zie par.4.3.  
77

 Zie onder meer 7069/1818: Brief met overzicht klinische studies en 7069/1819: Brief van [academisch ziekenhuis]. 
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4.2 Keten van productie tot afgifte van PPI’s 

4.2.1  Inleiding 

96. In deze paragraaf worden de marktpartijen die een rol spelen in de keten van productie 

tot afgifte van PPI’s (op retailniveau) evenals hun onderlinge relatie beschreven. Hierbij 

zal de keten van Nexium, zoals weergegeven in figuur 1, als voorbeeld dienen.  

Figuur 1. Keten van productie tot afgifte van Nexium 

 

4.2.2  Fabrikanten 

97. De fabrikanten van PPI’s kunnen worden onderscheiden in fabrikanten van spécialités 

enerzijds en fabrikanten van generieke geneesmiddelen anderzijds.  

98. In onderstaande tabel 1 is een overzicht gegeven van de verschillende werkzame 

stoffen, bijbehorende (fabrikanten van de) spécialités alsmede de jaartallen waarin de 

spécialités en generieke varianten zijn geïntroduceerd op de Nederlandse markt.  

AstraZeneca NL
AstraZeneca 

buitenland

Parallelimporteur 
NL

Groothandel
buitenland

Openbare 
apotheken NL 

Groothandel
NL

Ziekenhuis-
apotheken NL

AstraZeneca NL
AstraZeneca 

buitenland

Parallelimporteur 
NL

Groothandel
buitenland

Openbare 
apotheken NL 

Groothandel
NL

Ziekenhuis-
apotheken NL



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluit 

Openbaar 

 
2
6
/9

8
 

Tabel 1. Overzicht PPI’s 

 

werkzame 

stof 

spécialité fabrikant  

spécialité 

Introductie 

spécialité 

introductie 

generieken 

omeprazol Losec AstraZeneca november 1988
78

  1 april 2002 

lansoprazol Prezal Sanofi-Aventis maart 1993
79

  1 december 2005 

pantoprazol Pantozol ALTANA Pharma/ Nycomed/ 

Takeda
80

 

september 1996
81

  1 mei 2009 

esomeprazol Nexium AstraZeneca januari 2001
82

  1 november 2010 

rabeprazol Pariet Johnson & Johnson februari 2000
83

  n.v.t. 

 

99. Zoals blijkt uit tabel 1, is AstraZeneca wat PPI’s betreft op de Nederlandse markt actief 

met twee spécialités: Losec en Nexium. Losec was (in 1988) de eerste PPI op de 

Nederlandse markt, met als werkzame stof omeprazol, en tevens de enige tot 1993. In 

april 2002 zijn generieke varianten van omeprazol op de markt gekomen. Generiek 

omeprazol wordt door een groot aantal fabrikanten geproduceerd, waarbij iedere 

fabrikant vele verschillende varianten van generiek omeprazol produceert.
84

 

100. Nexium werd door AstraZeneca in 2001 geïntroduceerd
85

 met de werkzame stof 

esomeprazol, de linksdraaiende isomeer van omeprazol
86

. In overeenstemming met 

hetgeen gebruikelijk is in de farmaceutische sector
87

 wordt Nexium beschermd door een 

combinatie van octrooien. In november 2010 is de octrooisituatie van Nexium echter 

                                                      
78

 7069/1597: registratietekst Losec injectiepoeder van AstraZeneca. 
79

 7069/1603: registratietekst Prezal van Sanofi-Aventis. 
80

 Pantozol wordt door ALTANA Pharma op de markt gebracht. In 2007 gaan ALTANA Pharma en Nycomed verder 

onder de naam Nycomed, per oktober 2011 maakt Nycomed onderdeel uit van Takeda. (7069/1601: 

www.nycomed.com over milestones.) Gemakshalve wordt in het vervolg van dit besluit de naam Takeda gebruikt ter 

aanduiding van de fabrikant van Pantozol op de Nederlandse markt. 
81

 7069/809: e-mail AstraZeneca d.d. 27 april 2011, bestand “Annex 4 Farminform market data national level”. 
82

 7069/809: e-mail AstraZeneca d.d. 27 april 2011, bestand “Annex 4 Farminform market data national level”. 
83

 7069/809: e-mail AstraZeneca d.d. 27 april 2011, bestand “Annex 4 Farminform market data national level”. 
84

 Fabrikanten die generiek omeprazol produceren, zijn Teva Nederland, Apotex, Actavis, Sandoz, Centrafarm en 

Mylan. Enkel Teva Nederland produceert al 38 verschillende varianten generiek omeprazol, uitgaande van ZI-nummers. 

(7069/547: excelbestand afgeleverde PPI’s.) 
85

 7069/845: brief AstraZeneca aan de NMa d.d. 2 mei 2011, p. 32. 
86

 Het racemisch mengsel van omeprazol bevat een S- en R-isomeer. Esomeprazol is de S-isomeer van omeprazol 

(7069/1544: CFH-rapport 00/17 esomeprazol, p. 5 en 32). Isomeren zijn moleculen met dezelfde moleculformule 

(brutoformule) maar een andere bouw. 
87

 7069/1602: Pharmaceutical sector inquiry : Final Report, Europese Commissie, 8 juli 2009, p. 521.  
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zodanig (door verloop en intrekking van bepaalde octrooien) dat toetreding plaatsvindt 

van generiek esomeprazol in Nederland.
88

  

101. Naast AstraZeneca nam fabrikant Takeda met haar spécialité Pantozol in ieder geval tot 

medio 2009 een belangrijke positie in op de Nederlandse markt. Verder hebben de 

generieke varianten van omeprazol en pantoprazol veel afzet behaald. Evenals voor 

generiek omeprazol geldt voor pantoprazol dat het door meerdere fabrikanten in vele 

verschillende varianten geproduceerd wordt.  

4.2.3  Parallelimporteurs 

102. Parallelimport is het importeren en vervolgens in Nederland in de handel brengen van 

een elders in de Europese Unie (hierna: EU) of Europese Economische Ruimte in 

omloop gebracht geregistreerd geneesmiddel, terwijl dit geneesmiddel ook reeds in 

Nederland geregistreerd is.
89

 Deze parallelhandel ontstaat als gevolg van verschillen 

tussen de door de fabrikant gehanteerde prijzen in de diverse landen.
90

 Parallelimport 

van Nexium naar Nederland kan derhalve ontstaan wanneer een buitenlandse 

dochteronderneming van de AstraZeneca-groep voor Nexium in andere EU-landen een 

lagere prijs hanteert dan in Nederland.
91

  

103. Om parallel te mogen importeren, moet de parallelimporteur overgaan tot registratie via 

het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (hierna: CBG). Na registratie en het in 

kennis stellen van de houder van het spécialité kan de parallelimporteur overgaan tot 

inkoop en ompak.
92

 Volgens parallelimporteurs houdt het ompakken in dat de verpakking 

moet worden voorzien van een Nederlandse bijsluiter en Nederlands etiket en dat er een 

houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden gedrukt.
93

  

104. Zoals uit figuur 1 blijkt, is bij parallelimport sprake van de volgende stroom. In de lidstaat 

van waaruit het product naar Nederland wordt ingevoerd, verkoopt de daar gevestigde 

dochteronderneming van de AstraZeneca-groep Nexium aan een groothandel/ 

                                                      
88

 7069/1490: 7069_1 gevorderde documenten Management Report October 2010, p. 50. 
89

 7069/1614: www.cbg-meb.nl inzake richtlijnen betreffende parallelimport van in Nederland geregistreerde 

geneesmiddelen, uitdraai 16 september 2011. 
90

 7069/1613: http://www.cms-dsb.com/Hubbard.FileSystem/files/Publication/b255bfdb-9263-42d7-9f17-

24f510d39dc9/Presentation/PublicationAttachment/6277aef4-9207-4c77-ade7-257a7deefeb6/NTER_2008_3.pdf over 

parallelhandel, p. 1, uitdraai 21 november 2011.  
91

 7069/1079, gespreksverslag telefonisch interview [parallelimporteur] d.d. 11 juli 2011, p. 1. 
92

 7069/1079: gespreksverslag telefonisch interview [parallelimporteur] d.d. 11 juli 2011, p. 1 en 2. 
93

 7069/1214: brief [groothandel] d.d. 3 augustus 2011, beantwoording informatieverzoek, p. 2; en 7069/1079, 

gespreksverslag telefonisch interview [parallelimporteur] d.d. 11 juli 2011, p. 3. 
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tussenhandelaar, die het verkoopt aan een parallelimporteur in Nederland.
94

 De 

parallelimporteur levert het – na herverpakken – aan groothandels of rechtstreeks aan 

openbare apotheken in Nederland.
95

 
96

  

4.2.4  Groothandels 

105. Figuur 1 laat zien dat groothandels Nexium inkopen bij parallelimporteurs dan wel bij 

AstraZeneca, en verkopen aan ziekenhuisapotheken en openbare apotheken.  

106. In geval van verkopen van AstraZeneca aan ziekenhuizen via de groothandel, treedt de 

groothandel op als logistieke dienstverlener. De ziekenhuisapotheker bestelt de 

producten bij de groothandel en wordt beleverd alsmede gefactureerd door de 

groothandel.
97

 Dit type verkoopcontracten van AstraZeneca heeft betrekking op typische 

ziekenhuisproducten zoals de IV-toedieningsvorm en de EAG-verpakking.
98

 

4.2.5  Apotheken 

107. Apotheken zijn te onderscheiden in twee segmenten. In het intramurale segment zijn de 

apothekers van ziekenhuizen en andere zorginstellingen de afnemers van PPI’s, in het 

extramurale segment zijn dat de openbare apotheek, de poliklinische apotheek, de 

apotheekhoudende huisartsen en dienstapotheken.
99

  

108. Dit besluit heeft, als aangegeven, alleen betrekking op de PPI’s die op recept worden 

voorgeschreven. Medisch specialisten en huisartsen kunnen op stofnaam voorschrijven, 

maar kunnen ook een specifieke spécialité dan wel generieke variant voorschrijven.
100

 

                                                      
94

 7069/1614: www.cbg-meb.nl inzake richtlijnen betreffende parallelimport van in Nederland geregistreerde 

geneesmiddelen, uitdraai 16 september 2011, p. 1 en 2. 
95

 7069/1079: gespreksverslag telefonisch interview [parallelimporteur] d.d. 11 juli 2011, p. 1. 
96

 Ook bij parallelimport is Nexium derhalve uiteindelijk afkomstig van de AstraZeneca-groep en verkrijgt de 

AstraZeneca-groep hiervoor opbrengsten; echter tegen de in het exporterende land geldende lagere prijs. 
97

 7069/857: brief AstraZeneca d.d. 3 mei 2011, beantwoording informatieverzoek NMa, p. 5. 
98

 7069/857: brief AstraZeneca d.d. 3 mei 2011, beantwoording informatieverzoek NMa, p. 5 t/m 8. 
99

 7069/1618: Advies Langetermijnvisie Geneesmiddelenbeleid van Nederlandse Zorgautoriteit, p. 7; en 7069/1617: 

www.ziekenhuis.nl over de ziekenhuisapotheek, uitdraai 22 november 2011, p.1. 
100

 Een recept kan de naam van een werkzame stof bevatten of de naam van een specifiek merk- of generiek 

geneesmiddel. (7069/1623: aanhangsel van handelingen Tweede Kamer over mogelijke substitutie van medicijnen door 

apothekers, p. 2. Zie ook: artikel 1 sub l, Wet op de Geneesmiddelenvoorziening geldend tot 1 juli 2007 en artikel 1 sub 

pp, Geneesmiddelenwet geldend vanaf 1 juli 2007). Hierbij geldt dat het in de praktijk niet of nauwelijks gebeurt dat 

uitdrukkelijk een specifiek generiek geneesmiddel wordt voorgeschreven (7069/1620: LJN AF8903, Gerechtshof 

Leeuwarden, rolnummer 0300026, 23 april 2003, overweging 21). Huisartsen schrijven in principe op werkzame stof 

voor vanwege afspraken tussen de Landelijke Huisartsen Vereniging (hierna: LHV) en het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: VWS) en actieve stimulatie hiervan over de afgelopen 15 jaar (7069/1600: 
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Apotheken zijn verplicht een PPI met de voorgeschreven werkzame stof af te leveren.
101

 

Dit betekent concreet dat wanneer de arts Nexium voorschrijft, de apotheker dit bij 

aflevering niet eigener beweging of op instigatie van de zorgverzekeraar mag vervangen 

door een (eventueel goedkoper) middel met een andere werkzame stof. ACM komt hier 

later op terug in het kader van (de grenzen aan) het preferentiebeleid (randnummers 129-

133). 

 

                                                                                                                                                            

www.apotheek.nl over merkloze en merkgeneesmiddelen, uitdraai 22 november 2011; 7069/1615, Leidraad doelmatig 

voorschrijven Orde van Medisch Specialisten, p. 8; 7069/1634, Motie Nijpels 4 december 1996 over het recht van 

substitutie door apothekers, uitdraai 24 november 2011; 7069/1633: Symposium LHV en DGV 1996, uitdraai 24 

november 2011; 7069/1624: Handleiding geneesmiddelsubstitutie 2006 van KNMP, p. 6; 7069/1629: 

http://www.purmerendse-apotheken.nl/folders/pdf/folder%20generiek.pdf over voorschrijven en substitutie, p. 3, uitdraai 

van 24 november 2011; 7069/1630: handleiding geneesmiddelsubstitutie 2010 van KNMP, p. 10.). 
101 

Indien in een recept een bepaalde werkzame stof wordt voorgeschreven, is de apotheker gehouden deze werkzame 

stof af te leveren. (7069/1623: aanhangsel van handelingen Tweede Kamer over mogelijke substitutie van medicijnen 

door apothekers, p. 2. Zie ook: artikel 26 a Besluit uitoefening artsenijbereidkunst geldend tot 1 juli 2007; artikelen 23 en 

36 lid 14 Wet Beroepen in de Gezondheidszorg). Indien in een recept op merknaam wordt voorgeschreven, kan de 

apotheker met toestemming van de voorschrijver en patiënt overgaan tot generieke substitutie, dat wil zeggen het 

afleveren van een generiek middel met dezelfde werkzame stof als het voorgeschreven merk. De toestemming van de 

voorschrijver hiervoor is veelal in het Farmacotherapeutisch Overleg (dit is een overleg tussen huisartsen en apothekers 

over het voorschrijven en verstrekken van medicijnen, hierna: FTO) collectief geregeld. (7069/1624: Handleiding 

geneesmiddelsubstitutie 2006 van KNMP, p. 7, 17 en 18; 7069/1625: Artikel Pharmaceutisch Weekblad 2004 over 

generieke substitutie, p. 1; 7069/1626: Artikel Pharmaceutisch Weekblad 2004 over klacht en klager, p. 2; 7069/1628: 

Uitspraak gerechtshof Leeuwarden 1992, p. 13 en 14, 7069/ 1630: handleiding geneesmiddelsubstitutie 2010 van 

KNMP, p. 5, 26 en 27; 7069/1631: 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/741771/2003/09/12/Apothekers-geven-patient-medicijn-dat-

meer-oplevert.dhtml over substitutie 2003, uitdraai 24 november 2011; 7069/1632: 

http://www.nvtag.nl/data/pdf/2007%20-%20JK%20-

%202b.De%20Jongh%20en%20Van%20Dam.Proeftuin%20Farmacie%20Groningen%20en%20Menzis.pdf over 

substitutie slide 7, uitdraai 24 november 2011; 7069/ 1629: http://www.purmerendse-

apotheken.nl/folders/pdf/folder%20generiek.pdf over voorschrijven en substitutie, uitdraai van 24 november 2011; 

7069/1600, uitdraai 22 november 2011; 7069/1634, Motie Nijpels 4 december 1996 over het recht van substitutie door 

apothekers, uitdraai 24 november 2011; 7069/1619: http://www.knmp.nl/organisatie-regelgeving/wet-en-

regelgeving/substitutie uitdraai 22 november 2011; 7069/1635: Substitutie- en preferentieafspraken: Apotheker in de 

tang?, JGR Plus 2004). In individuele gevallen wordt uitdrukkelijk een bepaald specialité of generiek geneesmiddel 

voorgeschreven (de voorschrijver ziet hiertoe een medische noodzaak bijvoorbeeld in verband met een allergie voor 

sommige kleurstoffen of vulmiddelen): dan is de apotheker verplicht dat specifieke middel af te leveren. (7069/1623: 

aanhangsel van handelingen Tweede Kamer over mogelijke substitutie van medicijnen door apothekers, p. 2. Zie ook: 

7069/1620: LJN AF8903, Gerechtshof Leeuwarden, rolnummer 0300026, 23 april 2003, rnrs. 17 en 21. Zie ook: 

7069/1619: http://www.knmp.nl/organisatie-regelgeving/wet-en-regelgeving/substitutie uitdraai 22 november 2011; en 

7069/1600: www.apotheek.nl over merkloze en merkgeneesmiddelen, uitdraai 22 november 2011). Uit voorgaande blijkt 

dat de werkzame stof wordt afgeleverd die impliciet (in de vorm van het voorgeschreven merk) dan wel expliciet (in de 

vorm van de stofnaam) op het recept staat vermeld. In dit besluit wordt gemakshalve uitgegaan van een recept op 

werkzame stof. 
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Ziekenhuisapotheken: het intramurale segment 

109. Intramurale zorginstellingen zijn zorginstellingen in de zin van artikel 5 van de Wet 

toelating Zorginstellingen (hierna: WTZi) waarin patiënten verblijven in de zin van de 

AWBZ of de Zorgverzekeringswet.
102

 Onder intramurale zorginstellingen (hierna: 

zorginstellingen) vallen onder meer ziekenhuizen, verzorg- en verpleeghuizen en 

revalidatiecentra. Bij ziekenhuizen is de ziekenhuisapotheek de afnemer van PPI’s. Ook 

bij de overige zorginstellingen kan de ziekenhuisapotheek de afnemer vormen: dit is het 

geval wanneer de zorginstelling tezamen met een ziekenhuis een inkoopgroep vormt. 

Verder kunnen zorginstellingen een eigen instellingsapotheek hebben. In dit besluit wordt 

gemakshalve de term ziekenhuisapotheken gebruikt voor apotheken van ziekenhuizen en 

andere zorginstellingen.  

110. Zoals weergegeven in figuur 1, levert AstraZeneca zowel direct aan 

ziekenhuisapotheken als indirect via groothandels. AstraZeneca sluit hiertoe 

verschillende contracten met zorginstellingen:
103

 

- Voor de directe levering sluit AstraZeneca Directe Inkoop Contracten (hierna: DI-

contracten) af met zorginstellingen. Hierbij bestelt de ziekenhuisapotheker de producten 

rechtstreeks bij AstraZeneca en worden de zorginstellingen rechtstreeks beleverd door 

AstraZeneca. Dit type contracten heeft volgens AstraZeneca normaal gesproken alleen 

betrekking op publieksverpakkingen. 

- Voor de indirecte levering sluit AstraZeneca Groothandelscontracten (hierna: GH-

contracten) af met zorginstellingen. Hierbij treedt de groothandel op als logistieke 

dienstverlener. Dit type contracten heeft volgens AstraZeneca normaal gesproken 

alleen betrekking op ziekenhuisverpakkingen. 

111. Zorginstellingen kunnen daarnaast overigens spécialités zoals Nexium inkopen bij 

groothandels buiten het kader van een contract met de betreffende fabrikant. Ook voor 

generieke PPI’s geldt dat zorginstellingen met fabrikanten contracten kunnen sluiten of 

dat zij buiten het kader van een contract bij groothandels kunnen inkopen.
104

  

112. De ziekenhuisapotheker beslist veelal in samenspraak met de medisch specialisten en 

inkoopcoördinatoren (indien de zorginstelling deel uitmaakt van een inkoopgroep) over 

                                                      
102

 Artikel 5 van de WTZi, artikel 1.2 uitvoeringsbesluit WTZi, artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ en artikel 

2.10 van het Besluit Zorgverzekering. 
103

 7069/857: brief AstraZeneca d.d. 4 mei 2011, beantwoording informatieverzoek NMa, p. 5 en 6. Opgemerkt wordt dat 

AstraZeneca met een ziekenhuis twee verkoopcontracten kan hebben. Dit is het geval als het ziekenhuis zowel 

ziekenhuisverpakkingen als publieksverpakkingen wil kopen.  
104

 7069/1535: e-mail NMa aan [zorgverzekeraar] d.d. 10 november 2011. 
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opname van een geneesmiddel op het formularium van het desbetreffende ziekenhuis.
105

 

In veel zorginstellingen is hiervoor als besluitvormingsorgaan een zogenaamde 

geneesmiddelencommissie opgericht waarvan de ziekenhuisapotheker, medisch 

specialisten en eventueel de inkoopcoördinator deel uitmaken.
106

  

113. Het formularium is een limitatieve lijst waarop medisch specialisten, zijnde de 

voorschrijvers van recepten die door de ziekenhuisapotheker worden verstrekt
107

, kunnen 

nagaan welke werkzame stof zij bij voorkeur dienen voor te schrijven bij een bepaalde 

therapeutische indicatie.
108

 Voor de in het formularium opgenomen geneesmiddelen 

worden (meestal jaarlijks) inkoopcontracten met fabrikanten gesloten.
109

 Het gebruik van 

een dergelijk formularium heeft enkel betrekking op intramurale patiënten. Ten aanzien 

van deze patiënten wordt in principe gekozen uit de medicijnen op het formularium, zij het 

dat de specialist van het formularium kan afwijken om medische redenen (bijvoorbeeld 

voor een individuele patiënt in geval van bijwerkingen).
110

  

114. Uit het marktonderzoek dat de NMa uitvoerde onder ziekenhuisapothekers zijn de 

therapeutische effectiviteit van het middel en de prijs als de belangrijkste 

keuzeparameters voor opname in het formularium naar voren gekomen. Het Rapport 

heeft gesteld dat uit het onderzoek bleek dat voor PPI’s de prijs een belangrijke factor 

                                                      
105

 Het formularium kwam oorspronkelijk veelal in boekvorm voor. Vandaag de dag is deze term respectievelijk de 

verschijningsvorm verdrongen door een voorkeursmiddel of assortimentsbeleid en wordt ook steeds vaker een digitale 

variant en/of elektronisch (voorschrijf)systeem gehanteerd. (Zie bijvoorbeeld 7069/947: gespreksverslag telefonisch 

interview [ziekenhuisapotheek] d.d. 12 mei 2011, p. 6, 7069/655: Antwoord informatieverzoek [ziekenhuisapotheek], 

p. 3, 7069/564: Antwoord informatieverzoek [ziekenhuisapotheek], p. 2 en 7069/1490: ID_D_7069_1_44285__2007 

Kennis Handboek Account Management 2007, p. 36 en 37). Gemakshalve worden al deze verschijningsvormen in dit 

besluit aangeduid met de term formularium. 
106

 (Zie bijvoorbeeld 7069/922: gespreksverslag telefonisch interview [ziekenhuisapotheek] d.d. 10 mei 2011, p. 2, 4 

en 5; 7069/947: gespreksverslag telefonisch interview [ziekenhuisapotheek] d.d. 12 mei 2011, p. 6; 7069/951: 

gespreksverslag telefonisch interview [ziekenhuisapotheek] d.d. 17 mei 2011, p. 2, 4 t/m 6; en 7069/1490: 

ID_D_7069_1_44285__2007 Kennis Handboek Account Management 2007, p. 36 en 37). 
107

 Dit betreffen recepten aan patiënten die zijn opgenomen in de zorginstelling: deze patiënten zijn gedefinieerd als 

intramurale patiënten. 
108

 7069/1490: ID_D_7069_1_44285__2007 Kennis Handboek Account Management 2007, p. 36 en 37. 
109

 Zie bijvoorbeeld 7069/930: gespreksverslag telefonisch interview [ziekenhuisapotheek] d.d. 12 mei 2011, p. 3 en 6; 

7069/948: gespreksverslag telefonisch interview [ziekenhuisapotheek] d.d. 12 mei 2011, p. 5 t/m 7; en 7069/949: 

gespreksverslag telefonisch interview [ziekenhuisapotheek] d.d. 16 mei 2011, p. 4 en 5. 
110

 7069/922: gespreksverslag telefonisch interview [ziekenhuisapotheek] d.d. 10 mei 2011, p. 4; 7069/930: 

gespreksverslag telefonisch interview [ziekenhuisapotheek] d.d. 12 mei 2011, p. 5 en 6; 7069/948: gespreksverslag 

telefonisch interview [ziekenhuisapotheek] d.d. 12 mei 2011, p. 5 en 6; en 7069/949: gespreksverslag telefonisch 

interview [ziekenhuisapotheek] d.d. 16 mei 2011, p. 4.  
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is.
111

 Dat de prijs van medicijnen een belangrijke keuzeparameter vormt, is te verklaren 

doordat zorginstellingen de kosten van de intramuraal verstrekte medicijnen betalen uit 

het budget dat van de zorgverzekeraar wordt verkregen. Op de wijze van bekostiging 

wordt hieronder nader ingegaan (paragraaf 3.3.2). 

Openbare apotheken: het extramuraal segment 

115. Openbare apotheken zijn voor het publiek toegankelijke apotheken.
112

 Een aantal 

ziekenhuizen is overgegaan tot het inrichten van zogenaamde poliklinische apotheken op 

het ziekenhuisterrein. De term "poliklinische apotheek" (ook wel “politheek”) wordt in de 

praktijk gebruikt voor een in of bij het ziekenhuisgebouw gevestigde apotheek, waarin 

openbare apothekers, of soms ziekenhuisapothekers, geneesmiddelen afleveren.
113

 

Daarnaast bestaan er nog internetapotheken, apotheekhoudende huisartsen en 

dienstapotheken.
114

 In dit besluit wordt gemakshalve de term openbare apotheek gebruikt 

voor alle voornoemde typen apotheken.  

116. Patiënten die hun PPI afhalen bij de openbare apotheek, zijn extramurale patiënten. 

Medisch specialisten kunnen extramurale recepten voorschrijven aan poliklinische 

patiënten en patiënten die bij ontslag uit het ziekenhuis een recept meekrijgen.
115

 

Daarnaast kunnen huisartsen extramurale recepten voorschrijven, bijvoorbeeld aan 

patiënten die nooit in een ziekenhuis zijn opgenomen geweest en patiënten die niet 

langer onder behandeling van een specialist staan, en herhaalrecepten voor poliklinische 

patiënten.
116

  

117. Zoals eerder aangegeven, zijn medisch specialisten in beginsel gehouden aan het 

formularium voor hun intramurale patiënten; ten aanzien van extramurale patiënten zijn 

zij in het algemeen vrij in hun keuze en kunnen zij autonoom handelen 

 

                                                      
111

 Zie bijvoorbeeld 7069/930: gespreksverslag telefonisch interview [ziekenhuisapotheek] d.d. 12 mei 2011, p. 2 en 3; 

7069/949: gespreksverslag telefonisch interview [ziekenhuisapotheek] d.d. 16 mei 2011, p. 2 en 5; en 7069/951: 

gespreksverslag telefonisch interview [ziekenhuisapotheek] d.d. 17 mei 2011, p. 1 t/m 3 en 6. 
112

 7069/1599: Besluit van de d-g NMa van 9 juli 2002 in zaak 1994/ AstraZeneca, randnummer 16. 
113

 7069/1599: Besluit van de d-g NMa van 9 juli 2002 in zaak 1994/ AstraZeneca, randnummer 21. 
114

 7069/1618: Rapport NZa: Advies langetermijnvisie Geneesmiddelenbeleid, december 2008, p. 7. 
115

 7069/1599: Besluit van de d-g NMa van 9 juli 2002 in zaak 1994/ AstraZeneca, randnummer 23. 
116

 Huisartsen schrijven eerste voorschriften uit voor maagzuurremmers (7069/1639: publicatie SFK in Pharmaceutisch 

Weekblad 10 februari 2011, voorkeursverschil huisartsen en specialisten). Huisartsen schrijven ook herhaalrecepten uit 

voor poliklinisch patiënten (7069/1638: Folder LHV over huisartsenactie). 
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4.3 Keten van betaling en wet- en regelgeving; maatregelen ten 
aanzien van prijzen  

4.3.1  Inleiding 

118. In de volgende paragrafen zal worden ingegaan op de bekostigingssystematiek, de 

financiering en de relevante wet- en regelgeving op het gebied van prijzen en tarieven 

van marktpartijen in de farmaceutische sector. Ook bezuinigingsmaatregelen van de 

overheid komen hierbij aan bod. Allereerst wordt het intramurale segment behandeld, 

daarna het extramurale segment.  

119. Voor beide segmenten is de Wet geneesmiddelenprijzen (hierna: Wgp) van belang. De 

Wgp is in 1996 ingevoerd en stelt een maximum aan de prijzen van 

receptgeneesmiddelen. De Wgp verplicht de leveranciers om hun geneesmiddelen niet 

boven het gemiddelde niveau van dat in vier ons omringende landen, België, Duitsland, 

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, te prijzen. De overheid stelt jaarlijks tweemaal, in 

maart en oktober, de maximumprijzen vast.
117

 

120. Daarnaast is voor beide segmenten de lijstprijs ofwel de Apotheek Inkoopprijs (hierna: 

AIP) relevant. Fabrikanten stellen per artikelsoort hun eigen AIP vast, waarbij de Wgp het 

maximum vormt. Bij de vaststelling van de AIP maken fabrikanten geen onderscheid naar 

afnemer of locatie. De onderneming Z-index publiceert de AIP’s op een lijst die de G-

standaard wordt genoemd.
118

 De concurrentie krijgt vorm door kortingen op de AIP 

(margeconcurrentie). 

4.3.2  Intramuraal segment 

121. Sinds de jaren ’80 vindt de bekostiging van geneesmiddelen plaats via het budget 

waarover de zorginstelling met de zorgverzekeraar budgetafspraken heeft gemaakt. Op 

basis van een open aanspraak vallen hier in principe alle geneesmiddelen onder.
119

 

Zorginstellingen hebben gedeeltelijk zelf de ruimte om te bepalen welk deel van hun 

totale budget zij aanwenden voor geneesmiddelen. Per 1 januari 2003 vindt de declaratie 

                                                      
117

 7069/1640: SFK, Data en Feiten 2010: het jaar 2009 in cijfers, p. 17; en 7069/845: brief AstraZeneca aan de NMa 

d.d. 2 mei 2011, bijlage 2, p. 52. 
118

 7069/845: brief AstraZeneca aan de NMa d.d. 2 mei 2011, bijlage 2, p. 52. 
119

 7069/1641: IMS Health, Knelpunten bij extramuralisatie - Verschillen in kwaliteit van farmaceutische zorg bij ontslag 

uit ziekenhuis, november 2010, p. 8. Zie ook 7069/1469: gespreksverslag interview Zorgverzekeraars Nederland d.d. 20 

september 2011, p. 2. 
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bij de zorgverzekeraar plaats op basis van Diagnose Behandelcombinaties (hierna: 

DBC’s). Daarbij zijn kosten van geneesmiddelen opgenomen in de DBC’s.
120

  

122. Zorginstellingen krijgen derhalve een budget en daaruit moeten zij de geneesmiddelen 

zelf bekostigen. Zorginstellingen betalen een netto inkoopprijs voor geneesmiddelen. 

Elke verlaging in de prijs die voor PPI’s wordt betaald door ziekenhuisapotheken, 

betekent minder kosten voor de zorginstelling.
121

 Zorginstellingen hebben er dus een 

direct financieel belang bij om PPI’s zo goedkoop mogelijk in te kopen. Voor hen is prijs 

dan ook een belangrijke keuzefactor bij de contractonderhandelingen met fabrikanten. 

Gelet op het voorgaande kan, hoewel de zorgverzekeraar het budget van de 

zorginstelling financiert, de zorginstelling worden gezien als intramurale betaler, dat wil 

zeggen de betaler van PPI’s die in het intramurale segment verstrekt worden. Aldus zijn 

intramuraal beslissing en betaling in één hand (vgl. randnummers 107 en108, hierboven). 

123. AstraZeneca sluit zowel DI-contracten als GH-contracten met zorginstellingen. Bij DI-

contracten vindt de bestelling, levering en betaling direct plaats tussen zorginstellingen 

en AstraZeneca. Dit is bij GH-contracten anders. Bij GH-contracten treedt de groothandel 

op als logistieke dienstverlener. De ziekenhuisapotheker bestelt de producten bij de 

groothandel en wordt beleverd alsmede gefactureerd door de groothandel. Het 

factureringsproces gaat als volgt. AstraZeneca factureert aan de groothandel de 

Groothandels Inkoopprijs (hierna: GIP), die voor Nexium [90-100] % van de AIP 

bedraagt. De groothandel factureert aan de zorginstellingen de prijzen die de 

zorginstellingen met AstraZeneca zijn overeengekomen. De groothandel claimt 

vervolgens het verschil tussen de GIP en de aan de zorginstelling gefactureerde prijs bij 

AstraZeneca. De groothandel ontvangt van AstraZeneca een distributievergoeding voor 

zijn logistieke dienstverlening, te weten de distributie, de administratieve handelingen en 

het debiteurenrisico. De distributievergoeding per verstrekt product bedraagt [0-10]% van 

de GIP van het betreffende product.
122

 

                                                      
120

 7069/1642: Nefarma over bekostigingssysteem, uitdraai 17 juni 2011. Overigens geldt voor dure geneesmiddelen en 

weesgeneesmiddelen een andere vergoedingssystematiek. Dure geneesmiddelen zijn geneesmiddelen die vanwege 

hun grote impact op het ziekenhuisbudget apart worden bekostigd (7069/1643: beleidsregel R/CU-2017 van de NZa, 

artikel 4 juncto artikel 5). Weesgeneesmiddelen zijn geneesmiddelen die bestemd zijn voor patiënten met zeldzame of 

weinig voorkomende aandoeningen (7069/1644: beleidsregel BR/CU-2000 van de NZa, artikel 2). (7069/1641: IMS 

Health, Knelpunten bij extramuralisatie - Verschillen in kwaliteit van farmaceutische zorg bij ontslag uit ziekenhuis, 

november 2010, p. 7 en 8.) Daar PPI’s niet tot deze groepen geneesmiddelen behoren, wordt deze 

vergoedingssystematiek verder buiten beschouwing gelaten. 
121

 7069/1642: Nefarma over bekostigingssysteem, uitdraai 17 juni 2011; en 7069/1645: NZa, Monitor Werking 

Farmaciemarkt, december 2008, p. 37. 
122

 7069/857: brief AstraZeneca d.d. 4 mei 2011, beantwoording informatieverzoek NMa, p. 5 en 6; en 7069/1011: brief 

NMa aan AstraZeneca d.d. 31 mei 2011 met verslagen bedrijfsbezoek, p. 2, 3, 6 en 7.  
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4.3.3  Extramuraal segment  

124. Figuur 2 geeft een weergave van de relevante wet- en regelgeving alsmede maatregelen 

ten aanzien van prijzen en tarieven in het extramurale segment.  

Figuur 2. Wet- en regelgeving en maatregelen ten aanzien van prijzen en tarieven in het extramurale segment.
123

  

 

125. In het extramurale segment vindt de bekostiging van de geneesmiddelen rechtstreeks 

plaats door de zorgverzekeraar. Openbare apothekers mogen bij de zorgverzekeraar een 

receptregelvergoeding voor de geleverde dienstverlening per verstrekt geneesmiddel in 

rekening brengen alsmede een (inkoop)vergoeding voor de geleverde 

receptgeneesmiddelen.
124

 Vanaf 1991 tot 1998 mochten openbare apotheken de AIP 

declareren, ook al betaalden ze slechts de AIP minus de inkoopvoordelen.
125

 Fabrikanten 

stelden hoge AIP’s vast en concurreerden om de gunst van de openbare apotheker door 

                                                      
123

 7069/1646: CPB Document, Prijsvorming van generieke geneesmiddelen, november 2008, p. 15. 
124

 7069/1640: SFK, Data en Feiten 2010: het jaar 2009 in cijfers, p. 13 en 14.  
125

 7069/1640: SFK, Data en Feiten 2010: het jaar 2009 in cijfers, p. 14.  
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zo hoog mogelijke kortingen en bonussen op de AIP te verstrekken.
126

 Door deze 

margeconcurrentie en het feit dat niet de gebruikers maar de verzekeraars de 

geneesmiddelen betaalden, liepen de prijzen in het extramurale segment steeds verder 

op. 

Bezuinigingsmaatregelen vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

126. Om de openbare apotheken te verplichten een deel van de gerealiseerde 

inkoopvoordelen als prijsvoordeel door te berekenen aan de gebruiker respectievelijk de 

zorgverzekeraar, is in 1998 de clawback-maatregel ingevoerd. Onder deze wettelijke 

maatregel is het maximum dat de apotheker als inkooptarief bij de zorgverzekeraar mag 

declareren, gelijk aan de AIP minus de clawback. Bij de introductie van de clawback 

bedroeg deze effectief 3% van de AIP.
127

  

127. Ten einde besparingen op geneesmiddelenuitgaven te realiseren, heeft het Ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: VWS) met Zorgverzekeraars Nederland 

(hierna: ZN), de beroeps- en brancheorganisatie van de apothekers (de Koninklijke 

Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, hierna: KNMP) en Bogin (de 

Bond van de Generieke Geneesmiddelenindustrie Nederland) in de jaren 2004 tot en met 

2007 convenanten afgesloten. De belangrijkste afspraak binnen deze convenanten was 

dat de AIP’s van generieke middelen zouden worden verlaagd, bijvoorbeeld in 2004 met 

40%.
128

 In 2005 sloot ook Nefarma, de brancheorganisatie van de fabrikanten van 

spécialités, zich aan bij het convenant. Per 1 januari 2005 moesten fabrikanten van 

spécialités hierdoor hun AIP’s van receptgeneesmiddelen waarvan op stof en 

toedieningsniveau vergelijkbare generieke geneesmiddelen beschikbaar waren, verlagen 

of moesten ze compenserende prijsverlagingen doorvoeren binnen de groep 

geneesmiddelen waarvoor geen vergelijkbare generieke geneesmiddelen aanwezig 

waren.
129

 De in de convenanten overeengekomen besparingsdoelstellingen – EUR 622 

miljoen in 2004, EUR 685 miljoen in 2005, EUR 843 miljoen in 2006 en EUR 971 miljoen 

in 2007
130

 – zijn vanaf het jaar 2005 steeds gerealiseerd.
131

 

                                                      
126

 7069/1646: CPB Document, Prijsvorming van generieke geneesmiddelen, november 2008, p. 9. 
127

 7069/1640: SFK, Data en Feiten 2010: het jaar 2009 in cijfers, p. 14; en 7069/1647: SFK, begrippenlijst inzake claw 

back, uitdraai 25 november 2011. 
128

 7069/1640: SFK, Data en Feiten 2010: het jaar 2009 in cijfers, p. 15 en 16; en 7069/845: brief AstraZeneca aan de 

NMa d.d. 2 mei 2011, bijlage 2, p. 52 en 53.  
129

 7069/1640: SFK, Data en Feiten 2010: het jaar 2009 in cijfers, p. 15 en 16. 
130

 7069/845: brief AstraZeneca aan de NMa d.d. 2 mei 2011, bijlage 2, p. 52 en 53.  
131

 7069/1640: SFK, Data en Feiten 2010: het jaar 2009 in cijfers, p. 16. 
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128. In 2007 sloot VWS andermaal een akkoord met Bogin, ZN, KNMP en Nefarma. Dit betrof 

een continuering en aanscherping van de bezuinigingsafspraken uit de eerdere 

convenanten. Zo kwamen partijen overeen dat de AIP’s van generieke geneesmiddelen 

met nog eens 10% zouden worden verlaagd en dat nieuwe generieke geneesmiddelen in 

het vervolg voor maximaal de helft van de AIP van het corresponderende spécialité op de 

markt zouden worden gebracht. Daarnaast werd de clawback tijdelijk verhoogd van 

6,82%
132

 tot 11,3%.
133

  

Preferentiebeleid 

129. Tot 1 januari 2004 waren ziekenfondsen ingevolge het Verstrekkingenbesluit 

Ziekenfondsverzekeringen verplicht om alle door de minister van VWS aangewezen 

geneesmiddelen te vergoeden. De aangewezen geneesmiddelen zijn gedefinieerd in het 

Geneesmiddelenvergoedingssysteem (hierna: GVS).
134

 Het GVS groepeert de 

geneesmiddelen in clusters. Per cluster is een vergoedingslimiet vastgesteld: de GVS-

limiet. Indien de patiënt een geneesmiddel gebruikt waarvan de prijs hoger is dan de 

vergoedingslimiet in kwestie, dan komt het prijsverschil voor rekening van de patiënt 

zelf.
135

 Voor alle PPI’s geldt dat in ieder geval vanaf 2002 de vergoedingslimieten boven 

de betreffende AIP’s liggen.
136

  

130. Op 1 januari 2004 is het Verstrekkingenbesluit Zorgverzekeringen gewijzigd en mogen 

zorgverzekeraars, indien er van een geneesmiddel volledig identieke producten op de 

markt zijn, ervoor kiezen enkel het goedkoopste middel te vergoeden.
137

 Het gaat hier om 

geneesmiddelen waarop het octrooi is geëxpireerd en waarvoor door fabrikanten van 

generieke middelen verschillende varianten op de markt gebracht zijn. Een aantal grote 

zorgverzekeraars heeft vervolgens per 1 juli 2005 onder coördinatie van 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een gezamenlijk preferentiebeleid ingevoerd. Dit hield 

in dat voor een bepaalde periode per werkzame stof geneesmiddelen werden 

geselecteerd op basis van prijsvergelijking.
138

 Uitgangspunt was daarbij dat per 

                                                      
132

 VWS had voor de periode 2000 tot 2002 een akkoord met KNMP afgesloten dat voorzag in een geleidelijke 

verhoging van de receptregelvergoeding in samenhang met een bijstelling van de clawback van 3% tot effectief 6% 

(formeel werd de clawback verhoogd tot 6,82% met een maximum van EUR 6,80 per verstrekt receptgeneesmiddel). 

(7069/1640: SFK, Data en Feiten 2010: het jaar 2009 in cijfers, p. 14.) 
133

 7069/1640: SFK, Data en Feiten 2010: het jaar 2009 in cijfers, p. 16; en 7069/845: brief AstraZeneca aan de NMa 

d.d. 2 mei 2011, bijlage 2, p. 53. 
134

 7069/1648: www.nationaalkompas.nl over Hoe worden geneesmiddelen gefinancierd, uitdraai 15 september 2011. 
135

 7069/1640: SFK, Data en Feiten 2010: het jaar 2009 in cijfers, p. 19. 
136

 Regeling zorgverzekering, bijlage 1. 
137

 7069/1648: www.nationaalkompas.nl over Hoe worden geneesmiddelen gefinancierd, uitdraai 15 september 2011.  
138

 De prijsvergelijking vindt plaats aan de hand van de AIP’s van de aangewezen middelen op een vooraf 

bekendgemaakte peildatum. 
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werkzame stof het geneesmiddel met de laagste prijs en de geneesmiddelen met 

maximaal een 5% hogere prijs werden aangewezen. Verzekerden hadden recht op 

vergoeding van de door de zorgverzekeraar als preferent aangewezen geneesmiddelen. 

Op niet-aangewezen middelen kon in principe geen aanspraak worden gemaakt: slechts 

indien het medisch niet verantwoord was om een preferent middel bij een individuele 

patiënt voor te schrijven, werd een niet-preferent middel vergoed.
139

 Het gezamenlijk 

preferentiebeleid kon enkel sturen tussen geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof. 

Ten aanzien van PPI’s geldt dat het gezamenlijk preferentiebeleid enkel de werkzame 

stof omeprazol (heeft) omvat. Dat wil zeggen dat indien de arts aan een patiënt het 

middel Losec van AstraZeneca voorschreef, in plaats daarvan een goedkopere generieke 

‘kopie’ werd verstrekt en vergoed. Volgens ZN reageerden fabrikanten van (generieke) 

geneesmiddelen echter tot eind 2007 niet met prijswijzigingen op dit preferentiebeleid, en 

werden alle geneesmiddelen nog steeds door zorgverzekeraars vergoed.
140 

 

131. Per 1 juni 2008 heeft een aantal zorgverzekeraars vervolgens besloten een individueel 

preferentiebeleid in te voeren ten aanzien van een grotere groep geneesmiddelen.
141

 Het 

individuele preferentiebeleid is een aangescherpte versie van het gezamenlijke 

preferentiebeleid, omdat veelal maar één geneesmiddel als preferent wordt aangewezen. 

Iedere verzekeraar heeft daarbij zijn eigen model ontwikkeld. Evenals onder het 

gezamenlijke preferentiebeleid, kan het individuele preferentiebeleid enkel sturen tussen 

geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof.
142

 In 2009 en 2010 hebben 

zorgverzekeraars varianten op het individuele preferentiebeleid ingevoerd.
143

 

                                                      
139

 7069/1649: Beleidsdocument aanwijzing preferente geneesmiddelen van Zorgverzekeraars Nederland, gepubliceerd 

in Staatscourant 2 mei 2005.  
140

 7069/1469: gespreksverslag interview Zorgverzekeraars Nederland d.d. 20 september 2011, p. 3. 
141

 7069/845: brief AstraZeneca aan de NMa d.d. 2 mei 2011, bijlage 2, p. 53 (Agis, CZ, Menzis en UVIT). 
142

 7069/1469: gespreksverslag interview Zorgverzekeraars Nederland d.d. 20 september 2011, p. 3 en 4. 
143

 Uit onvrede over een verlaging van de geneesmiddelenbudgetten door VWS, introduceerde zorgverzekeraar UVIT in 

2009 een onderhandse variant van het preferentiebeleid: het couvertprijzenmodel. Hierbij verlaagt een fabrikant niet de 

AIP’s, maar biedt deze UVIT onderhands een korting. (7069/1640: SFK, Data en Feiten 2010: het jaar 2009 in cijfers, p. 

17.) UVIT wijst op basis hiervan per werkzame stof een preferent middel aan die alleen voor vergoeding in aanmerking 

komen. (7069/1650: www.unive.nl over preferentiebeleid, uitdraai 25 november 2011.) In de loop van 2009 maakte 

UVIT bekend dat in het couvertbeleid aangewezen geneesmiddelen niet meetellen voor het verplichte eigen risico. 

(7069/1640: SFK, Data en Feiten 2010: het jaar 2009 in cijfers, p. 17.) Dit betekent dat verzekerden van UVIT voortaan 

niets meer hoeven te betalen voor preferente geneesmiddelen. Ten aanzien van PPI’s geldt dat omeprazol, lansoprazol 

en pantoprazol in 2010 aangewezen middelen vormden, vanaf 2011 geldt dit voor esomeprazol. (7069/1651: Univé, 

overzicht van aangewezen preferente middelen 2011.) 

In 2010 heeft zorgverzekeraar Achmea/Agis een variant op het preferentiebeleid geïntroduceerd: het pakjesprijsmodel. 

In dit model krijgen openbare apotheken voor alle aangewezen geneesmiddelen waarvoor geldt dat het wordt 

geproduceerd door meerdere fabrikanten, een vaste prijs van EUR 2,40 per pakje. Voor een apotheker is binnen dat 

model het afleveren van een generiek middel gunstiger. (7069/1652: SFK, Data en Feiten 2011: het jaar 2010 in cijfers, 

p. 34 en 43.) Ten aanzien van PPI’s geldt dat omeprazol, lansoprazol en pantoprazol in 2010 aangewezen middelen 
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132. Het individuele preferentiebeleid heeft medio 2008 tot behoorlijke prijsdalingen geleid 

voor diverse geneesmiddelen. Ten aanzien van PPI’s geldt dat de meeste verzekeraars 

een preferentiebeleid voeren op de diverse PPI’s. Voor omeprazol gold het gezamenlijk 

preferentiebeleid nog tot begin 2009: tot en met 2008 zijn nog preferente middelen 

aangewezen onder het gezamenlijk preferentiebeleid. Vanaf begin 2009 hebben de 

meeste verzekeraars ook voor omeprazol een individueel preferentiebeleid opgezet.
144

 

Voor de PPI’s met werkzame stof omeprazol en lansoprazol heeft het preferentiebeleid 

derhalve vanaf medio 2008 daadwerkelijk invloed op de vergoeding door verzekeraars, 

voor PPI’s met de werkzame stof pantoprazol vanaf 1 juli 2009.  

133. Zoals hierboven vermeld, ziet het preferentiebeleid op geneesmiddelen met dezelfde 

werkzame stof. De effectiviteit van dit beleid is daarmee beperkt tot geneesmiddelen die 

uit octrooi zijn. Tijdens de octrooiperiode – en de periode van het gedrag van 

AstraZeneca waarop dit besluit ziet – kon Nexium derhalve niet onder het individueel 

preferentiebeleid van verzekeraars vallen.
145

 Dit betekent dat verzekeraars de AIP (minus 

de clawback) van Nexium dienden te blijven vergoeden tijdens de octrooiperiode. Uit de 

hierna op opgenomen tabellen 5 en 6 blijkt tot welke prijsverschillen tussen generieke 

middelen en spécialités dit leidde. 

4.3.4. Tussenconclusie segmenten 

134. ACM stelt vast dat de zorginstelling beslist welke werkzame stof en welke PPI’s 

intramuraal verstrekt worden. Tevens concludeert ACM dat de zorginstelling kan worden 

beschouwd als de betaler van de intramuraal verstrekte PPI’s. In het intramurale segment 

zijn de functies van beslisser en betaler derhalve in één hand. De zorginstelling heeft de 

prikkel om de PPI’s zo goedkoop mogelijk in te kopen (zie randnummer 121).  

135. Ten aanzien van het extramurale segment concludeert ACM dat zorgverzekeraars van 

1998 tot 2004 verplicht waren om alle door VWS aangewezen middelen te vergoeden 

tegen de AIP minus de clawback. De voorschrijver – specialist dan wel huisarts – bepaalt 

welke werkzame stof aan de extramurale gebruiker dient te worden verstrekt door de 

openbare apotheek. De apothekers respectievelijk zorgverzekeraars hebben vanaf 2004 

een bepaalde mate van invloed gekregen, namelijk ten aanzien van welke fabrikant het 

middel met de voorgeschreven werkzame stof wordt verstrekt. Betreft het een middel 

                                                                                                                                                            

vormden, vanaf 2011 geldt dit voor esomeprazol. (7069/1653: www.Achmeazorg.nl over IDEA, uitdraai 25 november 

2011; 7069/1654: Achmea, assortiment IDEA 2011; en 7069/1652: SFK, Data en Feiten 2011: het jaar 2010 in cijfers, p. 

43.) 
144

 7069/1469: gespreksverslag interview Zorgverzekeraars Nederland d.d. 20 september 2011, p. 3 en 4. 
145

 7069/1469: gespreksverslag interview Zorgverzekeraars Nederland d.d. 20 september 2011, p. 3 en 4. 
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waarop octrooi rust, dan is de keuze beperkt tot de rechthebbende fabrikant. In het 

extramurale segment blijven de functies van beslisser en betaler derhalve gescheiden.  

  

4.4 Specifieke marktkenmerken; uitstralingseffect 

4.4.1  Aard van het uitstralingseffect 

136. Afgezien van de hierboven beschreven kenmerken moet nog met een ander specifiek 

kenmerk van geneesmiddelenmarkten rekening gehouden worden. Er bestaat voor 

spécialités een positief verband tussen intramuraal gebruik en extramuraal gebruik. 

Intramuraal gaat het om de middelen die de aan het ziekenhuis verbonden specialist 

voorschrijft aan opgenomen patiënten. Het extramurale voorschrijfgedrag omvat enerzijds 

door specialisten voorgeschreven ontslagrecepten en recepten aan poliklinische 

patiënten en anderzijds door huisartsen voorgeschreven (herhaal-)recepten. Dit verband 

wordt met “uitstralingseffect” aangeduid: indien een bepaalde spécialité door de specialist 

in het ziekenhuis wordt voorgeschreven, heeft dat een uitstralingseffect op de 

voorschriften van artsen buiten het ziekenhuis, in de zin dat de kans wordt vergroot dat 

dezelfde spécialité ook daar wordt voorgeschreven.  

137. AstraZeneca heeft betoogd dat, aangezien er hooguit van uitstraling gesproken kan 

worden in termen van een grotere kans, dit impliceert dat de specialist of huisarts buiten 

het ziekenhuis nog alle vrijheid heeft om anders te beslissen en dat deze beslissing door 

een veelheid aan factoren beïnvloed wordt. Daarom blijven bijvoorbeeld 

marketinginspanningen op het extramurale segment nodig. Dat is op zichzelf juist: er 

bestaat geen mechanisch of automatisch verband tussen intra- en extramurale recepten. 

Maar dat neemt naar het oordeel van ACM niet weg dat AstraZeneca aan de enkele 

wetenschap van de positieve correlatie voldoende heeft om haar marketingstrategie 

daarop af te stemmen.
146

 Waar het om gaat is dat AstraZeneca op het bestaan van een 

significant uitstralingseffect kan vertrouwen.  

138. AstraZeneca heeft tevens betoogd dat het Rapport een vage omschrijving van het 

uitstralingseffect hanteert en geen duidelijk onderscheid maakt tussen ‘follow-on’ 

prescripties en het ‘endorsement effect’. Het eerste beschrijft de situatie waarin dezelfde 

patiënten eerst in het ziekenhuis op een bepaalde spécialité worden (over)gezet en 

daaropvolgend buiten het ziekenhuis het gebruik van datzelfde spécialité wordt 

                                                      
146

 ACM gebruikt de term marketingstrategie hier in algemene en neutrale zin, die niet specifiek betrekking heeft op het 

later te behandelen kortingenbeleid van AstraZeneca.  
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overgenomen c.q. gehandhaafd. Het tweede beschrijft het lossere verband, waarbij 

huisartsen zich laten leiden door de overweging dat bepaalde specialisten vaak een 

bepaalde PPI voorschrijven, ongeacht of het patiënten betreft die daadwerkelijk in het 

ziekenhuis zijn opgenomen.  

139. ACM erkent dat deze twee varianten van uitstraling kunnen worden onderscheiden. Er 

zijn verschillende plausibele verklaringen te geven van hoe een uitstralingseffect tot stand 

komt. Deze zijn niet tegenstrijdig, maar eerder complementair en wijzen alle in dezelfde 

richting. ACM is van oordeel dat het naast elkaar bestaan van verschillende varianten 

geen afbreuk doet aan de algemene analyse van de wijze waarop fabrikanten van 

spécialités op uitstralingseffecten kunnen inspelen.  

140. Wat het follow-on effect betreft, merkt ACM nog op dat het voor een huisarts in beginsel 

rationeel en doelmatig is het voorschrift van de specialist te volgen, enerzijds omdat hij 

erop kan vertrouwen dat de specialist zich daarover naar de laatste stand van de 

wetenschap en op basis van grondig onderzoek van de patiënt in kwestie een zorgvuldig 

oordeel heeft gevormd en anderzijds omdat een eigen onderzoek naar mogelijke 

alternatieven hem tijd en moeite zou kosten. Bovendien zijn patiënten zelf geneigd vast te 

houden aan het middel dat door de specialist is voorgeschreven, zodat de huisarts 

weerstand ondervindt wanneer hij zou willen overstappen op een ander (goedkoper) 

middel. ACM wijst in dit verband op de reactie van de Landelijke Huisartsen Vereniging 

(LHV), die in randnummer 154 wordt beschreven, waaruit blijkt dat huisartsen liever dan 

zelf de medicatie aan te passen met oog op de kosten, terugverwijzen naar de specialist.  

141. ACM roept het kenmerk van de extramurale markt in herinnering dat indien een PPI 

wordt voorgeschreven waarop octrooi rust, de openbare apotheek dit moet verstrekken 

en de verzekeraar dit moet vergoeden, terwijl de artsen die hierover beslissen niet 

worden geconfronteerd met de financiële gevolgen van hun keuze. 

142. Met het bovenstaande is niet gezegd dat huisartsen “blind varen” op de door specialisten 

voorgeschreven medicatie en evenmin dat zij niet bereid zouden zijn 

verantwoordelijkheid te nemen voor een beperking van de kosten van de 

gezondheidszorg. ACM beschrijft slechts de omstandigheden waarbinnen de huisartsen 

functioneren.  

143. Concluderend kan de intramurale markt voor geoctrooieerde geneesmiddelen dan ook 

worden beschouwd als een belangrijke toegangspoort voor het extramurale segment.
147

 

                                                      
147

 Men noemt dit wel de ‘poortwachtersfunctie’ van de intramurale markt; zie ook: 7069/1599: Besluit van de d-g NMa 

van 9 juli 2002 in zaak 1994/AstraZeneca, randnummer 56. Het besluit betrof een verzoek om ontheffing van het 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluit 

Openbaar 

 
4
2
/9

8
 

4.4.2  Werkzaamheid van een uitstralingseffect 

Openbare bronnen die wijzen op een uitstralingseffect 

144. Bevestiging van het bestaan van een uitstralingseffect voor spécialités heeft ACM 

gevonden in eerdere mededingingszaken waarin dit effect wordt beschreven, alsmede in 

externe, openbare publicaties.  

145. Om te beginnen wordt in eerdere zaken van de NMa en de Britse mededingingsautoriteit, 

de Office of Fair Trading (OFT), voor geneesmiddelenmarkten een uitstralingseffect 

beschreven. 

146. In het besluit AstraZeneca uit 2002 concludeerde de NMa het volgende: 

“Het grote verschil in kortingen tussen spécialités voor het intramurale segment en spécialités voor 

het extramurale segment komt voort uit het streven om het voorschrijfgedrag van medisch 

specialisten te beïnvloeden. Vaak krijgt een patiënt na ontslag uit het ziekenhuis of de instelling 

door de huisarts dezelfde geneesmiddelen voorgeschreven als eerder in het ziekenhuis of de 

instelling voorgeschreven door de medisch specialist. Vanwege dit eerder genoemde 

uitstralingseffect zijn de producenten bereid voor spécialités die zowel intramuraal als extramuraal 

worden gebruikt – en waarvoor dus het uitstralingseffect geldt – hoge kortingen te verlenen aan de 

intramurale inkopers”.
148

 

147. In het besluit van de OFT in de zaak Napp en de daaruit voortkomende juridische 

procedure, daterend uit respectievelijk 2001 en 2002, stond het bestaan van een 

uitstralingseffect in algemene zin niet ter discussie.
149

 De onderneming Napp gaf zelf aan 

rekening te houden met een uitstralingseffect: 

  

“Napp considers that it makes sense to discount [..] substantially to win hospital contracts, to take 

account of the fact that there is some linkage, albeit one that is difficult to quantify, between sales in 

hospitals and sales in the community”.
150

  

En: 

 

                                                                                                                                                            

kartelverbod ex artikel 17 (oud) Mw, van afspraken met ziekenhuizen en openbare apotheken om de met bijzondere 

kortingen door AstraZeneca B.V. geleverde geneesmiddelen uitsluitend af te leveren aan patiënten die zich in 

ziekenhuizen en verpleeghuizen bevinden (zgn. doorleveringsverboden). 
148

 7069/1599: Besluit van de d-g NMa van 9 juli 2002 in zaak 1994/ AstraZeneca, randnummer 37. 
149

 De situatie in het Verenigd Koninkrijk is met name qua bekostiging van de zorg anders dan in Nederland. 
150

 7069/1658: uitspraak Competition Commission Appeal Tribunal 15 januari 2002, Napp Pharmaceutical 

HoldingsLimited and subsidiaries vs Director General of Fair Trading, punt 177, witness statement of Mr Paul Manners, 

Managing Director of Napp Pharmaceutical Holdings Limited.  
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“[…] Napp was keen to win hospital contracts, in recognition of the follow on benefits which they 

bring, in terms of community sales”.
151

 

148. De Raad voor Gezondheidsonderzoek (hierna: de Gezondheidsraad) beschreef in zijn 

rapport ‘Advies Kennisstructuur Farmaceutische Zorg’, daterend uit 2005, de (destijds) 

sterke invloed van het voorschrijfgedrag van medisch specialisten op het 

voorschrijfgedrag van huisartsen: 

“De invloed van de specialistische voorschriften op de huisartsenpraktijk is aanzienlijk. Doorgaans 

wijken huisartsen niet af van een voorschrift van de specialist. Dit kan op gespannen voet staan 

met substitutie-afspraken die verzekeraars hebben gemaakt met huisartsen (en apothekers) in 

FTO-verband”.
152

 

149. De Minister van VWS stelde in 2009: 

 

“(…) omdat het nog steeds voorkomt dat single source medicatie [geneesmiddelen die maar door 

een fabrikant worden geproduceerd, doorgaans betreft het patentmiddelen, toevoeging ACM] tegen 

gereduceerde tarieven in ziekenhuizen wordt verstrekt ten einde het ‘in de pen’ van de specialist te 

krijgen. Het leeuwendeel van het volume wordt vervolgens extramuraal via herhaalreceptuur tegen 

reële tarieven verstrekt”.
153

 

150. In de op 29 maart 2011 verschenen ‘Leidraad doelmatig voorschrijven van 

geneesmiddelen door medisch specialisten’ van de Orde van Medisch Specialisten is het 

intramurale substitutiebeleid in ziekenhuizen als volgt toegelicht: 

 

“Ontslagmedicatie na een opname, en het continueren daarvan bij poliklinische follow-up, wordt 

deels beïnvloed door het substitutiebeleid in het ziekenhuis. De medisch specialist heeft hier niet 

altijd invloed op. Ziekenhuizen kunnen gezien de relatief grote volumina soms gunstige intramurale 

prijzen bedingen bij de farmaceutische industrie. Ook kan de industrie zelf bepaalde 

geneesmiddelen (met name specialités) tegen zeer lage prijzen aanbieden. Als gevolg hiervan 

                                                      
151

 7069/1658: uitspraak Competition Commission Appeal Tribunal 15 januari 2002, Napp Pharmaceutical 

HoldingsLimited and subsidiaries vs Director General of Fair Trading, punt 178, witness statement of Mr John Brogden, 

Managing Director of Napp Pharmaceutical Limited.  
152

 7069/1663: De Raad voor Gezondheidsonderzoek Advies Kennisstructuur Farmaceutische Zorg, november 2005, p. 

66 . Voor FTO zie voetnoot 101. Dat er een correlatie bestaat tussen het voorschrijfgedrag van de medisch specialist en 

de huisarts specifiek ten aanzien van de werkzame stoffen omeprazol, pantoprazol en esomeprazol wordt voor 

bepaalde jaren bevestigd in 7069/1700: In en uit het ziekenhuis, een onderzoek naar de samenhang van het 

voorschrijven van geneesmiddelen in de eerste en tweede lijn,’ Pharmo Instituut, juni 2007, p. 66 t/m 68. 
153

 7069/1662: Brief van de Minister van VWS aan de Tweede Kamer van 1 december 2009, Vergaderjaar 2009-2010, 

29247, nr. 110. 
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kunnen ziekenhuizen – om kosten te besparen – bij opname zelfs relatief goedkope extramurale 

medicatie omzetten naar de voor de instelling geldende formulariumgeneesmiddelen die 

intramuraal goedkoop maar extramuraal duurder kunnen zijn. Dit kan een omzetting van een 

generiek middel naar een specialité zijn met dezelfde werkzame stof, maar ook een omzetting van 

het ene middel van een therapeutische klasse naar een ander middel uit die klasse (therapeutische 

substitutie). Als bij ontslag de patiënt niet wordt teruggezet op zijn oude vertrouwde middel, blijft de 

patiënt het relatief dure middel gebruiken. Omdat patiënten zeer veel vertrouwen hebben in de door 

de medisch specialist voorgeschreven geneesmiddelen is het voor de huisarts en/of openbare 

apotheek geen eenvoudige taak de patiënt terug te zetten op het oude middel. Overigens is het 

voorstelbaar dat medisch specialisten drempels voelen om de intramuraal stabiel ingestelde 

medicatie bij ontslag weer te ‘veranderen’.”
154 

151. ZN heeft het bestaan van een uitstralingseffect met betrekking tot PPI’s desgevraagd 

bevestigd: 

 

“Het belang van fabrikanten van gepatenteerde spécialités om marktaandeel te verkrijgen bij 

ziekenhuizen ligt in het uitstralingseffect van wat ziekenhuizen en specialisten doen op de eerste 

lijn. Specialisten schrijven poliklinisch bijvoorbeeld een bepaalde PPI voor, de patiënt gaat met dit 

recept naar de openbare apotheek. Huisartsen blijven vervolgens deze PPI voorschrijven. Zowel 

huisarts als patiënt zijn niet snel geneigd om over te stappen naar een andere PPI. Zowel de 

poliklinische voorgeschreven PPI’s als de door de huisartsen voorgeschreven PPI’s zijn tegen de 

extramurale (hogere) prijs. Het voorschrijfgedrag van specialisten is wel aan het veranderen de 

laatste jaren onder meer door maatschappelijke druk, maar er worden toch nog veel spécialités 

voorgeschreven”.
155

  

152. Van belang is voorts dat zowel zorgverzekeraars als het Ministerie van VWS hebben 

getracht om met financiële middelen zorginstellingen ertoe te bewegen intramuraal 

generieke PPI’s te gebruiken. Een zorgverzekeraar heeft aangeboden de zorginstellingen 

te compenseren voor de hogere prijzen die zijn verbonden aan het gebruik van generieke 

PPI’s.
156

 Dit om te voorkomen dat intramuraal spécialités zouden worden voorgeschreven 

                                                      
154

 7069/1665: Leidraad doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen door medisch specialisten, p.7. 
155

 7069/1469: gespreksverslag interview Zorgverzekeraars Nederland    d.d. 20 september 2011, p. 2. 
156

 7069/922: gespreksverslag telefonisch interview [ziekenhuisapotheek] d.d. 10 mei 2011, p. 3; 7069/930: 

gespreksverslag telefonisch interview [ziekenhuisapotheek] d.d. 12 mei 2011, p. 4; en 7069/948: gespreksverslag 

telefonisch interview [ziekenhuisapotheek] d.d. 12 mei 2011, p. 4. Zie ook 7069/1490: ID_D_7069_1_1338__984: E-

mailverkeer AstraZeneca intern d.d. 17 0ktober 2008 met als onderwerp “[Zorgverzekeraar] & intramuraal beleid”. 

Hierin staat onder meer vermeld: “biedt perifere ziekenhuizen 800.000,-- als 90% simva en omeprazol wordt (75% ihgv 

de academische centra). Dat is gezamenlijk 1.600.000,-- per centrum! Dit heeft als (mogelijk) gevolg dat ons MA in de 

centra nog maximaal 10% kunnen gaan bedragen. E.e.a. is nog wel afhankelijk van het feit of dit voor nieuwe of 

bestaande patiënten zal (gaan) gelden. Hoe andere ZV's hiermee omgaan is niet bekend. we in ieder geval checken in 
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die bij continuering op de extramurale markt tot hogere vergoedingen zouden leiden. Eén 

zorginstelling heeft aangegeven vanwege deze compensatie in 2010 te zijn overgestapt 

op generieke PPI’s.
157 

153. Het Ministerie van VWS oefent sinds 2010 druk uit op huisartsen om doelmatiger voor te 

schrijven. Huisartsen worden gekort indien ze onnodig duurdere spécialités 

voorschrijven. De maatregel was in eerste instantie van toepassing op de PPI’s Pariet en 

Nexium.
158

 

154. In reactie daarop heeft de LHV een actie ondernomen die er op neerkomt dat huisartsen 

patiënten gaan terugverwijzen naar de medisch specialist als die de patiënt dure 

medicijnen heeft voorgeschreven. In de mededeling van de LHV aan patiënten staat 

onder meer het volgende: 

 

“Minister Klink wil dat er in 2010 wordt bezuinigd op dure geneesmiddelen. Volgens hem kiezen 

artsen vaak ten onrechte voor dure geneesmiddelen, onder andere tegen cholesterol en maagzuur. 

 

Bij veel patiënten is het zo dat goedkope alternatieven even goed werken. Terwijl het prijsverschil 

enorm is. Dit verschil kan oplopen tot vele honderden euro’s per patiënt per jaar. (...) 

 

Wat wij niet begrijpen is dat de minister de huisarts gaat korten terwijl het de medisch specialist is 

die u mogelijk te dure geneesmiddelen voorschrijft. Het herhaalrecept van geneesmiddelen 

schrijven wij al jaren als service aan u uit, ook de herhaalrecepten van dure geneesmiddelen. Het is 

belangrijk dat uw specialist nogmaals beoordeelt of het dure geneesmiddel voor u noodzakelijk is of 

dat u met een ander, goedkoper recept even goed bent geholpen. (...) 

 

Vindt de specialist het medisch noodzakelijk dat u het dure geneesmiddel krijgt, dan blijft dit zo. 

Wat verandert is dat de medisch specialist in het vervolg de herhaalrecepten zélf uitschrijft en niet 

uw huisarts. (...) 

 

Daarom zal ik als huisarts uw recept voor dure geneesmiddelen terugverwijzen naar de medisch 

specialist met de vraag of hij kritisch wil kijken naar de medische noodzakelijkheid hiervan. (…).
159

 

                                                                                                                                                            

onze gesprekken of er dergelijke afspraken liggen, mocht dit zo zijn dan graag rekening hiermee houden in de 

voorstellen die worden aangeboden. Immers, het is niet van twee walletjes snoepen maar keuzes maken voor het 

ziekenhuis. Volg ook goed de volumes het komende jaar voor Crestor en Nexium om centra boven tafel te krijgen die 

om onverklaarbare wijze minder gaan doen.” Zie ook 7069/1490: ID_G_7069_1_977__June 2010 Management Report, 

p. 25. 
157

 7o69/948: gespreksverslag telefonisch interview [ziekenhuisapotheek] d.d. 12 mei 2011, p. 4. 
158

 7069/1 667: Folder LHV: Stappenplan tegen ‘127 miljoen’. 
159

 7069/1638: Folder LHV over huisartsenactie. 
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155. De Consumentenbond heeft naar aanleiding van de LHV-actie onderzoek verricht onder 

huisartsen, apothekers en patiënten. Het doel van dit onderzoek was de situatie in kaart 

te brengen die ontstaat wanneer huisartsen en apothekers na ziekenhuisopname 

spécialités vervangen door generieke medicijnen. Het onderzoek stelt vast dat huisartsen 

en apothekers onder druk staan spécialités te continueren, omdat specialisten vaak 

spécialités voorschijven. Volgens de Consumentenbond blijkt uit literatuur dat de medisch 

specialisten spécialités voorschrijven onder invloed van de farmaceutische industrie die 

hoge kortingen verleent bij het verstrekken van spécialités aan ziekenhuizen. Ook 

huisartsen en apothekers die meededen aan het onderzoek zien in fabrikanten van 

spécialités de oorzaak van de problemen die zij ondervinden bij het omzetten van 

spécialités naar generieke geneesmiddelen. De Consumentenbond concludeert hierover: 

 

“De grote boosdoener is volgens huisartsen en apothekers echter de farmaceutische industrie die 

tegen hoge kortingen hun medicijnen aan ziekenhuizen levert in de hoop dat patiënten deze 

middelen ook na ziekenhuisopname blijven gebruiken, maar dan voor het volle pond, wat de 

gezondheidszorg onnodig duur maakt en de premies van de zorgverzekeringen omhoog drijft.” 

156. Het bestaan van een uitstralingseffect is ten slotte ook in de vakliteratuur onderschreven. 

Zo meldde het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde in 2010:  

“Fabrikanten geven kortingen wegens het veronderstelde positieve uitstralingseffect dat 

specialistenreceptuur heeft op voorschrijfgedrag van huisartsen”.
 160

 

157. De hieronder aangehaalde documenten uit het dossier tonen voorts aan dat AstraZeneca 

gedurende de gehele onderzochte periode – alsook in de jaren daarvoor – zelf overtuigd 

was van het bestaan van een uitstralingseffect en haar prijsstelling daarop mede heeft 

gebaseerd.  

Interne stukken van AstraZeneca waarin een uitstralingseffect wordt vermeld 

158. In een aantal interne documenten maakt AstraZeneca melding van een uitstralingseffect: 

- de presentatie ‘Losec.Nex [bedoeld is Losec.Nexium, toevoeging ACM] aug.2000’161  

- een interne e-mail van 2 augustus 2002 (aan o.a. ‘Sales Accountmanagers 

Buitendienst’162  

                                                      
160

 7069/1666: Antoine C.G. Egberts en Anthonius de Broer, Gescheiden farmaceutische budgetten: dansen over 

ijsschotsen, Ned Tijdschr Geneeskd. 2010; 154:A3004. Zie ook 7069/1490: ID_D_7069_1_44285__2007 Kennis 

Handboek Account Management: Kennis handboek Account management 2007, p. 37. 
161

 7069/1490: ID_A_7069_1_681__7069_1_20101202092555187: Presentatie MCP Losec.Nex. aug.2000 Nexium 

esomeprazole Losec Mups, p. 25  
162

 7069/1490: ID_D_7069_1_45087__Ziekenhuis formularia: e-mail AstraZeneca intern 2 augustus 2002.  
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- het stuk ‘MCP distributiekolom 2004’ (vermoedelijk uit 2003 of 2004)163
 

- een ‘Hospital value pack’ uit 2007 dat medewerkers informatie verschaft ten behoeve 

van hun contacten met ziekenhuizen164
 

- het handboek ‘Account management - herziene versie augustus 2007’165
 

- een Brand Plan uit 2008 voor Nederland166  

- een presentatie uit 2008167 

- een document getiteld Business Critical Topics for the Brand Jams168
 

- e-mails gewisseld in januari 2009
169

 

- een afbeelding afkomstig uit een presentatie, vermoedelijk omstreeks 2009
170

 

159. Uit de vermelde stukken maakt ACM op dat AstraZeneca in de relevante periode het 

bestaan van een uitstralingseffect – zowel een endorsement effect als een follow-on 

effect, en zowel in het algemeen als met betrekking tot PPI’s – onderkende en hiermee 

rekening hield bij haar marketingacties. 

Tussenconclusie aangaande het bestaan van een uitstralingseffect 

160. Zowel openbare bronnen als interne stukken van AstraZeneca onderkennen het bestaan 

en beschrijven het mechanisme van een uitstralingseffect als eerder omschreven 

(randnummer 136). Dit houdt in dat indien een bepaalde spécialité door de specialist in 

het ziekenhuis wordt voorgeschreven, de kans wordt vergroot dat dezelfde spécialité ook 

                                                      
163

 7069/1490: ID_A_7069_1_278__7069_70_20101201154111343: MCP 2004, [vertrouwelijk], p. 11. 
164

 7069/1490: ID_D_7069_295_10__Hospital Value Pack Draft: Hospital Value Pack Draft 5, 21 augustus 2007, p.2.  
165

 7069/1490: ID_D_7069_1_44285__2007 Kennis Handboek Account 2007, p. 36-37. Zie ook 7069/1490: 

ID_D_7069_1_4667__Could you help me: E-mail medewerker AstraZeneca d.d. 25 maart 2008 met bijgevoegd een 

powerpointpresentatie “Nexium Netherlands April 2008, p. 20; en 7069/1490: ID_D_7069_1_15713__Vertrouwelijk plan 

A en B: E-mail medewerker AstraZeneca d.d. 16 april 2009 met bijgevoegd een powerpointpresentatie “GE Strategie”, 

p. 9. 
166

 7069/1490: ID_D_7069_295_15__Netherlands_070525%20NL%20Nexium%20Brand%20Plan%202008[1]: Brand 

Plan 2008 Nexium The Netherlands, BLT Nexium May 2008, p. 22-23. Zie ook 7069/1490: 

ID_D_7069_295_18__Nexium Netherlands: Presentatie Nexium Brand Building The Netherlands june 2006, p. 21. 
167

 7069/1490: 7069_397_ID_ks1_mail_deel419052: e-mail AstraZeneca-groep intern d.d. 19 december 2008 met een 

presentatie over marktonderzoek inzake de nieuwe PUB-indicatie van Nexium uitgevoerd in onder andere Nederland, p. 

21. 
168

 7069/1490: ID_A_7069_1_3__7069_70_20101202133854453: Business Critical Topics for the Brand Jams, The 

Netherlands: Nexium. 
169

 7069/1490: ID_D_7069_1_248__1581: E-mailverkeer AstraZeneca intern uit januari 2009 met als onderwerp 

[vertrouwelijk].  
170

 7069/1490: ID_A_7069_1_416__7069_1_20101202094120593:Presentatie Back-up Slides, Algemeen p. 9. ZAPO 

staat voor ziekenhuisapotheker. Zie ook 7069/1490: ID_A_7069_1_31__7069_70_20101202135333718: Presentatie 

AstraZeneca SFE for specialists Phase Two AZ NL guidelines 31 Aug 2006, met name p. 5 (plaatje slide 6). 
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door artsen (specialisten en huisartsen) voor gebruik buiten het ziekenhuis wordt 

voorgeschreven.  

 

4.4.3  Schatting van de omvang van het uitstralingseffect voor Nexium  

161. Teneinde een beeld te krijgen van de feitelijke omvang van het uitstralingseffect zijn 

gegevens opgevraagd bij Vektis. Vektis is een onderzoeksbureau dat (ten behoeve van 

de zorgverzekeraars) gegevens verzamelt en analyseert over de kosten en kwaliteit van 

de gezondheidszorg in Nederland, meer specifiek het extramurale segment. 

162. Vektis heeft ACM desgevraagd informatie verstrekt over het aantal herhaalrecepten 

Nexium van de groep verzekerden, die in een bepaald jaar een eerste extramuraal recept 

van een medisch specialist krijgen.171  

163. De in eerste instantie door Vektis in 2011 verstrekte data bleken onvolmaaktheden te 

kennen in de berekeningen (zie randnummer 26). De gecorrigeerde data werden door 

ACM ontvangen op 6 augustus 2013. 

164. De resultaten die na correctie door Vektis zijn verstrekt met betrekking tot de jaren 2007 

t/m 2010, zijn weergegeven in onderstaande tabel 2.
172

 De populatie waarover gegevens 

staan in deze tabel ziet op de groep verzekerden die in de periode 2007 t/m 2010 een 

eerste extramuraal voorschrift voor Nexium heeft gehad van een medisch specialist.
173

 

Voor deze groep verzekerden is in de kolommen receptregels en dagen aangegeven 

respectievelijk hoeveel Nexium-recepten deze groep voorgeschreven heeft gekregen en 

voor hoeveel dagen zij Nexium voorgeschreven heeft gekregen door de medisch 

specialist/ huisarts.
174

 Hierbij is onderscheid gemaakt naar eerste uitgiften en 

herhaalrecepten Nexium. In de statische weergave worden de recepten toegerekend aan 

het jaar van verstrekking van Nexium. In de dynamische weergave worden de recepten 

toegerekend aan het jaar van het eerste recept Nexium.
175

  

 

                                                      
171

 7069/1425: e-mail van Vektis d.d. 29 augustus 2011, bestand NMa maagzuurremmers dl2 effect voorschrijven 

Nexium. Het betreft gegevens van verzekerden die na het eerste recept van een specialist ononderbroken (dat wil 

zeggen zonder tussentijdse overstap naar een andere PPI) Nexium gebruiken. 
172

 7608/5 (7069/1787): e-mail Vektis aan DM d.d. 6 augustus 2013, resultaten hertelling NMa maagzuurremmers dl2. 
173

 7608/20 (7069/1787) : legenda resultaten. 
174

 Een receptregel is de hoeveelheid van een bepaald geneesmiddel, voorgeschreven door een arts ten behoeve van 

een patient, zie bijvoorbeeld 7069/1647: SFK begrippenlijst, uitdraai 25 november 2011.  
175

 7608/20 (7069/1787): legenda resultaten. Zie ook: 7608/2: e-mail Vektis aan DM d.d.1 6 augustus 2013 met akkoord 

gespreksverslag. 
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Tabel 2. Aantallen eerste recepten en herhaalrecepten Nexium in dagen en receptregels 

jaar dynamisch 
jaar 

statisch 
aantal unieke 
verzekerden 

eerste uitgifte of 
herhaalrecept dagen receptregels 

2007 

2007       15.654  eerste uitgifte        594.952       17.537  

2007 herhaalrecept      1.289.670       23.166  

2008 herhaalrecept      1.447.049       28.880  

2009 herhaalrecept      1.165.971       25.090  

2010 herhaalrecept        838.945       19.096  

2008 

2008       28.190  eerste uitgifte      1.061.744       31.544  

2008 herhaalrecept      1.941.249       36.920  

2009 herhaalrecept      2.651.438       54.055  

2010 herhaalrecept      1.741.277       38.103  

2009 

2009       47.502  eerste uitgifte      1.650.713       52.550  

2009 herhaalrecept      2.590.233       57.145  

2010 herhaalrecept      3.042.737       72.799  

2010 
2010       48.985  eerste uitgifte      1.468.458       53.672  

2010   herhaalrecept      1.989.707       49.053 

 

 

165. Op grond van de gegevens uit tabel 2 kan worden berekend hoeveel herhaalrecepten 

Nexium gemiddeld per patiënt uit 2007, zijn voorgeschreven tot en met eind 2010. Uit 

tabel 2 komt naar voren dat in 2007 15.654 verzekerden een eerste recept Nexium 

hebben voorgeschreven gekregen door een medisch specialist, hetgeen heeft 

geresulteerd in totaal 23.166 ononderbroken herhaalrecepten Nexium in 2007. Deze 

groep verzekerden heeft in de jaren na 2007 tot en met eind 2010 totaal 73.066 

ononderbroken herhaalrecepten voorgeschreven gekregen. Uit deze cijfers volgt dat 

iedere verzekerde die in het jaar 2007 een eerste recept Nexium kreeg van de medisch 

specialist in totaal gemiddeld ruim zes
176

 herhaalrecepten Nexium heeft ontvangen. Voor 

patiënten die in 2008 een eerste recept Nexium kregen van de medisch specialist, geldt 

een gemiddeld aantal herhaalrecepten van 4,6 recepten. Deze afname is te verklaren 

doordat er voor deze groep – als gevolg van de afgebakende onderzoeksperiode – 

minder tijd is geweest voor nieuwe herhaalrecepten.
177

 

                                                      
176

 De berekening is als volgt: 23.166 + 73.066 =96.232 recepten voor 15.654 verzekerden maakt 6,15 recept per 

verzekerde. 
177

 Voor de latere jaren neemt het gemiddeld aantal herhaalrecepten verder af, tot gemiddeld ruim 2,7 herhaalrecepten 

voor patiënten die in 2009 een eerste recept Nexium kregen van de medisch specialist, en gemiddeld ongeveer 1 

herhaalrecept voor patiënten die in 2010 een eerste recept Nexium kregen van de medisch specialist .  
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166. De cijfers van Vektis laten zien dat er in de jaren 2007 tot en met 2010 een substantiële 

groep Nexium-gebruikers is, die na het eerste extramurale recept van een specialist 

extramuraal Nexium blijft gebruiken.  

167. Ook in 2010 is sprake van een substantieel vervolggebruik. Uit de cijfers van Vektis blijkt 

dat de groep patiënten die tussen 2007 en 2010 een eerste extramuraal recept Nexium 

voorgeschreven kreeg door een medisch specialist, in 2010 totaal 179.051
178

 

herhaalrecepten Nexium heeft voorgeschreven gekregen. 

 

168. Wanneer – in de lijn zoals door het Rapport is betoogd – wordt aangenomen dat sprake 

is van een causaal verband tussen de intramurale verkopen en extramurale 

verstrekkingen door medisch specialisten, kunnen in aanvulling op het bovenstaande de 

extramurale receptgegevens van Vektis
179

 worden gecombineerd met de intramurale 

afzetgegevens van Farminform
180

. Hiermee kan worden geïllustreerd hoe groot het 

vervolggebruik is van Nexium na een intramurale voorschrijving van twee groepen 

Nexium-gebruikers die Nexium voorgeschreven kunnen hebben gekregen vanwege het 

uitstralingseffect. Dit betreffen de voornoemde nieuwe extramurale gebruikers en de 

extramurale switchers, d.w.z. patiënten die voorheen extramuraal een PPI niet-zijnde 

Nexium voorgeschreven hebben gekregen door de huisarts, vervolgens Nexium 

voorgeschreven krijgen door de medisch specialist (hierna: switch uitgifte), en hierna 

eventueel herhaalrecepten Nexium door de medisch specialist/huisarts.  

 

169. Uit de illustratie van de nieuwe extramurale gebruikers blijkt dat, gemiddeld op jaarbasis, 

in de periode 2007 tot en met 2010: 

- iedere 1.000 Nexium-producten die intramuraal worden voorgeschreven, samen 

gaan met 151 Nexium-producten die door specialisten zijn voorgeschreven als eerste 

uitgifte aan de nieuwe extramurale gebruikers;
181

 en 

- per ‘eerste uitgifte’-product voor nieuwe extramurale gebruikers in het jaar van eerste 

uitgifte er gemiddeld genomen 1,73 ’herhaal’ Nexium- artikelen extramuraal worden 

voorgeschreven die aan nieuwe extramurale gebruikers door een medisch specialist/ 

huisarts in datzelfde jaar, 2,26 artikelen in het eerstvolgende jaar, 1,80 artikelen in 

                                                      
178

 De berekening is als volgt: 19.096 + 38.108 + 72.799 + 49.053 = 179.051 herhaalrecepten Nexium in 2010. 
179

 7608/5 (7069/1787): e-mail Vektis aan DM d.d. 6 augustus 2013, resultaten hertelling NMa maagzuurremmers dl2 en 

7608/44 (7069/1787): e-mail Vektis aan DM d.d. 19 november 2013, resultaten ACM maagzuurremmers switchers. 
180

 7069/809: e-mail AstraZeneca d.d. 27 april 2011, bestand “Annex 4 Farminform market data national level”. 
181

 Zie paragraaf 2.1 van 7608/21 (7069/1787): notitie Illustratie deel vervolggebruik Nexium van het Economisch 

Bureau ACM d.d. 22 november 2013. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluit 

Openbaar 

 
5
1
/9

8
 

het tweede volgende jaar en 1,41 artikelen in het derde volgende jaar.
182

  

 

170. Uitgaande van een positief verband tussen intramurale verstrekkingen van Nexium en 

extramurale eerste voorschriften voor Nexium door medisch specialisten, kan worden 

gesteld dat in de periode 2001 tot en met 2010 ruim elf procent
183

 van de totale 

extramurale Nexium-verkopen is toe te wijzen aan het vervolggebruik na een intramurale 

voorschrijving. Indien wordt gecorrigeerd voor ontbrekende declaraties in de Vektis-

gegevens
184

, wordt dit bijna twaalf procent.
185

 

 

171. Uit de illustratie van de extramurale switchers blijkt dat, gemiddeld op jaarbasis, in de 

periode 2007 tot en met 2010: 

- iedere 1.000 Nexium-artikelen die intramuraal worden voorgeschreven, samen gaan 

met 73 Nexium-artikelen die door medisch specialisten zijn voorgeschreven als 

                                                      
182

 Zie paragraaf 2.2 van 7608/21 (7069/1787): notitie Illustratie deel vervolggebruik Nexium van het Economisch 

Bureau ACM d.d. 22 november 2013. 
183

 De illustratie van het vervolggebruik is gebaseerd op verschillende aannames. Deze aannames zijn het gevolg van 

de restricties die de beperkte dataset die Vektis heeft kunnen leveren, met zich meebrengt. De aanname dat 

extramurale voorschriften worden verklaard door eerdere extramurale/intramurale voorschriften leidt tot een 

overschatting van het vervolggebruik. Zo worden conversieratio’s berekend, waarbij ervan uit wordt gegaan dat de 

eerste extramurale voorschriften van de medisch specialist in een bepaald jaar het gevolg zijn van de intramurale 

verkopen in datzelfde jaar. Ook wordt een cohort-analyse uitgevoerd, waarbij de aanname is dat de herhaalrecepten 

verklaard worden door de eerste extramurale voorschriften van de medisch specialist. Hierbij wordt dus al een 

(bepaalde omvang van het) vervolggebruik verondersteld. 

Daarnaast is er een aantal restricties dat leidt tot een onderschatting van het vervolggebruik:  

- De Vektis-gegevens hebben slechts betrekking op een deel van de extramurale Nexium-gebruikers die Nexium 

voorgeschreven kunnen hebben gekregen vanwege het uitstralingseffect.  

- De Vektis-gegevens beslaan slechts 4 jaren (de periode 2007 tot en met 2010). In de illustratie van het 

vervolggebruik is er vanuit gegaan dat het vervolggebruik vanaf vijf jaar en verder, nul bedraagt. Gelet op het 

langzaam aflopende patroon in de eerste vier jaren, is het aannemelijk dat dit tot een onderschatting van het 

vervolggebruik leidt. 

- In aansluiting op voorgaande, is in de cohortanalyse uitgegaan van het gemiddelde vervolggebruik over de 

cohorten 2007 tot en met 2010, ook voor wat betreft de jaren 2001 tot en met 2006. Gelet op de afname van het 

vervolggebruik in 2007 tot en met 2010, is het aannemelijk dat dit tot een onderschatting van het vervolggebruik 

leidt. 

Ten slotte zijn in de Vektis-gegevens van 2007 en 2008 respectievelijk circa 81% en 92% van alle declaraties 

meegenomen. In 2009 en 2010 betreffen deze percentages respectievelijk 100% en 98%. Om te voorkomen dat dit leidt 

tot een onderschatting van het vervolggebruik, is hiervoor door ACM een correctie uitgevoerd. 
184

 De Vektis-gegevens zijn gebaseerd op declaraties van extramurale voorschriften van de specialist/ huisarts. In de 

gegevens voor 2007 zijn 81% van de declaraties meegenomen, voor 2008 92%, voor 2009 100% en voor 2010 98%. 

(Zie 7608/18 (7069/1787): e-mail Vektis aan het Economisch Bureau van de ACM, d.d. 3 juli 2013.) 
185

 Zie paragrafen 2.3 en 2.4 van 7608/21 (7069/1787): notitie Illustratie deel vervolggebruik Nexium van het 

Economisch Bureau ACM d.d. 22 november 2013. De in deze notitie gepresenteerde berekeningen bevatten enkele 

fouten, zoals ter hoorzitting van 7 april 2014 aangegeven. Het juiste percentage is niet 13,4% maar 11,9%. 
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switch uitgifte aan de extramurale switchers;
186

 en 

- per ‘switch uitgifte’-artikel voor extramurale switchers in het jaar van switch uitgifte er 

gemiddeld genomen 1,79 ‘herhaal’ Nexium-artikelen extramuraal worden 

voorgeschreven aan extramurale switchers door een medisch specialist/ huisarts in 

datzelfde jaar, 2,78 artikelen in het eerstvolgende jaar, 2,24 artikelen in het tweede 

volgende jaar en 1,80 artikelen in het derde volgende jaar.
187

 

 

172. Uitgaande van een zoals in het Rapport betoogd positief verband tussen intramurale 

verstrekkingen van Nexium en extramurale eerste voorschriften voor Nexium door 

medisch specialisten, kan worden gesteld dat in de periode 2001 tot en met 2010 ruim 

zes procent van de extramuraal verkochte Nexium-artikelen is toe te wijzen aan het 

vervolggebruik van extramurale switchers. Indien wordt gecorrigeerd voor de beperkte 

dekking in de Vektis-gegevens, dan neemt het vervolggebruik toe tot zes en een half 

procent.
188

 

173. Voor een gedeelte van de patiënten die intramuraal en/of een eerste extramurale 

verstrekking Nexium kregen zal gelden dat dit middel voor hen een merkbaar betere 

medisch-therapeutische werking heeft dan andere PPI’s. Voor een ander gedeelte van de 

Nexium-gebruikers zal gelden dat zij evengoed een andere PPI, zoals generiek 

Omeprazol, hadden kunnen gebruiken (zie paragraaf 3.1.5). Op grond van de in het 

dossier aanwezige informatie kan niet worden vastgesteld hoe groot de ene groep is ten 

opzichte van de andere. 

 

Tussenconclusie aangaande de omvang van het uitstralingseffect voor Nexium 

174. Uit de gepresenteerde cijfers is een schatting van de omvang van het uitstralingseffect 

mogelijk. Uit de cijfers blijkt een substantieel uitstralingseffect voor de jaren 2007-2010. 

Op basis van het verder verrichte onderzoek en kwalitatieve argumenten mag worden 

aangenomen dat ook in de jaren 2002-2006 sprake is geweest van een uitstralingseffect 

voor Nexium. ACM acht aannemelijk dat er in de jaren 2002 tot en met 2010 sprake is 

geweest van een substantieel uitstralingseffect voor Nexium. 

 

                                                      
186

 Zie paragraaf 3.1 van 7608/21 (7069/1787): notitie Illustratie deel vervolggebruik Nexium van het Economisch 

Bureau ACM d.d. 22 november 2013. 
187

 Zie paragraaf 3.2 van 7608/21 (7069/1787): notitie Illustratie deel vervolggebruik Nexium van het Economisch 

Bureau ACM d.d. 22 november 2013. 
188

 Zie paragrafen 3.3 en 3.4 van 7608/21(7069/1787) : notitie Illustratie deel vervolggebruik Nexium van het 

Economisch Bureau ACM d.d. 22 november 2013. De in deze notitie gepresenteerde berekeningen bevatten enkele 

fouten, zoals ter hoorzitting aangegeven. Het juiste percentage is niet 7,4% maar 6,5%. 
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Zienswijze AstraZeneca en reactie ACM 

175. In reactie op de bevindingen in het Rapport omtrent het uitstralingseffect heeft 

AstraZeneca in hoofdzaak gesteld dat geen causaal verband is aangetoond tussen 

intramurale en extramurale afzet, de data niet representatief is en voorts dat de aard en 

omvang van de uitstraling niet zo groot is dat daaraan de door ACM toegekende 

betekenis kan worden ontleend.
189

 

176. AstraZeneca wijst erop dat ACM de dataset heeft uitgebreid met de groep die intramuraal 

van een andere PPI op Nexium is omgezet, maar heeft nagelaten Vektis om gegevens te 

vragen over de van Nexium “weg-switchende” patiënten, zodat een vertekend beeld van 

de omvang van het uitstralingseffect zou ontstaan. Het feit dat gebruikers van PPI’s door 

hun arts veelvuldig worden “omgezet” bevestigt volgens AstraZeneca dat artsen zich veel 

meer door andere factoren laten leiden dan door het intramurale voorschrift op basis van 

het formularium.  

177. In tweede instantie, nadat ACM haar schattingen op basis van gegevens van Vektis en 

Farminform had voorgehouden, heeft AstraZeneca gegevens van marktonderzoekbureau 

IMS Health overgelegd over het extramuraal ‘switchgedrag’ van patiënten die PPI’s 

gebruiken, waaruit zou blijken dat geen sprake is van een bestendig effect.  

178. Naar het oordeel van ACM is met de tegenwerpingen van AstraZeneca niet weersproken 

of weerlegd, dat een substantieel deel van de patiënten dat intramuraal Nexium krijgt 

voorgeschreven, dat middel extramuraal blijft gebruiken, al is het in veel gevallen voor 

een beperkte periode. ACM is van oordeel dat zij op de vraag of zou moeten worden 

aangetoond dat sprake is van een causaal verband niet nader hoeft in te gaan, nu uit 

verschillende openbare bronnen blijkt dat een uitstralingseffect werkzaam is, en dit ook in 

interne documenten van AstraZeneca wordt onderkend en dat AstraZeneca hiermee bij 

haar marketinginspanningen rekening houdt. De genoemde bronnen hebben zowel 

betrekking op het bestaan van een uitstralingseffect voor spécialités in het algemeen als 

voor Nexium in het bijzonder. 

179. Met bovenstaande feitelijke tussenconclusie kan op deze plaats worden volstaan. Met 

haar reactie beoogt AstraZeneca in feite aan te tonen dat er op grond van het 

uitstralingseffect niet van een daardoor gecreëerde economische machtspositie op de 

extramurale markt kan worden gesproken. Daarop zal in de juridische beoordeling, bij de 

                                                      
189

 AstraZeneca heeft haar stelling in eerste instantie onderbouwd mede aan de hand van een door Charles Rivers 

Associates (CRA) opgesteld rapport. Op dit rapport wordt later in dit besluit terug gekomen (randnummers 293-303).  
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bespreking van de vraag of sprake is van een afzonderlijke relevante markt voor die 

groep extramurale gebruikers van Nexium die uit hoofde van het uitstralingseffect 

gecreëerd was en of AstraZeneca gedurende de relevante periode beschikte over een 

economische machtspositie, nader worden ingegaan (paragraaf 6.2). 

4.4.4  Ontwikkeling van de afzet van PPI’s in Nederland  

180. In deze paragraaf worden de verkochte aantallen PPI’s en de ontwikkelingen hierin in het 

intramurale en extramurale segment over de jaren 1998 tot en met 2010 weergegeven. 

Vervolgens wordt ingegaan op de (ontwikkelingen in) de prijzen en kortingen van de 

PPI’s. 

Verkochte aantallen 

181. AstraZeneca heeft data verstrekt – oorspronkelijk afkomstig van Farminform
190

 – over de 

verkochte aantallen in counting units van PPI’s in het intramurale en extramurale 

segment over de periode januari 1998 tot maart 2011.
191

 In de volgende tabellen 3 en 4 

worden op basis van deze data per spécialité en per generieke variant de verkochte 

aantallen per jaar weergegeven in het intramurale segment respectievelijk het 

extramurale segment.
192

 

 

Tabel 3. Afzetten PPI’s in het intramurale segment in counting units  

 

Jaar Losec 
ome- 
prazol Prezal 

lanso- 
prazol Pantozol 

panto- 
prazol Pariet Nexium 

esome- 
prazol 

Totaal 
intramuraal 

1998 5.396.556 0 284.890 0 43.600 0 0 0 0 5.725.046 

1999 5.594.640 0 206.045 0 705.659 0 0 0 0 6.506.344 

2000 4.118.017 0 236.999 0 3.384.048 0 148.113 0 0 7.887.177 

2001 4.334.777 0 268.909 0 5.051.053 0 282.208 20.165 0 9.957.112 

2002 5.230.613 86.199 223.045 0 5.537.169 0 455.470 233.654 0 11.766.150 

2003 1.786.628 842.883 181.336 0 6.882.842 0 469.813 2.281.269 0 12.444.771 

2004 698.242 964.344 122.018 0 7.672.535 0 451.319 3.671.416 0 13.579.874 

2005 498.723 1.196.318 64.895 0 8.055.788 0 415.512 4.827.861 0 15.059.097 

2006 471.488 1.466.250 38.937 3.476 8.805.224 0 362.081 5.671.325 0 16.818.781 

2007 418.320 1.930.850 30.030 3.770 9.353.942 0 335.945 5.973.195 0 18.046.052 

2008 409.344 2.441.610 11.655 7.596 10.807.138 0 302.414 6.701.892 0 20.681.649 

2009 408.193 3.387.172 15.060 20.394 5.547.331 645.885 631.348 9.016.434 0 19.671.817 

2010 410.926 4.780.715 10.575 31.446 2.467.930 3.860.543 685.590 9.984.914 14.982 22.247.621 

                                                      
190

 Farminform is een leverancier van omzetinformatie van de farmaceutische sector. 
191

 7069/809: e-mail AstraZeneca d.d. 27 april 2011, bestand “Annex 4 Farminform market data national level”. 
192

 7069/1722: Verslag van Ambtshandeling Afzetten en Grafieken PPI’s.  
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Tabel 4. Afzetten PPI’s in het extramurale segment in counting units  

 

Jaar Losec 
ome- 
prazol Prezal 

lanso- 
prazol Pantozol 

panto- 
prazol Pariet Nexium 

esome- 
prazol 

Totaal 
extramuraal 

1998 78.977.595 0 7.993.905 0 5.180.371 0 0 0 0 92.151.871 

1999 94.413.392 0 8.224.992 0 8.800.486 0 0 0 0 111.438.870 

2000 111.221.119 0 8.649.867 0 14.264.225 0 1.886.948 0 0 136.022.159 

2001 122.529.097 0 9.276.517 0 23.502.273 0 4.599.424 3.669.060 0 163.576.371 

2002 70.965.831 53.040.313 9.297.927 0 34.047.358 0 6.589.522 10.077.587 0 184.018.538 

2003 26.062.091 99.328.880 8.932.879 0 47.574.933 0 8.657.532 18.959.344 0 209.515.659 

2004 23.881.053 103.628.487 8.367.064 0 58.821.608 0 10.242.491 28.831.623 0 233.772.326 

2005 18.949.044 112.998.752 7.626.171 124.080 66.887.710 0 10.999.415 36.292.451 0 253.877.623 

2006 17.304.725 125.951.858 3.113.547 4.103.320 77.612.403 0 11.828.669 44.348.590 0 284.263.112 

2007 17.497.116 144.362.260 2.383.855 4.760.170 88.971.429 0 12.535.721 53.965.593 0 324.476.144 

2008 17.263.216 164.572.900 1.877.130 4.772.302 97.169.894 0 13.458.629 64.534.275 0 363.648.346 

2009 17.604.101 193.200.178 1.652.955 4.735.278 54.724.644 56.719.265 14.611.711 75.115.852 0 418.363.984 

2010 15.231.001 226.637.053 1.359.990 4.620.602 7.020.318 115.608.633 13.706.479 68.787.459 4.722.858 457.694.393 

182. Uit de tabellen 3 en 4 blijkt dat de afzet in het intramurale segment klein (5%-6%) is ten 

opzichte van de afzet in het extramurale segment.  

183. In de grafieken 1, 2 en 3 hieronder worden op basis van de eerdergenoemde data per 

spécialité en per generieke variant de ontwikkelingen van de verkochte aantallen 

weergegeven respectievelijk op de totale markt, in het intramurale en in het extramurale 

segment.
 193
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 7069/1722: Verslag van Ambtshandeling Afzetten en Grafieken PPI’s. 
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Grafiek 1. Totale afzet van PPI’s in counting units 
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Grafiek 2. Intramurale afzet van PPI’s in counting units  
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Grafiek 3. Extramurale afzet van PPI’s in counting units 

 

184. Bovenstaande tabellen en grafieken maken het moment waarop het octrooi van het 
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dit spécialité. Intramuraal geeft een ander beeld: de afname van het betreffende 

spécialité wordt slechts voor een deel omgezet in verkopen van generieke varianten van 

dit spécialité, een groter deel wordt omgezet in verkopen van andere spécialités. Dit is te 

verklaren door de verhoging van de door de fabrikanten gehanteerde intramurale prijzen 

van Losec, Pantozol en Nexium rondom het moment dat hun octrooi afloopt waardoor 

zorginstellingen overstappen op een ander geoctrooieerd spécialité dat intramuraal op 

dat moment tegen een lage prijs geleverd wordt. 

185. Verder zijn in het intramurale segment voor Losec, Pantozol en Nexium piekmomenten in 

verkoopaantallen te zien in respectievelijk maart 2000, januari 2009 en december 2010. 

Deze pieken zijn waarschijnlijk toe te schrijven aan de anticipatie op de beëindiging van 

de octrooiperiode, waarbij de ziekenhuizen nog grote aantallen van de betreffende 

spécialité inkopen zolang dit intramuraal nog tegen lage prijzen wordt aangeboden.  
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186. Grafieken 2 en 3 duiden daarnaast op de werkzaamheid van een uitstralingseffect. Dat 

wil zeggen dat zij zowel voor Losec, Pantozol als Nexium geldt dat gedurende de 

octrooiperiode een positief verband laten zien tussen de intramurale en extramurale 

afzet. De enige uitzondering hierop vormt specifiek ten aanzien van Nexium de periode 

januari 2010 tot november 2010: alhoewel de intramurale afzet van Nexium stijgt, blijft de 

extramurale afzet constant. Dit wordt mogelijk verklaard door een verandering in 

voorschrijfgedrag van medisch specialisten en huisartsen, onder druk van maatregelen 

van VWS.
194

 

Prijzen en kortingen 

187. Hieronder wordt allereerst ingegaan op de AIP’s van de spécialités en hun generieke 

varianten over de periode 2002 tot en met 2010.
195

 Verder wordt ingegaan op de 

gehanteerde kortingspercentages op de AIP ten aanzien van extramurale prijzen en 

intramurale prijzen, die door fabrikanten van geoctrooieerde spécialités en fabrikanten 

van generieke PPI’s worden gehanteerd. 

AIP’s 

188. Van Farminform zijn data verkregen over de AIP’s van alle afgezette PPI’s in Nederland 

over de periode 2001 tot en met heden.
196

 In tabellen 5 en 6 worden op basis van deze 

data de AIP’s per counting unit van Nexium 20 mg-tabletten, respectievelijk Nexium 40 

mg-tabletten weergegeven. Dit wordt afgezet tegen de laagste AIP van generieke 

PPI’s.
197

 Omdat generieke PPI’s door vele fabrikanten geproduceerd worden en elke 

fabrikant vele verschillende generieke varianten van dezelfde werkzame stof 

produceert,
198

 is per fabrikant de laagste AIP per counting unit vastgesteld. De range van 

                                                      
194

 Zie randnummers 152-153. 
195

 Opgemerkt wordt dat de tussen marktpartijen overeengekomen prijzen in het algemeen weergegeven worden als 

AIP minus een kortingspercentage. Indien de AIP verandert tijdens de duur van het contract, waarin de hoogte van het 

kortingspercentage is vastgelegd, tussen bijvoorbeeld AstraZeneca en een zorginstelling, heeft dit derhalve gevolgen 

voor de feitelijke prijs die de zorginstelling betaalt. Verder vindt op basis van de AIP vergoeding door verzekeraars 

plaats (zie paragraaf 4.4.3). De ontwikkeling in en de hoogte van de AIP is dan ook relevante informatie voor 

onderhavig rapport. 
196

 7069/547, e-mail Farminform aan NMa d.d. 1 april 2011 met bijgevoegd bestand “Proefbestand_Ppi_Afgeleverd_v2”. 

7069/1507: e-mail Farminform aan NMa d.d. 27 oktober 2011 met bijgevoegd bestand “prijzen omeprazol Mylan”. 
197

 Hierbij is uitgegaan van de standaarddagdosering ofwel Defined Daily Dose (hierna: DDD). Dit betekent dat Nexium 

20 mg wordt vergeleken met omeprazol 20 mg, lansoprazol 15 mg en pantoprazol 20 mg. Nexium 40 mg wordt 

vergeleken met omeprazol 40 mg, lansoprazol 30 mg en pantoprazol 40 mg. 
198

 Opgemerkt wordt dat generieke fabrikanten meerdere ZI-nummers hebben voor PPI’s met wisselende AIP’s. In totaal 

bestaan er bijna 60 verschillende generieke PPI’s (met een eigen ZI-nummer) voor 20 mg-pillen en ruim 53 

verschillende generieke PPI’s (met een eigen ZI-nummer) voor 40 mg-pillen. Zie ook paragrafen 3.1.4 en 3.1.5  
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deze AIP’s voor de individuele generieke fabrikanten wordt in de tabellen 5 en 6 

weergegeven.
199

 

Tabel 5. AIP’s per counting unit voor Nexium 20 mg-tabletten en generieke PPI’s 

 

  AIP range van laagste AIP's 

periode 

Nexiu

m omeprazol lansoprazol pantoprazol 

1 januari 2001 tot 1 april 2001 1,2607             

1 april 2001 tot 1 oktober 2001 1,4387             

1 oktober 2001 tot 1 april 2002 1,4940             

1 april 2002 tot 1 oktober 2002 1,4933 1,3317  1,3667         

1 oktober 2002 tot 1 april 2003 1,4933 1,3077 1,4057         

1 april 2003 tot 1 oktober 2003 1,4933 1,2800 1,2807         

1 oktober 2003 tot 1 april 2004 1,0667 1,1636 1,1637         

1 april 2004 tot 1 oktober 2004 1,0627 0,3957 0,4733         

1 oktober 2004 tot 1 april 2005 1,0613 0,3957 0,4223         

1 april 2005 tot 1 oktober 2005 1,0553 0,4043 0,4150         

1 oktober 2005 tot 1 april 2006 0,9753 0,4043 0,4150         

1 april 2006 tot 1 oktober 2006 0,9800 0,4043 0,4150 0,5417 0,5473     

1 oktober 2006 tot 1 april 2007 0,9393 0,4043 0,4150 0,5450 0,5682     

1 april 2007 tot 1 oktober 2007 0,9107 0,4043 0,4203 0,5386 0,5390     

1 oktober 2007 tot 1 april 2008 0,8013 0,4043 0,4150 0,4317 0,4329     

1 april 2008 tot 1 oktober 2008 0,7933 0,3640 0,3737 0,3873 0,3875     

1 oktober 2008 tot 1 april 2009 0,7267 0,0447 0,0467 0,0968 0,1007     

1 april 2009 tot 1 oktober 2009 0,7267 0,0313 0,0447 0,0968 0,0997     

1 oktober 2009 tot 1 april 2010 0,7267 0,0313 0,0447 0,0968 0,0996 0,0620 0,0650 

1 april 2010 tot 1 oktober 2010  0,7380 0,0293 0,0723 0,0968 0,0996 0,0353 0,0913 

1 oktober 2010 tot 1 november 

2010 

0,7293 0,0273 0,0723 0,0968 0,0996 0,0287 0,0913 

                                                      
199

 7069/1723: Verslag van Ambtshandeling AIP Nexium en generieke PPI’s.  
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Tabel 6. AIP’s per counting unit voor Nexium 40 mg-tabletten en generieke PPI’s 

 

  AIP range van laagste AIP's 

periode Nexium omeprazol lansoprazol pantoprazol 

1 januari 2001 tot 1 april 2001 1,6810             

1 april 2001 tot 1 oktober 2001 1,5987             

1 oktober 2001 tot 1 april 2002 1,5720             

1 april 2002 tot 1 oktober 2002 1,5720 2,8333 2,8333         

1 oktober 2002 tot 1 april 2003 1,5720 2,7853 2,8340         

1 april 2003 tot 1 oktober 2003 1,5720 2,2740 2,2970         

1 oktober 2003 tot 1 april 2004 1,5347 2,0950 2,0953         

1 april 2004 tot 1 oktober 2004 1,5280 0,7280 0,8380         

1 oktober 2004 tot 1 april 2005 1,5267 0,7280 0,7630         

1 april 2005 tot 1 oktober 2005 1,5187 0,7280 0,7607         

1 oktober 2005 tot 1 april 2006 1,3393 0,7267 0,7607         

1 april 2006 tot 1 oktober 2006 1,3460 0,7267 0,7607 1,0983 1,1177     

1 oktober 2006 tot 1 april 2007 1,2793 0,7267 0,7607 1,0614 1,1675     

1 april 2007 tot 1 oktober 2007 1,2347 0,7267 0,7607 1,0089 1,0093     

1 oktober 2007 tot 1 april 2008 1,0867 0,7267 0,7607 0,7800 0,7813     

1 april 2008 tot 1 oktober 2008 1,0760 0,6540 0,6707 0,6970 0,6971     

1 oktober 2008 tot 1 april 2009 1,0287 0,0937 0,0980 0,1632 0,1696     

1 april 2009 tot 1 oktober 2009 1,0287 0,0683 0,0937 0,1632 0,1680     

1 oktober 2009 tot 1 april 2010 1,0287 0,0683 0,0937 0,1632 0,1679 0,0947 0,0993 

1 april 2010 tot 1 oktober 2010  1,0320 0,0613 0,1500 0,1632 0,1679 0,0513 0,1270 
1 oktober 2010 tot 1 november 
2010 1,0247 0,0553 0,0937 0,1632 0,1679 0,0383 0,1270 

 

189. Bovenstaande tabellen 5 en 6 laten ten aanzien van AIP’s van generieke PPI’s twee 

significante dalingen zien. Ten eerste vindt in 2004 een daling plaats van de AIP’s van 

generieke PPI’s. Deze daling wordt verklaard door het in februari 2004 afgesloten 

convenant tussen VWS, de KNMP, ZN en Bogin waarin is afgesproken dat de prijzen van 

generieke geneesmiddelen met gemiddeld 40% zouden worden verlaagd
200

. Ten tweede 

vindt medio 2008 een daling plaats van de AIP’s van generieke PPI’s. Deze daling kan 

worden verklaard doordat het (individuele) preferentiebeleid in de praktijk daadwerkelijk 

effect gaat krijgen
201

. 

                                                      
200

 Zie randnummer 127. 
201

 Zie randnummer 132. 
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Extramurale prijzen en kortingspercentages  

190. In randnummer 108 is beschreven dat een recept wordt geschreven op de werkzame 

stof. Indien een werkzame stof wordt voorgeschreven van een geoctrooieerd spécialité, 

wordt per definitie het spécialité verstrekt door de openbare apotheek. De 

zorgverzekeraar is verplicht het geleverde spécialité te vergoeden. De fabrikant van een 

dergelijk spécialité hoeft derhalve niet op prijs te concurreren met andere PPI’s bij de 

apotheek of zorgverzekeraar. De fabrikant moet wel zorgen dat zijn spécialité bij de 

apotheek op de plank ligt, waarbij de groothandels een rol spelen. Groothandels nemen 

spécialités af van de fabrikanten tegen enigszins gereduceerde prijzen, derhalve de AIP 

minus een beperkt kortingspercentage.
202

  

191. In tegenstelling tot geoctrooieerde spécialités hebben generieke PPI’s te maken met 

concurrentie binnen de werkzame stof. Bij een extramuraal recept op een dergelijke 

werkzame stof, heeft de openbare apotheek derhalve een keuze welke variant verstrekt 

wordt. Tot 1 januari 2004 was de zorgverzekeraar verplicht elke geleverde variant te 

vergoeden aan de apotheek tegen de AIP minus de clawback.
203

 In die periode dienden 

generieken met dezelfde werkzame stof met elkaar te concurreren om door de apotheek 

verstrekt te worden. Dit leidde tot aanzienlijke kortingen op de AIP voor de apotheker in 

geval van generieke middelen.
204

  

192. Per 1 juli 2005 werd het gezamenlijk preferentiebeleid ingevoerd. Onder dit beleid werden 

per werkzame stof meerdere geneesmiddelen als preferent aangemerkt. Tot eind 2007 

reageerden fabrikanten van generieke geneesmiddelen eigenlijk niet met prijswijzigingen 

waardoor alle aanbieders van generieke PPI’s als preferent werden aangemerkt en 

derhalve vergoed werden.
205

 In deze periode bleef derhalve de situatie in stand dat 

generieken met dezelfde werkzame stof met elkaar op marge concurreerden om door de 

                                                      
202

 Zie voor de werking van het concurrentieproces bij fabrikanten van specialités onder meer 7069/1636: Onderzoek 

naar de effecten van marketinginspanningen op de afleverhoeveelheden van de receptgeneesmiddelen, 

Rijksuniversiteit Groningen, mei 2004, p. 43. Zie voor de enigszins gereduceerde prijzen van Nexium voor groothandels 

randnummer 230. 
203

 Zie randnummers 126 en 129. 
204

 Zie voor de werking van het concurrentieproces bij generieke fabrikanten onder meer 7069/1636: Onderzoek naar de 

effecten van marketinginspanningen op de afleverhoeveelheden van de receptgeneesmiddelen, Rijksuniversiteit 

Groningen, mei 2004, p. 42 t/m 46; 7069/1618: Advies Langetermijnvisie Geneesmiddelenbeleid van Nederlandse 

Zorgautoriteit, december 2008, p. 18, 46 en 47; 7069/1646: CPB Document, Prijsvorming van generieke 

geneesmiddelen, november 2008, p. 17 t/m 22; 7069/1674: Eindrapport Onderzoek inkoopvoordelen en praktijkkosten 

farmacie, Nederlandse Zorgautoriteit, oktober 2008, p. 25-26. Zie ook 7069/784: e-mail AstraZeneca aan de NMa d.d. 

20 april 2011, p. 6 t/m 10. 
205

 Verwezen wordt naar paragraaf 3.3.3. 
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apotheek verstrekt te worden, met bijbehorende kortingen op de AIP voor de 

apotheker.
206

 

193. Met de invoering van het individuele preferentiebeleid vanaf medio 2008 merkten 

zorgverzekeraars veelal per werkzame stof maar één geneesmiddel als preferent aan.
207

 

De prijsconcurrentie tussen fabrikanten van generieke middelen met dezelfde werkzame 

stof om als preferent door de zorgverzekeraar aangemerkt te worden en daarmee 

vergoed te worden, kwam daarmee tot bloei. Dit heeft geleid tot een significante daling 

van de AIP’s van generieke PPI’s
208

 en tot een beperking van de kortingen voor 

apothekers.
209

 

Intramurale prijzen en kortingspercentages 

194. In randnummer 174 kwam ACM tot het oordeel dat er een uitstralingseffect werkzaam is 

voor geoctrooieerde spécialités en dat dit ook opgaat voor Nexium. Iedere fabrikant van 

een PPI met een octrooi kan volledig profiteren van de extramurale afzet die wordt 

gegenereerd via het uitstralingseffect. Daarentegen dient een fabrikant van een 

generieke PPI om de eventuele opbrengsten in het extramurale segment die zijn 

gegenereerd via een dergelijk uitstralingseffect, te strijden met alle andere fabrikanten 

van generieke middelen met dezelfde werkzame stof. De fabrikant van een generiek 

middel die toch zou proberen gebruik te maken van een uitstralingseffect door 

intramurale kortingen, kan de grotere extramurale opbrengst niet voor zichzelf houden – 

andere fabrikanten van generieken kunnen hiervan meeprofiteren – en bovendien is de 

opbrengst geringer als gevolg van de extramurale prijsconcurrentie tussen generieken. 

Deze asymmetrie kan verklaren waarom er verschillen bestaan in prijsstelling voor de 

verschillende typen fabrikanten. Fabrikanten van geoctrooieerde PPI’s verlenen in het 

algemeen hoge kortingen aan ziekenhuizen.
210

 De kortingen die de fabrikanten van 

generieke PPI’s bereid zijn aan de ziekenhuizen te verlenen, zijn lager, omdat het voor 

generieken niet lonend is mee te dingen met spécialités die ten volle profiteren van het 

uitstralingseffect.
211

  

                                                      
206

 7069/1646: CPB Document, Prijsvorming van generieke geneesmiddelen, november 2008, p. 17 t/m 22. 
207

 Zie randnummer 131. 
208

 Zie randnummer 189. 
209

 7069/1646: CPB Document, Prijsvorming van generieke geneesmiddelen, november 2008, p. 24 t/m 26. Zie ook 

7069/784: e-mail AstraZeneca aan de NMa d.d. 20 april 2011, p. 6 t/m 10. 
210

 Zie onder meer 7069/1636: Onderzoek naar de effecten van marketinginspanningen op de afleverhoeveelheden van 

de receptgeneesmiddelen, Rijksuniversiteit Groningen, mei 2004, p. 34, p. 40; en 7069/1618: Advies Langetermijnvisie 

Geneesmiddelenbeleid van Nederlandse Zorgautoriteit, december 2008, p. 48. 
211

 Vergelijk 7069/1708 Verslag van Ambtshandeling Intramurale prijzen Nexium en 7069/1735: Verslag van 

Ambtshandeling intramurale prijzen generieke PPI’s. 
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Zienswijze AstraZeneca en reactie ACM  

195. AstraZeneca heeft de juistheid van de gegevens die ten grondslag liggen aan de tabellen 

3, 4, 5 en 6 en aan de grafieken 1, 2 en 3 niet betwist. Wel heeft AstraZeneca 

aangevoerd dat de tabellen en grafieken in het Rapport niet altijd juist zijn 

geïnterpreteerd, dan wel niet zijn te rijmen met de conclusies in het Rapport.  

 

196. Gelet op het eindoordeel in het onderhavige besluit, laat ACM de in subparagraaf 4.4.4 

gepresenteerde informatie voor zich spreken.  

 

197. ACM constateert slechts dat de ontwikkeling van PPI’s in de relevante periode niet in 

tegenspraak is met eerdere vaststellingen van ACM met betrekking tot de onderscheiden 

kenmerken van het intramurale en extramurale segment, de toepasselijke regelgeving en 

het beleid van zorgverzekeraars en overheid, zoals eerder beschreven, en de 

werkzaamheid van een uitstralingseffect. 

4.5 Conclusie 

198. In dit hoofdstuk zijn de verschillen in werking alsmede de verhouding tussen het 

intramurale en het extramurale segment voor de afzet van geneesmiddelen belicht in de 

context van regelgeving en beleid. Voorts zijn de feitelijke ontwikkelingen met betrekking 

tot de afzet van PPI’s beschreven.  

199. Intramuraal is sprake van professionele inkopers de keuze voor een bepaalde werkzame 

stof – op het formularium, bij inkoop en uitgeschreven recepten – gebaseerd op zowel 

overwegingen van therapeutische kwaliteit, alsook op prijsverschillen. De vraag is 

prijsgevoelig omdat ziekenhuizen/zorginstellingen aan budgetrestricties onderworpen zijn 

en omdat PPI’s tot op zekere hoogte inwisselbaar zijn – in hoeverre precies, kan in het 

midden blijven. Extramuraal speelt de prijs bij de keuze voor een bepaalde werkzame 

stof geen, althans een veel beperktere rol. De voorgeschreven werkzame stof moet door 

de openbare apotheek worden verstrekt en door de zorgverzekeraar worden vergoed 

ongeacht de prijs. Het kan niet – althans niet door een ander dan de voorschrijvende arts 

– worden vervangen door generieke middelen met een andere werkzame stof en is aldus 

“immuun” voor het preferentiebeleid.  

200. Voorts constateert ACM dat de keuze voor een bepaalde werkzame stof voor 

extramurale patiënten wordt beïnvloed door de intramurale voorschriften. De werking van 

een dergelijk uitstralingseffect wordt onderkend in verschillende openbare bronnen 

alsmede in interne documenten van AstraZeneca.  
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201. Uit het ingestelde onderzoek blijkt dat het verloop van de afzet (in counting units) van de 

verschillende PPI’s op de Nederlandse markt in de relevante periode in 

overeenstemming is met de beschreven marktkenmerken en mechanismen. Hetzelfde 

geldt voor de verschillen, ten eerste tussen de (lage) intramurale prijzen en de (hoge) 

extramurale prijzen voor Nexium, en ten tweede tussen de prijzen voor Nexium en 

generieke PPI’s die op de extramurale markt worden aangeboden (in ieder geval nadat 

het preferentiebeleid de prijzen van generieke PPI’s omlaag dreef). 

202. Een verdere gevolgtrekking is dat AstraZeneca voor Nexium, zolang zij voor de 

werkzame stof octrooibescherming genoot, in beginsel gebruik kon maken van het 

uitstralingseffect, door haar marketinginspanningen te richten op het relatief kleine 

intramurale segment als “toegangspoort” tot het extramurale segment en aldus de 

extramurale afzet (met een hogere opbrengst) bevorderen. Andere geoctrooieerde 

spécialités konden hetzelfde doen. Generieke middelen zijn daarentegen niet in staat om 

van het beschreven mechanisme te profiteren.  

203. Met het oog op deze laatste gevolgtrekking gaat ACM in het volgende hoofdstuk nader in 

op de prijsstelling voor Nexium. 

  

5 PRIJZEN EN AFZET VAN NEXIUM 

5.1 Bevindingen uit het onderzoek naar de prijzen en afzet van 
Nexium 

5.1.1  Inleiding 

204. In het onderzoek dat aan het Rapport ten grondslag lag, is vastgesteld welke Nexium-

producten relevant zijn in het kader van het onderzoek naar de door AstraZeneca in de 

betrokken periode gehanteerde intramurale prijzen. Voorts is het niveau van de 

intramurale prijzen voor die Nexium-artikelen beoordeeld en is het prijsniveau vergeleken 

met de kostprijs van die artikelen. Tot slot is het niveau van de intramurale prijzen 

vergeleken met dat van de extramurale prijzen in die jaren. Hierna volgen de resultaten 

van het betreffende onderzoek. 

5.1.2  De onderzochte Nexium-artikelen 

205. De vaststelling welke Nexium-artikelen relevant zijn in het kader van het onderzoek naar 

de intramurale prijzen die AstraZeneca hanteert, heeft plaats gevonden aan de hand van 
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de overzichten van intramurale afzetten van Nexium-artikelen die AstraZeneca heeft 

aangeleverd en tevens aan de hand van de contracten die AstraZeneca heeft gesloten 

met zorginstellingen. 

206. De hieronder in tabel 7 opgenomen intramuraal afgezette aantallen counting units per 

Nexium-artikel zijn gebaseerd op de overzichten van AstraZeneca van door haar 

intramuraal afgezette Nexium-artikelen over de jaren 2004
212

 tot en met 2010
213

 en op de 

door AstraZeneca gegeven toelichting.
214

  

 

Tabel 7. Intramuraal afgezette aantallen counting units per Nexium-artikel. 

 

Artikel Verpakkingsvorm 

en aantal 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Intraveneus 5 ml  1 eenheid [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

Intraveneus 5 ml  10 eenheden [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

20 mg tabletten EAG verpakking 

50 tabletten 

[vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

20 mg tabletten flacons 30 tabletten [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

20 mg tabletten flacons 15 tabletten [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

20 mg tabletten Strips 30 tabletten [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

40 mg tabletten EAG verpakking 

50 tabletten 

[vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

40 mg tabletten flacons 30 tabletten [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

40 mg tabletten flacons 15 tabletten [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

40 mg tabletten Strips 30 tabletten [vertrouwelijk] 0[vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

10 mg granulaat Zakjes, 28 stuks [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

Totaal   [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

207. Uit de tabel komt naar voren dat intramuraal met name de IV-toedieningsvorm en 

tabletten in EAG en flaconverpakking zijn afgezet. Tabletten in stripverpakkingen zijn 

slechts sporadisch intramuraal afgezet. Granulaat in zakjes is pas sinds september 2008 

op de Nederlandse markt. De intramurale afzetten van granulaat in 2009 en 2010 zijn 

zeer beperkt. 

                                                      
212

 AstraZeneca kon geen informatie aanleveren over door haar intramuraal afgezette Nexium-publieksverpakkingen in 

de jaren vóór 2004. Zie 7069/1728: Verslag van Ambtshandeling intramurale afzetten Nexium. 
213

 7069/1490: document “sales en volume hospital en ccommunity” (overzicht 2004); document 

7069_882_20110517112012171 (overzicht 2005), document 7069_882_20110517112359890 (overzicht 2006), 

document 7069_882_20110517112525781 (overzicht 2007), document 7069_882_20110517112653625 (overzicht 

2008), document 7069_882_20110517112826093 (overzicht 2009); 7069/857: brief AstraZeneca 4 mei 2011, 

beantwoording informatieverzoek NMa, p. 602 t/m 604 (overzicht 2010). 
214

 Zie 7069/1728: Verslag van Ambtshandeling intramurale afzetten Nexium. 
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208. Uit de contracten die AstraZeneca heeft gesloten met zorginstellingen kan vervolgens het 

volgende worden afgeleid. AstraZeneca heeft met zorginstellingen twee soorten 

contracten afgesloten, te weten GH-contracten waarbij de groothandel zorgt voor 

distributie en DI-contracten waarbij AstraZeneca zorgt voor distributie. Volgens 

AstraZeneca [vertrouwelijk]
 215

 Uit de analyse van deze contracten blijkt het volgende:
216

 

[vertrouwelijk].
217

  

209. De tabletten in EAG-verpakking en IV-toedieningsvorm werden exclusief aan 

zorginstellingen geleverd, de zakjes met granulaat waren bedoeld voor gebruik in 

zorginstellingen, maar werden ook extramuraal gebruikt.
218

 De Nexium-tabletten in 

flaconverpakking betroffen een publieksverpakking, die derhalve ook extramuraal 

verkocht werden. 

210. Op grond van het bovenstaande is het onderzoek naar het prijsgedrag van AstraZeneca 

beperkt tot de tabletten in EAG-verpakking en flaconverpakking en op de IV-

toedieningsvorm. De stripverpakkingen en granulaat in zakjes zijn buiten het onderzoek 

gehouden, omdat de intramurale afzetten van deze beide producten zeer beperkt waren. 

Specifiek ten aanzien van stripverpakkingen gold verder dat zij geen onderdeel 

uitmaakten van de contracten met zorginstellingen.  

211. Ten slotte geldt daarbij voor granulaat dat dit pas vanaf 2009 door AstraZeneca 

intramuraal verkocht werd, dus maar in een zeer beperkt gedeelte van de onderzochte 

periode. Het prijsgedrag ten aanzien van de tabletten en IV-toedieningsvorm is in de 

gehele onderzochte periode in grote lijnen hetzelfde gebleven (zie de volgende 

paragraaf); de introductie van granulaat heeft op het prijsgedrag voor genoemde 

toedieningsvormen geen invloed gehad. Daarnaast is granulaat bedoeld voor zeer 

specifieke toepassingen, gelet op het feit dat het is geïndiceerd voor kinderen van één tot 

elf jaar, en is alleen Nexium beschikbaar als granulaat. Met betrekking tot deze specifieke 

                                                      
215

 7069/857 brief AstraZeneca d.d. 4 mei 2011, beantwoording informatieverzoek NMa, p. 5 en 6.  
216

 De NMa heeft voor de analyse in dit hoofdstuk gebruik gemaakt van door AstraZeneca verstrekte GH- en DI-

contracten met zorginstellingen over de jaren 2008 tot en met 2010, en van door 90 algemene en academische 

ziekenhuizen verstrekte GH- en DI-contracten met AstraZeneca over de jaren 2002 tot en met 2007, en 2011. Ten 

aanzien van de door de ziekenhuizen aangeleverde contracten geldt dat niet elk ziekenhuis voor alle jaren gegevens 

heeft kunnen aanleveren, waardoor de gegevens voor deze jaren niet compleet zijn. [Vertrouwelijjk] Zie verder 

7069/1708: Verslag van Ambtshandeling intramurale prijzen Nexium. 
217

 7069/1708: Verslag van Ambtshandeling intramurale prijzen Nexium. 
218

 7069/857: brief AstraZeneca d.d. 4 mei 2011, beantwoording informatieverzoek NMa, p. 5 t/m 8. 7069/1011: brief 

NMa aan AstraZeneca d.d. 31 mei 2011 met verslagen bedrijfsbezoek, p. 6. 
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toepassingen is derhalve duidelijk dat andere PPI’s géén substituut voor esomeprazol 

vormen.
219

  

5.1.3  Het intramurale prijsniveau 

212. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat in alle onderzochte jaren [vertrouwelijk] 

door AstraZeneca aan zorginstellingen gevraagde prijzen. Voor de jaren 2002 tot en met 

2009 gold evenwel dat er voor elk onderzocht Nexium-artikel sprake was [vertrouwelijk]. 

Voor 2010 was het beeld [vertrouwelijk].
220

 [vertrouwelijk]. Derhalve is in tabel 8 voor 

de diverse Nexium-artikelen waarvoor AstraZeneca met zorginstellingen contracten had 

gesloten, de [vertrouwelijk] per counting unit/per eenheid weergegeven.
221

 
 

 
Tabel 8. [vertrouwelijk] intramurale prijs per counting unit voor de 20 mg- en 40 mg-tabletten en per eenheid 
voor de IV-toedieningsvorm  
 

jaar 20 mg EAG-

verpakking 

 (EUR ct.) 

40 mg EAG-

verpakking  

(EUR ct.)  

Intraveneus  

(verpakking: 1 

eenheid) 

(EUR ct.) 

Intraveneus  

(verpakking: 10 

eenheden) 

(EUR ct.) 

Flacon-

verpakking 20 

mg 30 stuks 

(EUR ct.) 

Flacon-

verpakking 

40 mg 30 

stuks 

(EUR ct.) 
2002 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]   [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

2003 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]   [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

2004 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

2005 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

2006 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

2007 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

2008 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

2009 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

2010 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

213. Uit tabel 8 blijkt dat in de periode 2002 tot en met 2009 een prijs van [vertrouwelijk] 

voor een 20 mg-tablet Nexium in EAG-verpakking is betaald door de [vertrouwelijk] 

zorginstellingen
222

 en [vertrouwelijk] voor een tablet van 40 mg. Uit tabel 8 blijkt verder 

dat in de periode 2004 tot en met 2008 een prijs van [vertrouwelijk]  per eenheid 

Nexium in IV-toedieningsvorm is betaald door [vertrouwelijk]  zorginstellingen
223

 en in 

2009 [vertrouwelijk]. Voornoemde prijzen komen overeen met een korting van [90-

                                                      
219

 Dit komt ook tot uitdrukking in de prijzen: voor granulaat zijn de kortingen bescheiden; die voor de andere 

toedieningsvormen zijn vele malen hoger. Zie 7069/1708: Verslag van Ambtshandeling intramurale prijzen Nexium. 
220

 Voor de IV-toedieningsvorm is er sprake van een duidelijke piek van enkele lage intramurale prijzen die door 

AstraZeneca worden gehanteerd en een duidelijke piek met hoge intramurale prijzen. In tabel 8 is de range van de piek 

in de gehanteerde lage intramurale prijzen weergegeven.  
221

 7069/1708: Verslag van Ambtshandeling intramurale prijzen Nexium. 
222

 Zie voor de precieze aantallen 7069/1708: Verslag van Ambtshandeling intramurale prijzen Nexium. 
223

 Zie voor de precieze aantallen 7069/1708: Verslag van Ambtshandeling intramurale prijzen Nexium. 
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100]% op de AIP in de jaren 2002/ 2004 tot en met 2008 en [90-100]% op de AIP in 

2009. In 2010 wordt het beeld meer divers en zien we dat [vertrouwelijk].
224

  

214. Uit tabel 8 blijkt verder dat het prijsniveau voor Nexium-tabletten in flaconverpakking 

[vertrouwelijk] Nexium-tabletten in EAG-verpakking (met eveneens kortingspercentages 

van [90-100]% en voor 2009 [90-100] %), met uitzondering van 2003, 2007 en 2010. In 

2007 en 2010 golden voor flaconverpakkingen kortingspercentages van [90-100]% op de 

AIP.
225

 Voor 2003 geldt dat er maar van één ziekenhuis een prijs bekend is, die voor de 

20-mg tablet overeenkomt met [90-100] % korting op de AIP en voor de 40-mg tablet met 

[80-90]% korting op de AIP. 

5.1.4  Verhouding van intramurale prijzen tot enkele variabele kosten 

215. In het onderzoek zijn de intramurale prijzen die AstraZeneca hanteerde voor Nexium-

tabletten in EAG en flaconverpakking en Nexium in IV-toedieningsvorm vergeleken met 

een aantal variabele kosten van de betreffende producten. De door ACM in dit kader 

geïdentificeerde variabele kosten zijn de aan groothandels betaalde kosten voor de 

distributie van Nexium-artikelen aan de zorginstellingen en de extern betaalde 

materiaalkosten voor de productie en verpakking van de desbetreffende artikelen. Deze 

kosten zijn direct aan de productie en distributie van de genoemde Nexium-artikelen 

gerelateerd en variëren met het aantal afgezette intramurale artikelen. Indien deze 

Nexium-artikelen niet zouden zijn geproduceerd en in het intramurale segment zouden 

zijn afgezet, had AstraZeneca deze kosten niet hoeven maken en had zij deze kunnen 

‘vermijden’.
226

  

                                                      
224

 7069/1708: Verslag van Ambtshandeling intramurale prijzen Nexium. Overigens blijkt uit de gegevens voor 2011 dat 

het prijsgedrag van AstraZeneca wijzigt na de octrooiperiode van Nexium, waarbij het hoogst gegeven 

kortingspercentage voor Nexium-tabletten in EAG-verpakking en Nexium in IV-toedieningsvorm [80-90]% op de AIP 

bedraagt. Zie ook 7069/1708: Verslag van Ambtshandeling intramurale prijzen Nexium. 
225

 Uit een memo “Accordering intramurale kortingspercentages” komt naar voren dat voor 2010 het maximale 

kortingspercentage [90-100]% is voor Nexium-tabletten in flacon-verpakkingen en [90-100]% voor Nexium-tabletten in 

EAG-verpakking en Nexium in IV-toedieningsvorm (7069/1490: ID_A_7069_1_111_7069_70_20101201151545343: 

Memo Accordering intramurale kortingspercentages, CB 2010 d.d. 26 augustus 2009). In een intern memo van 

AstraZeneca staat vermeld dat het (lagere) kortingsmaximum via de DI (derhalve voor Nexium-tabletten in flacon-

verpakkingen) voortkomt uit het idee dat voornamelijk verpleeghuizen worden beleverd voor producten binnen een DI. 

In het memo wordt voorgesteld om voor het betreffende DI-contract met [vertrouwelijk] [90-100]% korting te verlenen 

op Nexium-tabletten in flacon-verpakking omdat ook enkele zorginstellingen die gecategoriseerd zijn als ziekenhuizen 

zijn aangesloten bij het contract. (7069/1490: ID_D_7069_1_42562__042910 PHOE Business case [vertrouwelijk]: 

memo Business Case Intramuraal / [vertrouwelijk] Leiden.) Zie voor deze business case verder 7069/1490: 

ID_D_7069_1_42658__Gespreksverslag1 [vertrouwelijk]; en zie voor een andere business case met soortgelijke 

strekking 7069/1490: ID_D_7069_1_43194__100521AGUC Business case [vertrouwelijk]. 
226

 In de terminologie die door de EC wordt gebruikt in haar Richtsnoeren over artikel 102 VWEU. Het is aannemelijk dat 

AstraZeneca nog andere kosten heeft gemaakt die hadden kunnen worden ‘vermeden’ als de Nexium-artikelen niet 
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Variabele kosten per Nexium-artikel 

216. De distributiekosten en de extern betaalde materiaalkosten zijn berekend per Nexium-

artikel waarvoor AstraZeneca met zorginstellingen contracten heeft afgesloten.
227

 Deze 

variabele kosten zijn voor de diverse Nexium-artikelen in tabel 9 per counting unit/per 

eenheid weergegeven. 

 

217. Kortheidshalve geeft ACM in de tabel enkel de resultaten van het kostenonderzoek weer. 

In het Rapport is de gehanteerde werkwijze zowel met betrekking tot de distributiekosten 

als de materiaalkosten tot in detail verantwoord en toegelicht, met verwijzing naar de 

gebruikte bronnen. AstraZeneca is aldus in de gelegenheid geweest zich daarover uit te 

laten. 

 
 

Tabel 9. Geïdentificeerde variabele kosten per counting unit voor de 20 mg- en 40 mg-tabletten en per eenheid 
voor de IV-toedieningsvorm  
 

Jaar 20 mg EAG-

verpakking 

 (EUR ct.) 

40 mg 

EAG-

verpakking 

(EUR ct.) 

Intraveneus  

(verpakking 

1 eenheid) 

(EUR ct.) 

Intraveneus  

(verpakking 

10 

eenheden) 

(EUR ct.) 

20 mg 

flacon-

verpakking 

 (EUR ct.) 

40 mg 

flacon-

verpakking 

(EUR ct.) 

2002 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

2003 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

2004 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

2005 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

2006 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

2007 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

2008 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

2009 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

2010 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

Vergelijking gehanteerde intramurale prijzen met variabele kosten  

218. Op basis van de aldus verzamelde gegevens heeft de NMa de door AstraZeneca 

gehanteerde intramurale prijzen afgezet tegen de geïdentificeerde variabele kosten. 

Allereerst zijn de in tabel 8 weergegeven meest voorkomende gehanteerde intramurale 

                                                                                                                                                            

intramuraal zouden zijn afgezet. Buiten beschouwing zijn onder meer gehouden de kosten van distributie van fabriek 

naar groothandel en van fabriek naar intramurale afnemers (voor directe inkoop), de kosten van opslag, andere 

productiekosten dan extern betaalde materiaalkosten, kosten van het promoten/verkopen van Nexium-artikelen aan 

intramurale afnemers. Zie onder meer 7069/857: brief AstraZeneca d.d. 4 mei 2011, beantwoording informatieverzoek 

NMa, p. 6, 14 t/m 16, 601, 663 t/m 667 en 697; 7069/1011: brief NMa aan AstraZeneca d.d. 31 mei 2011 met verslagen 

bedrijfsbezoek, p. 3, 4 8 en 9; 7069/1490: 7069_882_20110517155629562: schriftelijke beantwoording AstraZeneca op 

vragen NMa tijdens bedrijfsbezoek, p. 3 en 5. 
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 7069/1697: Verslag van Ambtshandeling variabele kosten Nexium. 
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prijzen vergeleken met de in tabel 9 genoemde variabele kosten voor de diverse Nexium-

artikelen. Omdat het zo zou kunnen zijn dat AstraZeneca op een bepaald Nexium-artikel 

te vermijden verlies maakte, maar dat dit verlies werd goedgemaakt door een hogere 

intramurale prijs van een ander Nexium-artikel, heeft de NMa ook een analyse gemaakt 

op het niveau van de zorginstelling van alle gecontracteerde, afzonderlijke Nexium-

artikelen.
228

  

Analyse op niveau van het Nexium-artikel 

219. In tabel 10 is voor de diverse Nexium-artikelen het verschil weergegeven per counting 

unit/per eenheid tussen enerzijds de in tabel 8 weergegeven meest voorkomende 

intramurale prijzen en anderzijds de variabele kosten uit tabel 9.  
 
 
 
 
 
Tabel 10. Verschil tussen [vertrouwelijk] intramurale prijzen en geïdentificeerde variabele kosten per counting 
unit voor de 20 mg- en 40 mg-tabletten en per eenheid voor de IV-toedieningsvorm  
 

Jaar 20 mg 

EAG-

verpakking 

 (EUR ct.) 

40 mg EAG-

verpakking  

(EUR ct.)  

Intraveneus  

(verpakking: 1 

eenheid) 

(EUR ct.) 

Intraveneus  

(verpakking: 10 

eenheden) 

(EUR ct.) 

Flacon-

verpakking 

20 mg 30 

stuks 

Flacon-

verpakking 

40 mg 30 

stuks 

2002 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

2003 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

2004 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

2005 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

2006 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

2007 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

2008 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

2009 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

2010 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

220. Uit tabel 10 blijkt dat voor de Nexium-tabletten in EAG-verpakking en de IV-

toedieningsvorm de meest gehanteerde intramurale prijzen (voor 2010 de meest 

gehanteerde lage prijs) voor alle jaren beneden de geïdentificeerde variabele kosten 

lagen en dat ‘te vermijden’ verlies werd geleden op deze verkopen. Voor Nexium-

tabletten in flaconverpakking geldt dat de meest gehanteerde intramurale prijzen rond de 

variabele kosten lagen, met uitzondering van de jaren 2003, 2007 en 2010.
229
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 Dit is exclusief Nexium-granulaat in zakjes. 
229

 In deze jaren werd een ander prijsniveau gehanteerd voor Nexium-tabletten in flacon-verpakking, zie randnummer 

214. 
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Analyse op niveau van de zorginstelling 

221. Tijdens het onderzoek is tevens een analyse gemaakt op het niveau van een 

zorginstelling. Hierbij zijn de voor die zorginstelling gehanteerde prijzen van alle 

gecontracteerde, afzonderlijke Nexium-artikelen
230

 afgezet tegen de in tabel 9 

weergegeven variabele kosten voor die Nexium-artikelen. Er is onderscheid gemaakt 

naar ziekenhuizen en overige zorginstellingen. Bij één contract zijn vaak meerdere 

zorginstellingen aangesloten. Ook het aantal aangesloten zorginstellingen is 

meegenomen bij de analyse op het niveau van een zorginstelling. 

222. Aan de hand van bovenstaande analyse is in onderstaande tabel 11 het aantal 

ziekenhuizen, aangesloten zorginstellingen en overige losse zorginstellingen 

weergegeven waarvoor geldt dat zij met AstraZeneca voor zowel de 20 mg en 40 mg 

Nexium-tabletten in EAG-verpakking als flaconverpakking, als voor Nexium in IV-

toedieningsvorm prijzen waren overeengekomen die lagen beneden de in tabel 9 

weergegeven variabele kosten van deze artikelsoorten.
231

  
 
Tabel 11. Aantal zorginstellingen waarvoor over alle gecontracteerde, afzonderlijke Nexium-artikelen te 
vermijden verlies wordt geleden 

 

Aantal zorginstellingen 

Jaar 
Met een contract met AstraZeneca voor 
Nexium Met intramurale prijzen onder variabele kosten  

2002 
[vertrouwelijk] ziekenhuizen  
(met [vertrouwelijk] aangesloten zorginstellingen) 

[vertrouwelijk] ziekenhuizen  
(met [vertrouwelijk] aangesloten zorginstellingen) 

2003 
[vertrouwelijk] ziekenhuizen  
(met [vertrouwelijk] aangesloten zorginstellingen) 

[vertrouwelijk] ziekenhuizen  
(met [vertrouwelijk] aangesloten zorginstellingen) 

2004 
[vertrouwelijk] ziekenhuizen  
(met [vertrouwelijk] aangesloten zorginstellingen) 

[vertrouwelijk] ziekenhuizen  
(met [vertrouwelijk] aangesloten zorginstellingen) 

2005 
[vertrouwelijk] ziekenhuizen  
(met [vertrouwelijk] aangesloten zorginstellingen) 

[vertrouwelijk] ziekenhuizen  
(met [vertrouwelijk] aangesloten zorginstellingen) 

2006 
[vertrouwelijk] ziekenhuizen  
(met [vertrouwelijk] aangesloten zorginstellingen) 

[vertrouwelijk] ziekenhuizen  
(met [vertrouwelijk] aangesloten zorginstellingen) 

2007 
[vertrouwelijk] ziekenhuizen  
(met [vertrouwelijk] aangesloten zorginstellingen) 

[vertrouwelijk] ziekenhuizen  
(met [vertrouwelijk] aangesloten zorginstellingen) 

2008 

[vertrouwelijk] ziekenhuizen  
(met [vertrouwelijk] aangesloten zorginstellingen) 
en [vertrouwelijk] losse overige zorginstellingen 

[vertrouwelijk] ziekenhuizen  
(met [vertrouwelijk] aangesloten zorginstellingen) 
en [vertrouwelijk] losse overige zorginstelling 

2009 

[vertrouwelijk] ziekenhuizen  
(met [vertrouwelijk] aangesloten zorginstellingen) 
en[vertrouwelijk] losse overige zorginstellingen 

[vertrouwelijk] ziekenhuizen  
(met [vertrouwelijk] aangesloten zorginstellingen) 
en [vertrouwelijk] losse overige zorginstelling 

2010 

[vertrouwelijk] ziekenhuizen  
(met [vertrouwelijk] aangesloten zorginstellingen) 
en [vertrouwelijk] losse overige zorginstellingen 

[vertrouwelijk] ziekenhuizen  
(met [vertrouwelijk] aangesloten zorginstellingen)  
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 Dit is dus exclusief Nexium-granulaat in zakjes.  
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7069/1708: Verslag van Ambtshandeling intramurale prijzen Nexium. 
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223. Uit tabel 11 volgt dat AstraZeneca elk jaar voor een aanzienlijk aantal zorginstellingen 

intramurale prijzen onder de geïdentificeerde variabele kosten heeft gerekend voor alle 

gecontracteerde, afzonderlijke Nexium-artikelen en dus ‘te vermijden’ verlies leed op de 

Nexium-verkopen aan deze zorginstellingen.  

224. Voor zorginstellingen waarmee AstraZeneca voor één of meer – maar niet alle – Nexium-

artikelen intramurale prijzen heeft afgesproken die lagen onder de geïdentificeerde 

variabele kosten, geldt dat het afhankelijk is van de afzetverdeling over het portfolio of 

AstraZeneca voor de betreffende zorginstelling ‘te vermijden’ verlies leed. Deze 

zorginstellingen zijn niet opgenomen in bovenstaande in tabel 11 opgenomen aantallen. 

Tussenconclusie  

225. Op basis van deze gegevens constateert ACM dat AstraZeneca voor een aanzienlijk 

aantal zorginstellingen intramurale prijzen onder de geïdentificeerde variabele kosten 

heeft gehanteerd voor alle gecontracteerde afzonderlijke Nexium-artikelen in de jaren 

2002 tot en met 2010. 

5.1.5  Vergelijking gehanteerde intramurale prijzen met extramurale prijzen 

226. Het onderzoek omvat vervolgens een vergelijking van de door AstraZeneca gehanteerde 

intramurale prijzen met de extramurale prijzen.  

227. De Nexium-tabletten in flaconverpakking zijn zowel intramuraal als extramuraal verkocht 

waardoor de intramurale prijzen en extramurale prijzen eenvoudig vergeleken kunnen 

worden. Voor de Nexium-tabletten in EAG-verpakking geldt dat de prijs kan worden 

vastgesteld per counting unit waardoor deze te vergelijken is met de extramurale prijs 

van Nexium-tabletten in een flaconverpakking. Ten behoeve van de vergelijking heeft 

ACM in het navolgende dan ook de gehanteerde extramurale prijs van Nexium-tabletten 

in flaconverpakking berekend.
232

  

228. Nexium in IV-toedieningsvorm is niet vergelijkbaar met enig Nexium-artikelsoort die 

extramuraal verkocht wordt en wordt derhalve buiten beschouwing gelaten. 

Gehanteerde extramurale prijs van Nexium-tabletten in flaconverpakking 

229. Voor de bepaling van de extramurale prijzen van tabletten heeft de NMa zich tijdens het 

onderzoek gebaseerd op de flacon-publieksverpakkingen van 30 tabletten, die ook aan 
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zorginstellingen verkocht werden. De vier belangrijkste groothandels
233

 hebben informatie 

verstrekt over de door hen betaalde GIP aan AstraZeneca over de jaren 2002 tot en met 

2010. De extramurale prijs voor de flacon-publieksverpakkingen is op basis van deze 

verstrekte informatie berekend.
234

  

230. Tabel 12 geeft de aldus berekende extramurale prijzen voor de Nexium 20 mg- en 40 

mg-tabletten in flaconverpakkingen per counting unit weer. De gepresenteerde cijfers in 

de tabel zijn in Eurocenten uitgedrukt.  

Tabel 12. Extramurale prijzen per counting unit voor 20 mg- en 40 mg-flaconverpakkingen Nexium 

 

Jaar 20 mg flacon (EUR 

ct.) 

40 mg flacon (EUR 

ct.) 

2002 [vertrouwelijk]  [vertrouwelijk] 

2003 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

2004 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

2005 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

2006 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

2007 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

2008 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

2009 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

2010 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

231. De gehanteerde extramurale prijzen uit bovenstaande tabel 12 zijn vergeleken met 

gegevens van AstraZeneca. AstraZeneca heeft voor de jaren vanaf 2005 gegevens 

verschaft over extramurale omzetten en afzetten per jaar per Nexium-artikel die zij heeft 

behaald. Het delen van de omzet op het aantal verkochte counting units, levert een prijs 

per counting unit op. De extramurale prijzen die zijn berekend op basis van de gegevens 

van de groothandels, zijn in lijn met hetgeen de NMa op basis van de gegevens van 

AstraZeneca had vastgesteld. De afnemende trend gedurende de periode 2005 tot en 

met 2010 is identiek. Wel liggen de prijzen op basis van de gegevens van 

                                                      
233

 Deze vier groothandels, Alliance Healthcare, Mediq, Brocacef en Mosadex, representeren ongeveer 80% van de 

totale doorverkopen aan openbare apotheken (7069/1618: Rapport NZa: Advies langetermijnvisie 

Geneesmiddelenbeleid, december 2008, p. 46). 
234

 7069/1459: Beantwoording vragen door [groothandel] d.d. 22 april 2011 voor de jaren 2004 tot en met 2010; 

7069/782: Beantwoording vragen door [groothandel] d.d. 20 april 2011 voor de jaren 2002 tot en met 2010; 7069/789: 

Beantwoording vragen door [groothandel] d.d. 21 april 2011 voor de jaren 2005 tot en met 2010; 7069/791: 

Beantwoording vragen door [groothandel] d.d. 21 april 2011 voor de jaren 2004 tot en met 2010. Zie 7069/1727: 

Verslag van Ambtshandeling extramurale prijzen Nexium. 
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AstraZeneca
235

 altijd iets beneden (enkele Eurocenten) de in tabel 12 gepresenteerde 

cijfers.
236

 

232. Uit vergelijking tussen de in tabel 12 opgenomen extramurale prijzen met de in tabel 8 

opgenomen intramurale prijzen voor Nexium-tabletten in EAG-verpakking blijkt dat 

zorginstellingen vele malen lagere prijzen betaalden dan extramurale afnemers. In 

onderstaande tabel 13 wordt de verhouding tussen de door AstraZeneca gehanteerde 

extramurale prijzen voor 20 mg en 40 mg Nexium-tabletten in flaconverpakkingen en de 

intramurale prijzen voor Nexium-tabletten in EAG-verpakking weergegeven, uitgedrukt in 

vermenigvuldigingsfactoren. 

 

Tabel 13. Verhouding gehanteerde extramurale prijzen / intramurale prijzen  

 

 verhouding extramurale prijs t.o.v. intramurale 

prijs, uitgedrukt in vermenigvuldigingsfactor 

jaar 20 mg Nexium tablet 40 mg Nexium tablet 

2002 90 90 

2003 81 89 

2004 91 90 

2005 88 86 

2006 83 79 

2007 83 83 

2008 77 78 

2009 69 73 

2010 66 67 

233. Uit tabel 13 blijkt dat AstraZeneca in het extramurale segment 66 tot 91 keer hogere 

prijzen hanteerde dan in het intramurale segment. Volgens het Rapport kunnen deze 

verschillen niet verklaard worden door eventuele hogere kosten die samenhangen met de 

verpakkingsvormen: de EAG-verpakkingen zouden juist meer fabricagekosten met zich 

mee brengen dan publieksverpakkingen.
237

  

                                                      
235

 7069/1727: Verslag van Ambtshandeling extramurale prijzen Nexium.  
236

 Een fabrikant van een spécialité in het extramurale segment hoeft niet op prijs te concurreren met andere PPI’s bij de 

apotheek of zorgverzekeraar. De fabrikant moet wel zorgen dat zijn geoctrooieerde spécialité bij de apotheek op de 

plank ligt. Dit leidt tot enigszins gereduceerde prijzen voor groothandels, derhalve de AIP minus een beperkt 

kortingspercentage. Vergelijking tussen de in tabel 12 opgenomen extramurale prijzen en de in tabellen 5 en 6 

opgenomen AIP’s, bevestigt dit. 
237

 7069/857: brief AstraZeneca d.d. 4 mei 2011, beantwoording informatieverzoek NMa, p. 697 (uitsplitsing Cost of 

goods sold 2010); 7069_955: e-mail AstraZeneca aan NMa d.d. 17 mei 2011 (uitsplitsing Cost of goods sold 2007 tot en 

met 2009). Hieruit komt naar voren dat de fabricagekostprijs per counting unit voor Nexium 20 mg tabletten voor EAG-

verpakkingen [vertrouwelijk] (2007) respectievelijk [vertrouwelijk] (2008), [vertrouwelijk] (2009) en [vertrouwelijk] 

(2010) bedraagt en voor flacon-verpakkingen [vertrouwelijk] (2007) respectievelijk [vertrouwelijk] (2008), 
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234. Overigens dient de in tabel 12 weergegeven extramurale prijs enigszins gerelativeerd te 

worden. Er is namelijk naast de door AstraZeneca aangeleverde extramurale afzet ook 

sprake van importen van Nexium uit het buitenland (zogenaamde parallelimport). 

Parallelimport kwam in de periode 2002 tot en met 2010 voor en de betaalde prijzen voor 

geïmporteerd Nexium waren lager dan de prijzen in tabel 12, maar nog steeds significant 

hoger dan de intramurale prijzen.
238

 

Tussenconclusie 

235. In de periode 2002 tot en met 2010 lagen de netto (na korting) prijzen van AstraZeneca 

Nexium-tabletten intramuraal en extramuraal ver uit elkaar. Het verschil varieerde van 

een factor 66 tot 90. Gemiddeld genomen bedroeg de extramurale prijs 81 maal de 

intramurale prijs. 

5.1.6  Mogelijke verklaring voor de gevonden prijsstelling 

236. Het accepteren van vermijdbare verliezen is in het algemeen geen gebruikelijke 

commerciële praktijk en behoeft een rationale verklaring. Het Rapport brengt de 

prijsstelling met betrekking tot Nexium in verband met de eerder beschreven 

werkzaamheid van het uitstralingseffect in de specifieke context van de werking van de 

intra- en extramurale markt en de verhouding daartussen. Het Rapport veronderstelt op 

basis hiervan, en bij ontbreken van een andere plausibele verklaring, dat de 

verliesgevende intramurale prijzen AstraZeneca door een vergroting van de extramurale 

verkopen uiteindelijk winst zullen opleveren.  

237. Met de specifieke context wordt met name gedoeld op de octrooibescherming, het 

voorschrijven op werkzame stof en de vergoedingssystematiek welke grenzen stellen aan 

het preferentiebeleid. Wat de verhouding tussen de intra- en extramurale markt betreft, 

wijst ACM er nog op dat naarmate de prijzen op de extramurale markt hoger kunnen 

worden gesteld, al bij een geringer uitstralingseffect per saldo winst kan worden 

verwacht. 

                                                                                                                                                            

[vertrouwelijk] (2009) en [vertrouwelijk] (2010). Verder komt naar voren dat de fabricagekostprijs per counting unit 

voor Nexium 40 mg tabletten voor EAG-verpakkingen [vertrouwelijk] (2007) respectievelijk [vertrouwelijk] (2008), 

[vertrouwelijk] (2009), [vertrouwelijk] (2010) bedraagt en voor flacon-verpakkingen [vertrouwelijk] (2007) 

respectievelijk [vertrouwelijk] (2008), [vertrouwelijk] (2009), [vertrouwelijk] (2010). 
238

 De gemiddelde door parallelimporteurs van Nexium betaalde inkoopprijs per counting unit voor Nexium 20 en 40 mg 

tabletten is over de jaren 2002 tot en met 2010 is 51 tot 86 keer hoger dan de intramurale prijs van AstraZeneca. 

7069/1214: beantwoording vragen door [groothandel] d.d. 3 augustus 2011, antwoord 1c; 7069/1143: beantwoording 

vragen door [groothandel] [d.d. 5 augustus 2011, antwoord 1; 7069/1144: beantwoording vragen door [groothandel] 

d.d. 1 augustus 2011; antwoord 1, 7069/1241: Antwoord [parallelimporteur]. Zie 7069/1719: Verslag van 

Ambtshandeling inkoopprijzen parallelimport Nexium. 
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238. Het prijsgedrag om via verliezen op de intramurale markt een grotere omzet en opbrengst 

op de extramurale markt te genereren komt in de geneesmiddelensector vaker voor en is 

al vaker beschreven.
239

 Deze gedachte wordt ook in de vakliteratuur vermeld:  

“Fabrikanten geven kortingen wegens het veronderstelde positieve uitstralingseffect dat 

specialistenreceptuur heeft op voorschrijfgedrag van huisartsen”.
240

 

 

239. Er zijn interne documenten van AstraZeneca waaruit zou kunnen worden opgemaakt dat 

de gehanteerde intramurale lage prijzen van Nexium inderdaad gericht waren op 

gebruikmaking van een uitstralingseffect, d.w.z. dat ze om via opname in het formularium 

de aanwezigheid van Nexium binnen zorginstellingen te vergroten en daarmee de afzet 

van Nexium in het extramurale segment te vergroten.  

240. In een e-mail uit augustus 2008 wordt gesteld dat de intramurale korting moet worden 

aangepast aan de mate van uitstraling van centra. Als belangrijke dimensies worden 

genoemd: beschikbaarheid intramuraal, voorschrijfgedrag specialisten polikliniek, 

ontslagbeleid van het ziekenhuis, en relatie met arts/ lijnen met andere centra.
241

 

241. Een volgend citaat stamt uit december 2008. Hieruit blijkt het belang van de te geven 

korting als onderdeel van de strategie om op het formularium van het ziekenhuis te 

komen. Tevens wordt vermeld dat het gebruik door ziekenhuizen leidt tot follow-on effect 

gebruik buiten zorginstellingen: 

- “PPI use is dominated by formulary issues and physicians are sceptical of data suggesting 

differences between PPIs as they only rarely experience clinical differences […]  

- PUB [hiermee wordt bedoeld Peptic Ulcer Bleed, toevoeging NMa] indication will bring Nexium to 

the table for consideration as IV (+ oral) formulation for hospitals –  

o But cost will drive this decision unless more conclusive data can be presented”. 

- Hospital PPI use has a clear impact on follow-on use in the community.
242

 

242. The Boston Consulting Group heeft in januari 2010 in een discussiestuk het intramurale 

kortingsbeleid van AstraZeneca beschreven. Hierin is onder meer vermeld dat hoge 

                                                      
239

 7069/1599: Besluit van de d-g NMa van 9 juli 2002 in zaak 1994/ AstraZeneca, randnummer 37. 
240 

7069/1666: Antoine C.G. Egberts en Anthonius de Broer, Gescheiden farmaceutische budgetten: dansen over 

ijsschotsen, Ned Tijdschr Geneeskd. 2010; 154:A3004. Zie ook 7069/1490: ID_D_7069_1_44285__2007 Kennis 

Handboek Account Management: Kennis handboek Account management 2007, p. 37. 
241

 .7069_1_48474__082108 PHOE PIPE CSPE Commercieel Beleid 2009 Nexium: e-mail AstraZeneca intern d.d. 21 

augustus 2008.  
242

 7069/1490: 7069_397_ID_ks1_mail_deel419052: e-mail AstraZeneca-groep intern d.d. 19 december 2008 met een 

presentatie over marktonderzoek inzake de nieuwe PUB-indicatie van Nexium uitgevoerd in onder andere Nederland, p. 

21. 
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kortingen worden verstrekt in het intramurale segment voor Nexium. De conclusie daarbij 

is:  

- “Negative contribution margin on volume sold
243

 

(Short term effect of discontinuing sales would be profit increase) 

- Rationale for discount is to trigger additional EM [hiermee wordt bedoeld extramuraal, toevoeging 

ACM] sales due to effect of treatment initiation 

- Probably no option to decrease discounts due to strong competition for these products ?” 

 

The Boston Consulting Group geeft daarbij aan dat de hoge kortingen alleen moeten 

worden overwogen bij geneesmiddelen met bepaalde karakteristieken ten aanzien van 

het effect van intramurale recepten op extramurale verkopen en van de ratio intramurale 

ten opzichte van extramurale verkopen. The Boston Consulting Group concludeert 

daarbij dat:  

 

“Very limited upside required in EM [ACM: = extramurale] sales seems to justify principle of high 

discounts”.
244

 

243. Het Rapport hecht voorts belang aan het feit dat de kortingen werden afgebouwd in het 

zicht van het aflopen van het octrooi van Nexium. In samenhang met de 

vergoedingssystematiek speelt de octrooibescherming immers een essentiële rol bij het 

gebruikmaken van een uitstralingseffect. Zodra er generieke varianten van Nexium op de 

markt kwamen kon AstraZeneca er niet meer op vertrouwen dat er een grotere kans was 

dat patiënten die intramuraal Nexium voorgeschreven hadden gekregen, dit ook 

extramuraal zouden gebruiken. De patiënten zouden dan immers evengoed een 

generieke variant van esomeprazol geleverd kunnen krijgen. 

244. AstraZeneca koppelde het beëindigen van het aanbieden tegen de zeer lage intramurale 

prijzen zelf ook aan de introductie van generieke varianten van esomeprazol op de 

Nederlandse markt. Het Rapport leidt dit (onder meer) af uit een interne e-mail van 

AstraZeneca d.d. 4 oktober 2010 met als onderwerp “communicatie produkten uit patent”, 

waarin wordt geïnstrueerd dat bij de contractonderhandelingen met de 

ziekenhuisapothekers aangegeven moet worden dat er de komende contractperiode 

generieke alternatieven voor Nexium worden verwacht en dat het belangrijk is om dit 

                                                      
243

 Hierbij wordt uitgegaan van kortingen boven[70-80]% en het gemiddelde percentage van cost of goods sold van [20-

30]% voor AstraZeneca. 
244

 7069/1490: ID_A_7069_1_735_7069_1_20101201160923406: Discussiestuk Boston Consulting Group d.d. 12 

januari 2010, p. 17 t/m 21. 
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vervolgens door te vertalen zodat de ziekenhuisapotheker begrijpt wat dit voor hem zal 

gaan betekenen. Daarbij wordt het volgende vermeld:  

“Indien deze situaties zich voordoen zullen wij uiteraard in overleg treden. U zult zich wellicht 

kunnen voorstellen dat het in deze situatie('s) niet langer mogelijk is om (hoge) kortingen aan te 

bieden, dit kan leiden tot een tussentijdse aanpassing van de kortingscondities. Aan de andere kant 

willen wij graag in overleg om op basis van de nieuwe situatie ook de mogelijkheden met u te 

verkennen. AstraZeneca kiest ervoor om op transparante wijze (en op voorhand) te communiceren 

dat er aanpassingen kunnen volgen, zodat verrassingen in de loop van dit contractjaar worden 

vermijden".
245

 

 

245. AstraZeneca is er in geslaagd om bij steeds meer zorginstellingen op het formularium te 

komen. Verschillende documenten uit het dossier van AstraZeneca, zoals Brandplans en 

Tactical Sales plannen, refereren aan het aantal ‘formularium-posities’ voor Nexium en 

doelstellingen voor het aankomende jaar. De gegevens over het aantal plaatsen op 

formularia gaan terug tot 2003. Destijds werd de positie in ziekenhuisformularia als zwak, 

maar groeiend omschreven.
246

 De groei van deze positie zet in de jaren daarna door. In 

tabel 14 is een beknopt overzicht weergegeven.
247

 
  

                                                      
245

 7069/1490: ID_A_7069_1_237__7069_70_20101202090726390: e-mail AstraZeneca intern d.d. 4 oktober 2010, p. 

5. Zie ook 7069/1490: ID_D_7069_1_44223__20102010 Intramuraal Commercieel Beleid 2011: Concept-samenvatting, 

p. 3. Hierin staat ten aanzien van Nexium onder meer: “Actief bespreken dat; kortingen gecontinueerd worden 

(beoordeling op uitstraling, ontslag etc zoals dat nu is). Zodra echter sprake is van generieke introductie worden 

kortingen terugbracht binnen een voor de zapo acceptabele termijn (streven is < 3 maanden).” 
246

 7069/1490: ID_D_7069_295_13__Launch plan from each markets: E-mail 7 mei 2004 AstraZeneca groep intern met 

bestand Final – Nexium IV Final – Nexium IV Launch Holland, p. 7 van dit bestand.  
247

 Andere verwijzingen naar het aantal formularium posities zijn de zogenaamde ‘Maandrapporten AMI’ of 

‘Maandelijkse AMF rapportages’ waarop de positie voor een aantal ziekenhuizen wordt bijgehouden. Zie bijvoorbeeld: 

7069/1490: ID_D_7069_1_43871__Overzicht SOZ DKL 2009 2010 per TA; 7069/1490: 

ID_D_7069_1_47456__Maandrapport GJON December, 7069/1490: ID_D_7069_1_48400__Maandrapport AMI 2009-

2010 05, 7069/1490: ID_D_7069_1_54264__Maandrapport DKLA mei 2009, 7069/1490: 

ID_D_7069_1_4967__Maandrapport juni 2009, 7069/1490: ID_D_7069_1_45428__Ziekenhuizen Nederland-contracten 

7069_1_45428 Bestand Ziekenhuizen Nederland-contracten en 7069/1490: ID_D_7069_1_47457__Maandrapport 

GJON November 2007.  
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Tabel 14. Aantal formularium-posities Nexium op basis van interne documenten AstraZeneca 

 

Jaar Aantal formularium posities  

2003 25 van de 130 ziekenhuisformularia en inkoopgroepen
248

 

2004 72 posities op ziekenhuisformularia, waarvan 25 categorie 1 posities [ACM: zie voor diverse 
categorie posities randnummer 242 van het Rapport

249
;  

75% formularium posities in 2004: 34% van de ziekenhuisposities verbeterd
250

 

2005 82% formularium posities in 2005 
251

 

2006 33 categorie 1, 23 categorie 2, 29 categorie 3 posities van de 107 posities
252

 

2007 29 categorie 1, 44 categorie 2, 22 categorie 3 van de 107 posities
253

 

2008 92 posities op formularium
254

 

246. Het Rapport verwijst voorts naar de hiervoor op pagina 57 opgenomen grafiek 2, waarin 

een groeiende intramurale afzet van Nexium wordt getoond.  

247. Het onderzoek dat ten grondslag lag aan het Rapport omvatte ten slotte nog de 

ontwikkeling van de afzet van omeprazol op de extramurale markt, teneinde te bezien of 

het patroon daarvan in verband kon worden gebracht met de eerder in deze subparagraaf 

vermelde bevindingen.  

248. In grafiek 4 hieronder is de extramurale afzet van omeprazol van januari 1995 tot en met 

februari 2011 weergegeven.
255

 De trend die in grafiek 4 is afgebeeld, is gebaseerd op de 

daadwerkelijke extramurale afzet van omeprazol in de periode van 1 januari 1995 tot 1 

april 2002. Gedurende deze periode was er slechts één variant omeprazol beschikbaar, 

namelijk het spécialité Losec.
256 

Tot aan het verlopen van het octrooi op Losec ontwikkelt 

                                                      
248

 7069/1490: ID_D_7069_295_13__Launch plan from each markets: E-mail 7 mei 2004 AstraZeneca groep intern met 

bestand Final – Nexium IV Final – Nexium IV Launch Holland, p. 7 van dit bestand. 
249

 7069/1490: ID_A_7069_1_278__7069_70_20101201154111343: MCP 2004, [vertrouwelijk], 

[vertrouwelijk], p. 17. 
250

 7069/1490: 7069_397_ID_Ks1_shareddata_282769__Nexium monitor IV - The Netherlands - Oct 04, p. 4.  
251

 7069/1490: 7069_397_ID_Ks1_shareddata_282769__Nexium monitor IV - The Netherlands - Oct 04, p. 4. 
252

 7069/1490: ID_D_7069_1_43802__Categorie ZKH GE 2007. Zie ook 7069/1490: 

ID_A_7069_1_396__7069_1_20101202141651531: Presentatie Nexium 2006/2007, p. 9.  
253

 7069/1490: ID_D_7069_1_43802__Categorie ZKH GE 2007 AMI.  
254

 7069/1490: ID_A_7069_1_747__7069_1_20101202104812906: Persoonlijk Prestatie Plan 2008, p. 5. 
255

 Dit is de groene lijn. Vanwege haar octrooibescherming, betrof de afzet tot 1 april 2002 enkel Losec. 
256

 7069/1725: Verslag van Ambtshandeling Nadere analyse data Farminform (AstraZeneca). 
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de extramurale afzet van omeprazol zich nagenoeg langs een rechte lijn. Als deze trend 

zich daarna lineair zou hebben voortgezet, zouden de extramurale verkopen voor 

(generiek) omeprazol zich ten tijde van het octrooi voor Nexium langs de rode lijn uit 

grafiek 4 hebben ontwikkeld. Ten opzichte van de doorgetrokken trend blijkt echter uit 

grafiek 4 dat de extramurale afzet van (generiek) omeprazol eerst daalt, om vervolgens 

vanaf eind 2010 weer op het niveau van de genoemde lineaire trend uit te komen. De 

extramurale afzet van omeprazol bereikte de genoemde lineaire trendwaarde dus weer 

op het moment dat AstraZeneca niet meer beschikte over octrooibescherming voor 

Nexium en zij haar intramurale prijsgedrag had aangepast. 
 

Grafiek 4. Daadwerkelijke extramurale afzet en trend van omeprazol 

 

249. Volgens het Rapport kan uit het verloop van de afzet van omeprazol tevens worden 

afgeleid dat sprake is geweest van hogere zorgkosten dan zonder de op gebruikmaking 

van het uitstralingseffect gerichte prijsstelling van AstraZeneca het geval was geweest. 

Het Rapport gaat er hierbij van uit dat sprake is geweest van verdringing van de 

generieke verkopen op de extramurale markt, die niet zou hebben plaatsgevonden als 
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AstraZeneca de ziekenhuizen geen verliesgevende kortingen zou hebben geboden. Op 

de aannames achter deze gevolgtrekking komt ACM aanstonds terug (paragraaf 5.3).  

5.2 Zienswijze AstraZeneca 

250. In haar zienswijze heeft AstraZeneca de kostprijsberekeningen uit het onderzoek niet 

betwist.  

251. Wel heeft AstraZeneca naar voren gebracht dat in het intramurale segment in zijn 

algemeenheid hoge tot zeer hoge kortingen op de AIP pleegden (en plegen) te worden 

verstrekt door leveranciers van geneesmiddelen, generieke zowel als spécialités. In dit 

kader heeft AstraZeneca tevens nadrukkelijk gewezen op de omstandigheid dat haar 

grootste concurrent – de producent van Pantozol – haar dwong tot het gevoerde 

intramurale kortingenbeleid. Het was haar bedoeling Nexium goed te positioneren op de 

markt, zoals gezegd in felle concurrentie met marktleider Pantozol, en niet om 

concurrerende generieke PPI’s uit de markt te weren. 

252. AstraZeneca wijst in dit verband op het belang dat spécialités in het algemeen hebben bij 

plaatsing op de ziekenhuisformularia. Dit is noodzakelijk om specialisten in de 

gelegenheid te stellen om ervaring op te doen met het betreffende middel. Dat stelt hen 

in staat zich te overtuigen van de goede (of in het geval van Nexium: betere) 

therapeutische kwaliteiten ervan.  

253. Volgens AstraZeneca moest zij ervoor zorgen dat prijs nimmer een belemmering zou 

vormen voor inkoop door de ziekenhuizen, zodat juist de concurrentie op kwalitatieve 

aspecten de doorslag zou geven bij de keuze van de inkopers op de intramurale markt. 

5.3 Beoordeling door ACM en conclusie 

254. Dat het voor AstraZeneca van groot belang was, met Nexium zo vaak mogelijk op de 

ziekenhuisformularia te komen, is door AstraZeneca niet betwist. ACM acht het 

aannemelijk dat, naast andere verkoopinspanningen, ook het aanbieden en verlenen van 

kortingen aan de ziekenhuizen (c.q. zorginstellingen) daarop gericht is geweest.  

255. De vraag is of de verklaring voor de prijsstelling onder de GVK specifiek gelegen is in de 

op basis van een uitstralingseffect te verwachten extra opbrengst op de extramurale 

markt en of hiermee (de groei van) de afzet van generieke PPI’s is belemmerd en 

daarmee de zorgkosten zijn opgedreven. Het Rapport heeft deze twee samenhangende 

vragen bevestigend beantwoord terwijl AstraZeneca daartegen gemotiveerd verweer 

heeft gevoerd.  
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256. De mededingingsrechtelijke relevantie van beide vragen ligt in de beoordeling van een 

mogelijk misbruik van economische machtspositie. In het licht van het eindoordeel in de 

juridische beoordeling van de handelwijze van AstraZeneca past terughoudendheid bij 

het trekken van conclusies uit de in dit hoofdstuk gepresenteerde gegevens. ACM 

volstaat daarom met de volgende opmerkingen. 

257. ACM acht het niet onaannemelijk dat AstraZeneca zo ver is gegaan om verliesgevende 

prijzen te hanteren teneinde zoveel mogelijk formulariumposities te verkrijgen. ACM heeft 

geen aanleiding te veronderstellen dat AstraZeneca een bewuste strategie heeft gehad 

om de afzet van generieke middelen op de intramurale en/of de extramurale markt te 

belemmeren. ACM acht het niet onmogelijk dat de concurrentie tussen Nexium en 

Pantozol een rol heeft gespeeld in de prijsstelling, zoals AstraZeneca aanvoert, maar dit 

neemt niet weg dat de prijsstrategie voor Nexium nog altijd winstgevend is geweest.  

258. ACM is van oordeel dat de reden die AstraZeneca heeft gegeven voor het grote belang 

dat spécialités hebben bij plaatsing op het formularium, namelijk specialisten zoveel 

mogelijk bekend maken met het middel en ervaring laten opdoen, niet uitsluit dat het 

belang tevens gelegen is geweest in het via een uitstralingseffect vergroten van de kans 

op een grotere extramurale opbrengst. ACM acht immers de werkzaamheid van een 

uitstralingseffect van voor Nexium substantiële omvang aangetoond en de gevonden 

prijsverhoudingen geven voldoende grond aan de veronderstelling dat de handelwijze van 

AstraZeneca per saldo winstgevend moet zijn geweest. Dat zou overigens al het geval 

zijn bij een zeer gering uitstralingseffect. ACM wijst in dit verband bovendien op het feit 

dat de kortingen niet alleen bij introductie van het middel, maar gedurende de gehele 

octrooiperiode werden verleend – en juist niet langer na afloop van die periode. In lijn met 

de opvatting van AstraZeneca dat specialisten intramuraal de ervaring moeten kunnen 

opdoen, is in documenten van AstraZeneca de gedachte terug te vinden dat dit tevens zal 

leiden tot endorsement bij artsen buiten het ziekenhuis. Ook in die zin is de redengeving 

van AstraZeneca veeleer complementair aan de in het Rapport neergelegde visie dan 

daarmee in strijd. 

259. ACM wijst er op dat in het bovenstaande geen negatieve kwalificatie ligt besloten van de 

handelwijze van AstraZeneca, nu – naar nog zal blijken – niet is aangetoond dat 

AstraZeneca over een economische machtspositie beschikte. 

260. In het algemeen wordt van de introductie van generieke middelen een besparing op (de 

stijging van) de kosten van het medicijngebruik en daarmee van de gezondheidszorg 

verwacht. Als eerder gesteld (randnummer 249), legt het Rapport verband tussen de 

achterblijvende groei van de extramurale afzet van omeprazol zoals weergegeven in 
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grafiek 4 en een mogelijke negatieve weerslag op het matigende effect dat de introductie 

van generieke, op omeprazol gebaseerde PPI’s op de zorgkosten heeft kunnen 

uitoefenen. ACM acht het gerechtvaardigd een dergelijk verband aan te nemen. Daarmee 

is echter niet gezegd dat de “dip” in het werkelijke verloop ten opzichte van het 

vermoedelijke trendmatige verloop van de afzet van omeprazol geheel aan de intramurale 

prijsstelling van Nexium kan worden toegeschreven (gegeven de werkzaamheid van een 

uitstralingseffect). Het is niet uitgesloten dat deze aan (een samenstel van) verschillende 

factoren moet worden toegeschreven die op basis van het dossier niet zijn te isoleren. Zo 

kunnen ook de door AstraZeneca onderstreepte therapeutische kwaliteiten van Nexium 

van belang zijn geweest (zie randnummer 95), alsmede de ontwikkeling van andere 

geoctrooieerde PPI’s, zoals Pantozol. Een uitspraak ten aanzien van mate waarin 

verschillende factoren hebben bijgedragen aan de opwaartse druk op de kosten van de 

gezondheidszorg zou derhalve omgeven zijn met diverse en te onzekere aannames.
257

 

ACM onthoudt zich dan ook van een oordeel daaromtrent.  

 

6 JURIDISCHE BEOORDELING  

6.1 Artikel 24 Mw en 102 VWEU 

261. Artikel 24 Mw en (in het geval de tussenstaatse handel daarmee ongunstig is beïnvloed) 

artikel 102 VWEU verbieden ondernemingen om misbruik te maken van een 

economische machtspositie. Voor de toepassing van dit verbod is de 

beschikkingenpraktijk van de Europese Commissie (hierna: de Commissie) en de 

rechtspraak van het Europese Hof van Justitie en het Gerecht richtinggevend.
258

 

262. Aangezien AstraZeneca in de betrokken periode economische activiteiten uitoefende, 

moet zij worden aangemerkt als een onderneming in de zin van artikel 1, onder f, Mw en 

102 VWEU. 

 

6.2 Economische machtspositie  

263. Voor de toepassing van artikel 102 VWEU dient sprake te zijn van een onderneming die 

een economische machtspositie heeft.  

264. Artikel 1 sub i Mw omschrijft een economische machtspositie als een positie van een of 

meer ondernemingen die hen in staat stelt de instandhouding van een daadwerkelijke 

                                                      
257

 Hierbij zij nog gewezen op het inkoopvoordeel dat ziekenhuizen in de relevante periode hebben gehad. 
258

 Zie: MvT bij de Mededingingswet, Tweede kamer 24 707, nr. 3, p. 9; Tweede Kamer 24 707, nr. 6, p. 11. 
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mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan te verhinderen door hun de 

mogelijkheid te geven zich in belangrijke mate onafhankelijk van hun concurrenten, hun 

leveranciers, hun afnemers of de eindgebruikers te gedragen. Ook in het Unierecht is een 

machtspositie omschreven in termen van onafhankelijk gedrag: een economische 

machtspositie die een onderneming in staat stelt de daadwerkelijke mededinging op de 

relevante markt te verhinderen en die het haar mogelijk maakt zich jegens haar 

concurrenten, haar afnemers en, uiteindelijk, de gebruikers in belangrijke mate 

onafhankelijk te gedragen.
259

 

265. Het begrip ‘onafhankelijkheid’ houdt verband met de mate van de concurrentiedruk die op 

de betrokken onderneming wordt uitgeoefend. Een machtspositie houdt in dat er 

onvoldoende daadwerkelijke concurrentiedruk is en dat de betrokken onderneming dus 

over een bepaalde periode wezenlijke marktmacht geniet. Hiervan kan ook sprake zijn 

indien er nog bepaalde daadwerkelijke of potentiële concurrentie blijft bestaan. Over het 

algemeen kan het bestaan van een machtspositie het gevolg zijn van een samenloop van 

verscheidene factoren, die elk afzonderlijk niet per se beslissend hoeven te zijn.
 260

  

266. Voor het maken van de beoordeling van de aanwezige concurrentiedruk waaraan een 

onderneming onderhevig is, is de markt waarop de onderneming zich beweegt en hoe 

onafhankelijk zij dat kan doen relevant. In de “Bekendmaking van de Commissie inzake 

de bepaling van de relevante markt voor het gemeenschappelijke mededingingsrecht”
261

 

(hierna: Bekendmaking relevante markt) stelt de Commissie het als volgt: 

 

“De voornaamste doelstelling van de marktbepaling is de vaststelling van een systematische 

manier om de concurrentiedwang waarmee de betrokken ondernemingen worden geconfronteerd, 

te onderkennen.”
262
  

267. Het doel van marktafbakening is dus gelegen in het inzichtelijk maken van de factoren 

waardoor de betrokken onderneming gedisciplineerd wordt. De Commissie onderscheidt 

drie bronnen van dergelijke concurrentiedwang:  

                                                      
259 

Arrest van het Hof van Justitie van 14 februari 1987, zaak 27/76, United Brands Company en United Brands 

Continentaal t. Commissie, Jurispr. 1978, p. 207, overweging 65; en arrest van het Hof van Justitie van 13 februari 

1979, zaak 85/76, Hoffmann-La Roche & Co t. Commissie, Jurispr. 1979, p. 461, overweging 38. 
260

 Mededeling van de Commissie – Richtsnoeren betreffende de handhavingsprioriteiten van de Commissie bij de 

toepassing van artikel 82 van het EG-verdrag op onrechtmatig uitsluitingsgedrag door ondernemingen met een 

machtspositie (hierna: Richtsnoeren artikel 102), (2009/C 45/02), randnummer 10. 
261

 Bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling van de relevante markt, Publicatieblad van de Europese 

Gemeenschappen, (97/C 372/03), 9 december 1997. 
262

 Bekendmaking relevante markt, punt 2. 
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“Ondernemingen zijn onderworpen aan drie voorname bronnen van concurrentiedwang: de 

substitueerbaarheid aan de vraagzijde, de substitueerbaarheid aan de aanbodzijde en de 

potentiële concurrentie. 

268. In deze paragraaf zal ACM door middel van een analyse van de verschillende betrokken 

markten en alle daarvoor relevante factoren vaststellen of AstraZeneca zich onafhankelijk 

van haar concurrenten en afnemers kon gedragen en dus in de relevante periode geacht 

moet worden over een economische machtspositie te beschikken.  

6.2.1 Geografische markt  

269. De Commissie is in haar beschikkingen
263

 tot nog toe steeds uitgegaan van nationale 

geneesmiddelenmarkten. Dit geldt ook voor ACM.
264

 De reden daarvoor is gelegen in het 

feit dat de verkoop van geneesmiddelen sterk wordt beïnvloed door het nationale karakter 

van bepaalde administratieve procedures en wettelijke regelingen. Bovendien wijst de 

Commissie op de grote verschillen tussen verschillende lidstaten op het gebied van 

strategie inzake merken, grootte van verpakkingen en op het gebied van de 

distributiesystemen. Deze verschillen hebben tot gevolg dat de markt voor distributie van 

geneesmiddelen thans (nog) nationale kenmerken vertoont. De markt voor productie en 

verkoop van geneesmiddelen is daarom niet ruimer dan Nederland. De geografische 

omvang van de relevante markt is ook niet enger dan Nederland. Ziekenhuisapotheken 

en openbare apotheken kopen hun geneesmiddelen op nationaal niveau in en de 

belangrijkste aanbieders zijn op nationale schaal actief.
265

Gezien het bovenstaande en 

omdat dit door AstraZeneca niet is betwist, wordt de geografische markt afgebakend als 

nationaal.  

                                                      
263

 Zie bijvoorbeeld de beschikking van de Commissie van 4 februari 1998, zaak IV/M.950, Hoffmann La Roche/ 

Boehringer Mannheim, punten 15 t/m 17; de beschikking van de Commissie van 8 mei 2001, zaken IV/36.957/F3 - 

Glaxo Wellcome, IV/36.997/F3 - Aseprofar en Fedifar, IV/37.121/F3 - Spain Pharma, IV/37.138/F3 - BAI en 

IV/37.380/F3 – EAEPC, punt 114; en de beschikking van de Commissie van 11 februari 2010, zaak COMP/M.5661, 

Abbott/ Solvay Pharmaceuticals, punt 13. 
264

 7069/1490: besluit d-g NMa van 9 juli 2011 in zaak 1994/ AstraZeneca, p. 24. 
265

 Fabrikanten van PPI’s voeren op nationaal niveau contractsonderhandelingen met ziekenhuisapotheken en 

andersom voeren ziekenhuisapotheken op nationaal niveau contractsonderhandelingen met fabrikanten van PPI’s (zie 

bijvoorbeeld de volgende contracten tussen fabrikanten van PPI’s en ziekenhuisapotheken: 7069/662: e-mail 

[ziekenhuisapotheek] d.d. 5 april 2011, p. 5 t/m 23; 7069/594: e-mail [ziekenhuisapotheek], p. 2 t/m 4; 7069/654: e-

mail [ziekenhuisapotheek] d.d. 5 april 2011, p. 12 t/m 22; 7069/643: e-mail [ziekenhuisapotheek] d.d. 5 april 2011, p. 

2, 3 en 9 t/m 18; 7069/781: e-mail [ziekenhuisapotheek] d.d. 20 april 2011, p. 1 t/m 51; 7069/700: e-mail 

[ziekenhuisapotheek] d.d. 4 april 2011, p. 1, 2 en 48 t/m 60; en 7069/546: e-mail [ziekenhuisapotheek] 4 april 2011, 

p. 2 en 3). Openbare apotheken kopen via de groothandel op nationaal niveau PPI’s in: de vier grootste groothandels 

zijn samen goed voor ongeveer 80% van de markt (zie voetnoot 233). Zie ook: 7069/1599: Besluit van de d-g NMa van 

9 juli 2002 in zaak 1994/ AstraZeneca, randnummer 94. 
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6.2.2 Productmarkt  

270. De discussie over de vraag of AstraZeneca voor Nexium over een economische 

machtspositie beschikte, spitst zich toe op de verhouding tussen de verschillende PPI’s 

in relatie tot verschillende te identificeren groepen afnemers. 

271. In het Rapport is geconcludeerd dat AstraZeneca geen substantiële concurrentiedruk 

heeft ervaren en dus over een machtspositie beschikte ten aanzien van de uit hoofde 

van het uitstralingseffect aan Nexium gebonden gebruikers. De bedoelde “binding” 

hangt samen met het octrooi van AstraZeneca op de werkzame stof esomeprazol, 

waardoor andere producenten van PPI’s deze werkzame stof niet op de markt konden 

brengen gedurende de periode van het octrooi en het feit dat in het extramurale 

bekostigingssysteem de gebruiker niet of nauwelijks prijsgevoelig is.
266

  

272. AstraZeneca betwist dat er een aparte extramurale markt bestond die gecreëerd werd 

door (gebruikmaking van) het uitstralingseffect. Op de argumenten van AstraZeneca 

gaat ACM hierna in bij de stappen in de analyse waar zij die analyse raken.  

6.2.3  Onderscheid tussen intramurale en extramurale markt 

273. In Hoofdstuk 4 is gesproken over het intramurale en het extramurale marktsegment. Naar 

het oordeel van ACM vormen deze segmenten in feite afzonderlijke relevante markten, 

omdat de juridische context, de concurrentieverhoudingen en de disciplinerende factoren 

waarmee AstraZeneca zich in beide afzetkanalen geconfronteerd ziet, sterk van elkaar 

verschillen en prijsverschillen over en weer niet tot arbitrage leiden. 

274. Zoals de Commissie in haar ‘Bekendmaking relevante markt’
267

 heeft aangegeven, 

kunnen onder bepaalde omstandigheden voor verschillende groepen van afnemers van 

eenzelfde product verschillende productmarkten bestaan: 

 

“Een bepaalde groep afnemers van het betrokken product kan een engere, onderscheiden markt 

vormen wanneer een dergelijke groep aan prijsdiscriminatie onderworpen kan zijn. Dit is gewoonlijk 

het geval wanneer aan twee voorwaarden is voldaan: a) wanneer de betrokken producten aan hem 

worden verkocht, kan duidelijk worden onderscheiden tot welke groep een individuele afnemer 

                                                      
266

 Zie in dit verband ook het arrest van het Hof van Justitie van 6 april 1995, zaak C-241/91 P en C-242/91 P, Radio 

Telefis Eireann (RTE) en Independent Television Publications Limited (ITP) t. Commissie ondersteund door Magill, 

Jurispr. p. I-743, overweging 46 en 47. Het Hof stelt daar dat hoewel een octrooi op zichzelf niet tot een economische 

machtspositie kan leiden, dit in samenloop met andere marktomstandigheden wel het geval kan zijn. 
267

 Bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling van de relevante markt, Publicatieblad van de Europese 

Gemeenschappen, (97/C 372/03), 9 december 1997. 
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behoort en b) handel tussen afnemers of arbitrage door derden is niet mogelijk”.
268

 

275. In de onderhavige casus zijn afnemers op het intramurale segment door AstraZeneca 

onderworpen aan andere prijzen dan afnemers op het extramurale segment en is een 

duidelijk onderscheid mogelijk tussen beide groepen afnemers. Op het intramurale 

segment zijn andere afnemers (ziekenhuisapotheken) actief dan op het extramurale 

segment (openbare apotheken). Aan de eerste voorwaarde is daarmee voldaan. 

276. Op het punt van de onmogelijkheid van arbitrage concludeerde de NMa in een eerdere 

zaak
269

 dat de afnemers intramuraal destijds weliswaar nog verschilden van de afnemers 

extramuraal, maar dat te verwachten was dat als gevolg van de invoering van de wet 

Oudkerk
270

 deze verschillen geleidelijk aan zouden verminderen.
271

 Deze verwachting 

werd destijds mede gebaseerd op de constatering dat wettelijke, technische en feitelijke 

belemmeringen voor arbitrage ontbraken. Op basis van deze verwachtingen is de NMa 

destijds uitgegaan van een markt die zowel het intramurale segment als het extramurale 

segment omvatte. 

277. In paragraaf 4.1.5 is echter aangegeven dat er in de periode 2002 tot en met 2010 zeer 

aanzienlijke verschillen bestonden tussen de prijzen die AstraZeneca hanteerde op beide 

markten. Als er sprake zou zijn geweest van voldoende vraag- en/of aanbodsubstitutie 

om beide markten tot één relevante markt te kunnen rekenen, dan zou dit prijsverschil 

niet op duurzame wijze hebben kunnen blijven bestaan. De vaststelling dat AstraZeneca 

gedurende langere tijd prijsverschillen tussen beide segmenten kon hanteren voor 

(vrijwel) identieke producten, toont aan dat sprake is van twee aparte relevante markten. 

Het feit dat het door AstraZeneca gehanteerde prijsverschil in de jaren 2002 tot en met 

2010 bijzonder groot was, impliceert dat er in ieder geval gedurende deze periode geen 

effectieve arbitrage heeft plaatsgevonden.
272, 273
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 Bekendmaking relevante markt, punt 43. 
269

 7069/1599: Besluit van de d-g NMa van 9 juli 2002 in zaak 1994/ AstraZeneca. 
270

 Deze wet wijzigde de Wet op de geneesmiddelenvoorziening. Ziekenhuisapotheken kregen hierdoor de vrijheid ook 

buiten het ziekenhuis medicijnen te leveren. (7079/1659: 

http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/25408_initiatiefvoorstel_oudkerk over samenvatting wetsvoorstel Oudkerk, 

uitdraai 30 november 2011) 
271

 7069/1599: Besluit van de d-g NMa van 9 juli 2002 in zaak 1994/ AstraZeneca, randnummers 80 t/m 90. 
272

 Ziekenhuisapotheken zijn in het algemeen niet geneigd om anders dan voor eigen gebruik in te kopen. Voorts 

bestaan er juridische belemmeringen voor arbitrage. IGZ noemt in dit verband dat apotheekhoudenden uit hoofde van 

artikel 18 lid 1 Geneesmiddelenwet, in principe niet zonder vergunning mogen handelen of fabriceren (7069/1113: 

verslag telefonisch interview Inspectie voor de Gezondheidszorg d.d. 19 juli 2011, p. 4). Ziekenhuizen mogen eventueel 

wel medicijnen aan extramurale patiënten ter hand stellen, maar dat gaat dan ten koste van het ziekenhuisbudget 

(7069/1096: gespreksverslag telefonisch interview gesprek Inspectie voor de Gezondheidszorg d.d. 21 juli 2011, p. 1). 

Daarnaast geeft een aantal ziekenhuisapothekers aan in de contracten met AstraZeneca clausules zijn opgenomen met 
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278. ACM concludeert op grond van het voorgaande dat voor de jaren 2002 tot en met 2010 

kan worden uitgegaan van een afzonderlijke intramurale en een afzonderlijke extramurale 

markt voor PPI’s. 

6.2.4 Intramurale markt 

279. Zoals uit Hoofdstuk 4 blijkt, waren in de betrokken periode verschillende aanbieders van 

PPI’s actief en omvatte het aanbod van PPI’s vijf verschillende werkzame stoffen. Er zijn 

geen institutionele of structurele belemmeringen op grond waarvan zou moeten worden 

aangenomen dat deze producten niet vrij met elkaar kunnen concurreren. Gezien het feit 

dat ziekenhuizen zowel op therapeutische eigenschappen als op prijs letten – anders 

gezegd, zowel deskundig als kostenbewust zijn – vindt de concurrentie plaats op alle 

relevante aspecten. Voor ziekenhuizen blijken PPI’s – behoudens een enkele bijzondere 

toedieningvorm, zoals bijvoorbeeld granulaat bij kinderen – in voldoende mate substituten 

te zijn om aan te nemen dat de PPI’s elkaar disciplineren. De ziekenhuizen kiezen er één 

(of meerdere) voor hun formularium. 

280. Wel is er op het vlak van prijsconcurrentie een verschil tussen spécialités aan de ene 

kant en generieke PPI’s aan de andere kant. Hoewel de generieken uit hun aard tegen 

lagere kosten geproduceerd kunnen worden, kunnen alleen geoctrooieerde spécialités 

gebruik maken van een uitstralingseffect, zoals eerder toegelicht (onder meer in 

randnummer 194). Het zou echter onjuist zijn een laag prijsniveau van spécialités op te 

vatten als toetredingsbarrière voor generieken.   

281. Daarbij neemt ACM in ogenschouw, zoals ook AstraZeneca heeft opgemerkt, dat beide 

groepen fabrikanten op basis van een ander business model opereren. Daardoor ook 

sluit het aanbod van generieken (qua verpakking, toedieningsvorm en combinaties van 

geneesmiddelen in één pakket) minder goed aan op de vraag van ziekenhuizen. En is 

omgekeerd de kleine intramurale markt voor generieken minder interessant, nog afgezien 

                                                                                                                                                            

betrekking tot doorverkoop (7069/1082: gespreksverslag telefonisch interview [ziekenhuisapotheek] d.d. 14 juli 2011, 

p. 2; 7069/1076: gespreksverslag telefonisch interview [ziekenhuisapotheek] d.d. 11 juli 2011, p. 2 t/m 5; 7069/1077: 

gespreksverslag telefonisch interview [ziekenhuisapotheek] d.d. 13 juli 2011, p. 2 en 3; 7069/1114: gespreksverslag 

telefonisch interview [ziekenhuisapotheek] d.d. 22 juli 2011, p. 2 en 3; en 7069/1106: e-mail [ziekenhuisapotheek] 

d.d. 20 juli 2011, p. 1. Zie ook: 7069/1490: ID_D_7069_1_45806__RE Intramurale kortingen in de politheek: E-

mailverkeer tussen [vertrouwelijk], en [vertrouwelijk] en [vertrouwelijk] d.d. 29 oktober 2007 met als onderwerp 

“Intramurale kortingen in de politheek”). 
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 Volgens AstraZeneca kan in het midden worden gelaten of een onderscheid moet worden gemaakt tussen de 

intramurale en extramurale markt, omdat in haar visie AstraZeneca noch op de ene, noch op de andere, noch op de 

totale markt voor PPI’s over een machtspositie beschikt. 
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van het feit dat generieken er belang bij hebben dat spécialités in de ziekenhuizen een 

proeftuin voor ontwikkeling vinden, waarvan zij na afloop van de octrooien weer mede 

kunnen profiteren. Zulke comparatieve voor- en nadelen staan evenwel niet in de weg 

aan de concurrentie tussen spécialités en generieke PPI’s. 

282. Zoals gezegd werden op de intramurale markt naast Nexium nog vier andere PPI’s 

aangeboden. Voor zover deze geen octrooibescherming meer genoten, werden deze 

door een verscheidenheid aan generieke fabrikanten aangeboden. Tijdens de relevante 

periode bedroeg het marktaandeel van Nexium minder dan 30%. Pantozol was 

marktleider.  

283. Op grond van het voorgaanden oordeelt ACM dat AstraZeneca in de onderzochte 

periode op de intramurale markt met Nexium niet over een economische machtspositie in 

de zin van artikel 24 Mw en artikel 102 VWEU beschikte. 

6.2.5 Extramurale markt 

Het Rapport 

284. Op basis van specifieke marktomstandigheden bestaat volgens het Rapport aanleiding 

om binnen de extramurale markt afzonderlijke productmarkten te onderscheiden. Deze 

omstandigheden omvatten, in onderlinge samenhang, de octrooibescherming, het 

bekostigingssysteem en het uitstralingseffect. 

285. Dankzij het octrooi ondervond Nexium van 1 januari 2001 tot 1 november 2010 ten 

aanzien van Nexium geen concurrentiedruk van eventuele toetreding of uitbreiding van 

het aanbod van esomeprazol door concurrenten. Aanbodsubstitutie noch potentiële 

concurrentie zijn aan de orde. Apothekers (en verzekeraars) kunnen niet substitueren 

tussen werkzame stoffen. 

286. Gegeven het bekostigingssysteem en de beperkingen van het preferentiebeleid van 

zorgverzekeraars, zijn de functies van beslisser en betaler gescheiden en geldt dat de 

extramurale vraag tijdens de relevante periode niet of nauwelijks prijsgevoelig is geweest.  

287. Volgens het Rapport stelt het uitstralingseffect AstraZeneca in staat op de extramurale 

markt een groep gebruikers van esomeprazol te creëren via intramurale klantenbinding. 

Voor deze groep geldt dat zij gedurende de octrooiperiode locked in is en daarmee niet 

meer bereikbaar voor andere aanbieders van PPI’s. Een dergelijke groep afnemers kan 

volgens de rechtspraak op zich als relevante markt worden beschouwd. 
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Omdat AstraZeneca voor een groep gebruikers van esomeprazol, die zij zou hebben 

weten te binden door gebruikmaking van het uitstralingseffect, geen substantiële 

concurrentiedruk heeft ondervonden in de octrooiperiode, moet dit tot uitdrukking worden 

gebracht in de marktafbakening en gaat het Rapport ervan uit dat voor deze groep een 

afzonderlijke markt kan worden afgebakend, waarop AstraZeneca over een 

machtspositie beschikt. 

Zienswijze van AstraZeneca 

288. AstraZeneca betwist dat er een aparte extramurale markt zou bestaan voor patiënten die 

zich aan Nexium gebonden voelen en mitsdien dat zij op die markt over een 

machtspositie zou kunnen beschikken. AstraZeneca wijst er op dat de huisarts – evenals 

de patiënten zelf – te allen tijde een vrije keuze heeft voor de PPI die hij aan zijn 

patiënten voorschrijft. De keus van de huisarts wordt niet enkel gedicteerd door het 

voorschrijfgedrag van de medisch specialist, maar mede beïnvloed door 

kwaliteitsoverwegingen (effectiviteit van het middel, interactie met andere middelen etc.), 

de marketing van AstraZeneca en de prijs van een geneesmiddel, alsmede de invloed 

van zorgverzekeraars en het Ministerie van VWS.  

289. Volgens AstraZeneca is niet aangetoond dat het uitstralingseffect de meest significante 

factor is bij alle factoren die de keuze van een arts voor een bepaalde PPI beïnvloeden. 

De groei van de generieke middelen op de extramurale markt weerspreekt volgens 

AstraZeneca de ‘theorie’ van ACM. Zo wordt bijvoorbeeld het marktaandeel van het 

middel Losec nadat het octrooi daarvoor verlopen is, naadloos overgenomen door de 

generieke varianten daarvan. 

290. AstraZeneca wijst er verder op dat – als in de extramurale sector al een groep patiënten 

zou bestaan die ‘gebonden’ is aan Nexium – zij deze groep niet kan identificeren. 

Daarom is ook de omvang van een dergelijke groep niet te bepalen en is het voor 

AstraZeneca niet mogelijk om in het extramurale segment een zodanige specifieke groep 

patiënten aan enige vorm van discriminatie te onderwerpen. In dat licht valt ook moeilijk 

in te zien hoe AstraZeneca ten aanzien van die groep over een machtspositie zou 

kunnen beschikken. 

291. De impact van het uitstralingseffect is volgens AstraZeneca bovendien zeer gering: maar 

een heel klein percentage van de groep van patiënten die PPI’s gebruiken, ziet ooit een 

specialist en van die groep zal ook weer maar een klein deel Nexium voorgeschreven 

krijgen. Het door AstraZeneca ingeschakelde onderzoeksbureau CRA stelt dat de door 

Vektis overgelegde cijfers aantonen dat de door het uitstralingseffect beïnvloede recepten 

maar een heel klein deel vormen van de totale extramurale afzet van Nexium. 
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292. AstraZeneca wijst er verder op dat Farminform data – die door AstraZeneca in de 

procedure is ingebracht – duidelijk maken dat het verband tussen het intramurale 

marktaandeel en het extramurale marktaandeel weliswaar aanwezig, maar niet sterk is. 

Ondanks de groei van het marktaandeel van Nexium op de intramurale markt, is de groei 

van haar marktaandeel op de extramurale markt maar zeer bescheiden geweest.  

293. AstraZeneca stelt voorts dat niet is vast komen te staan dat huisartsen op enigerlei wijze 

aan Nexium gebonden zijn. Ook komt het volgens AstraZeneca veelvuldig voor dat 

patiënten in de extramurale sector overstappen op een andere PPI. Ten slotte biedt de 

genoemde jurisprudentie op het terrein van “aftermarkets” volgens AstraZeneca geen 

steun voor het standpunt van ACM en die op het gebied van merkentrouw al evenmin. 

294. De situatie als beschreven in het Rapport, waarbij Nexium intramuraal concurrentie 

ondervindt van alle PPI’s (en dus nimmer dominant kan worden) en extramuraal op een 

door het uitstralingseffect bepaalde markt juist per definitie monopolist is, laat zich niet op 

de doctrine baseren en is zonder precedent. Ook in de enigszins vergelijkbare Britse 

zaak Napp Pharmaceuticals was een dergelijke constructie niet aan de orde. 
274

 

295. Volgens AstraZeneca zou ACM verstrikt raken in een cirkelredenering indien het 

beweerdelijke misbruikgedrag op de intramurale markt debet zou zijn aan het ontstaan 

van een machtspositie op de extramurale markt. Bovendien zou het niet logisch zijn om, 

zoals het Rapport feitelijk stelt, aan te nemen dat AstraZeneca al zou beschikken over 

een machtspositie vanaf het moment dat Nexium werd gelanceerd. De redenering van 

het Rapport in deze zaak zou het onacceptabele gevolg hebben dat de markt uit één 

enkele patiënt zou kunnen bestaan. 

296. Nu moet worden aangenomen dat AstraZeneca op de algemene extramurale markt voor 

PPI’s moet concurreren met de andere fabrikanten van spécialités en met de fabrikanten 

van generieke PPI’s, beschikte zij op die markt slechts over een marktaandeel van niet 

meer dan 20%. Dat zij niet beschikte over een machtspositie, blijkt volgens AstraZeneca 

ook wel uit de groei met bijna 50% die het marktaandeel van de generieke PPI’s in 2002, 

het eerste jaar dat volgens ACM sprake was van misbruik van de machtspositie, op de 

extramurale markt doormaakte terwijl Nexium in diezelfde periode slechts van minder dan 

5% naar ongeveer 9% groeide. AstraZeneca wijst erop dat Pantozol met afstand de 

leidende PPI was. Ook de fabrikant van Pantozol zou volgens AstraZeneca in de 

redenering van ACM misbruik maken en daarmee volgens AstraZeneca – gezien haar 

positie op de intramurale markt – eerder voor handhavend optreden in aanmerking 
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 Beslissing OFT van 30 maart en 4 mei 2001, uitspraak Competition Commission Appeal Tribunal 15 januari 2002, 

Napp Pharmaceutical HoldingsLimited and subsidiaries vs Director General of Fair Trading.  
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komen. Dat gegeven is volgens haar overigens ook niet te rijmen met de bewering in het 

Rapport dat de intramurale markt zou zijn afgeschermd door het prijsgedrag van 

AstraZeneca. Bovendien is ook het intramurale marktaandeel van generiek omeprazol 

gestaag gegroeid. 

297. AstraZeneca stelt dat in het Rapport voorts geen rekening is gehouden met de 

inkoopmacht van de zorgverzekeraars.  

298. In reactie op het Aanvullend Rapport heeft AstraZeneca nog gegevens gepresenteerd die 

zij heeft verkregen van het marktonderzoekbureau IMS Health. Daaruit kan volgens 

AstraZeneca worden opgemaakt dat voor zover er al gesproken kan worden van 

“binding” van intramurale Nexiumgebruikers, deze niet bestendig van aard is maar juist 

vluchtig. Het deel van de patiënten dat binnen één à twee jaar weer omschakelt naar een 

andere PPI, is zo aanzienlijk dat een uitstralingseffect kennelijk snel uitdooft. In ieder 

geval kan voor de aan een zo zwak uitstralingseffect onderhevige patiënten niet worden 

vastgesteld, dat Nexium duurzaam geen concurrentiedruk meer ondervindt van andere 

PPI’s en ten aanzien van bedoelde patiënten om die reden over een machtspositie 

beschikt.  

6.2.6  Oordeel van ACM 

299. In haar oordeel dient ACM rekening te houden met de specifieke kenmerken van de 

markten voor PPI’s, waaronder begrepen het verband dat bestaat tussen intramurale en 

extramurale verkopen via het uitstralingseffect. Dit uitstralingseffect is een objectief 

gegeven, dat bestaat onafhankelijk van het (prijs)gedrag van AstraZeneca. In zoverre is 

er in het Rapport, anders dan AstraZeneca stelt, geen sprake van een cirkelredenering. 

Wel is juist dat het uitstralingseffect van belang is voor zowel het bepalen van de 

machtspositie als voor de ‘theory of harm’ met betrekking tot het gedrag van 

AstraZeneca. Voor zover sprake is van een cirkel, berust deze niet op een logische fout 

of onjuiste aanname, maar op het feit dat de gedragingen van AstraZeneca op de 

extramurale markt en op de intramurale markt in elkaar grijpen. Alleen met inachtneming 

van de specifieke kenmerken van de markt, waaronder de verleende 

octrooibescherming
275

, de vergoedingssystematiek
276

 en de geringe prijsgevoeligheid van 
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 ACM merkt in dit verband op dat het zich (los van andere omstandigheden) kan voordoen dat producten waarvoor 

een octrooi is verleend “vanaf dag één” en dus ten opzichte van een (vooralsnog) zeer gering aantal afnemers over een 

monopolie beschikken. 
276

 De inkoopmacht van zorgverzekeraars vindt zijn beperking in het feit dat het preferentiebeleid alleen gevoerd kan 

worden ten aanzien van PPI’s met dezelfde werkzame stof. Zorgverzekeraars moeten de keuze tussen verschillende 

werkzame stoffen aan de voorschrijvende arts laten. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluit 

Openbaar 

 
9
4
/9

8
 

voorschrijvers en gebruikers, kan daadwerkelijk worden vastgesteld òf en in welke mate 

AstraZeneca zich onafhankelijk van concurrenten en afnemers kon gedragen. 

300. Dat, zoals AstraZeneca betoogt, zowel de medisch specialist, de huisarts als de patiënt 

de vrije keuze hebben en dat deze keus ook door andere factoren kunnen worden 

beïnvloed, hoeft niet af te doen aan de constatering dat die keuze ten aanzien van een 

substantieel aantal patiënten is beïnvloed door het uitstralingseffect en dat AstraZeneca 

hieraan een bepaalde positie kan ontlenen. In de praktijk kon AstraZeneca erop 

vertrouwen dat er altijd een groep extramurale afnemers was die na intramuraal gebruik 

Nexium bleef gebruiken. Dat leerde de praktijk, en daar ging AstraZeneca bij het bepalen 

van haar gedrag op deze markt ook van uit.  

301. Het feit dat voor AstraZeneca niet op voorhand zichtbaar was welke patiënten behoorden 

tot de groep door het uitstralingseffect gecreëerde patiënten en welke niet, betekent niet 

dat geen sprake zou kunnen zijn van een bijzondere mate van afscherming van die 

specifieke groep voor concurrentie van andere PPI’s. AstraZeneca behoefde niet te 

weten welke patiënten het betrof, zolang zij er maar van op aan kon dat zij er waren. Voor 

de patiënten die na kortere of langere tijd overstapten op een andere PPI, of die stopten 

met het gebruik, kwamen in de loop van de tijd steeds andere in de plaats.  

302. Met betrekking tot het verweer van AstraZeneca dat het rapport van het door haar 

ingeschakelde onderzoeksbureau CRA laat zien dat het verband tussen intramurale 

voorschrijvingsvoorkeuren en extramurale voorschrijvingsvoorkeuren niet sterk is en dat 

daarom geconcludeerd moet worden dat het uitstralingseffect zwak is, merkt ACM op dat 

de correlatie in ieder geval duidelijk een positieve relatie is tussen beide markten. Dat de 

relatie niet perfect is (gelijk aan alle extramurale verkopen), kan ook te maken hebben 

met andere inspanningen van AstraZeneca, zoals bijvoorbeeld marketinginspanningen.  

303. Het is juist dat er voor de marktdefinitie in het Rapport geen precedenten bestaan. De 

zaken waarnaar in het Rapport is verwezen, de zaken Hugin
277

, Hilti
278

 en Volvo/Veng
279

, 

betroffen andere productmarkten dan de onderhavige zaak. Hadden de afnemers een 

bepaald product gekocht, dan moesten zij vervolgens ook de reserveonderdelen, 

bijbehorende soort spijkers of carrosserie-onderdelen van dezelfde fabrikant betrekken.  

                                                      
277

 Beschikking van de Commissie van 8 december 1977, zaak 22/78, Hugin t. Liptons, en het arrest van het Hof van 

Justitie van 31 mei 1979, zaak 22/78, Hugin t. Commissie, Jurispr. 1979, p. 01869.  
278

 Gerecht van Eerste Aanleg van 12 december 1991, zaak T-30/89, Hilti t. Commissie ,en het arrest van het Hof van 

Justitie van 2 maart 1994, zaak C-53/92 P, Hilti t. Commissie, Jurispr. 1994, p. I-00667. 
279

Arrest van het Hof van Justitie van 5 oktober 1988, zaak 238/87, AB Volvo t. Veng, Jurispr. 1988, p. 06211. 
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304. In genoemde zaken ging het om gebondenheid die gebaseerd was op materiële 

productkenmerken, thans om een gebondenheid die berust op gedragskenmerken. ACM 

onderkent daarom dat de binding van afnemers in de onderhavige zaak anders, en wel 

minder absoluut, van aard is dan in genoemde zaken. 

305. De zaak Napp in het Verenigd Koninkrijk betrof wel een geneesmiddel (sustained release 

morphine tablets and capsules), maar daar was het duidelijk dat Napp bij alle denkbare 

marktafbakeningen over een zeer groot marktaandeel beschikte.  

306. Ook onderkent ACM het feit dat, zoals AstraZeneca aanvoert, merkentrouw bij de 

afnemer als zodanig niet impliceert dat een afzonderlijke markt kan worden afgebakend 

voor een merkproduct. 

307. ACM merkt hierbij overigens op dat het ontbreken van precedenten op zichzelf niet 

meebrengt dat de marktafbakening in het Rapport onjuist is. De marktafbakening in het 

Rapport hangt in sterke mate samen met de daarin ontwikkelde benadelingstheorie, maar 

dit is volgens ACM op zichzelf een juiste benadering. ACM neemt evenwel in aanmerking 

dat de benadelingstheorie op haar beurt mede berust op een aanname met betrekking tot 

de mate van inwisselbaarheid, welke door AstraZeneca onderbouwd is bestreden en 

welke door ACM is genuanceerd (randnummer 95). 

308. De argumenten en de onderbouwing daarvan die AstraZeneca – met name in de fase na 

het Aanvullend Rapport – heeft ingebracht ter zake van onder andere substitutie, 

therapeutische effectiviteit en switchgedrag van PPI-gebruikers, hebben gerede twijfel 

doen rijzen met betrekking tot de vaststelling dat een groep Nexiumgebruikers via het 

uitstralingseffect in zodanige mate en omvang aan Nexium werd gebonden, dat 

AstraZeneca zich ten aanzien van deze groep onafhankelijk jegens concurrenten kon 

gedragen in de zin van de jurisprudentie met betrekking tot artikel 102 VWEU en artikel 

24 Mw. Alles afwegende, komt ACM tot het oordeel dat op basis van de in hoofdstukken 

4 en 5 beschreven feiten en het onderliggende onderzoekdossier onvoldoende is komen 

vast te staan dat AstraZeneca over een economische machtspositie beschikte op een 

afzonderlijke relevante markt zoals afgebakend in het Rapport.  

309. Naar aanleiding van de gevolgtrekking bij randnummer 308 merkt ACM nog op dat deze 

niet impliceert dat, zoals AstraZeneca lijkt aan te nemen, de extramurale markt (evenals 

de intramurale) uit alle PPI’s bestaat. De omstandigheden verschillen immers van de 

intramurale markt. Bovendien zijn er precedenten in de Europese beschikkingenpraktijk 

en rechtspraak waarbij geneesmiddelenmarkten op basis van werkzame stof werden 

onderscheiden. In dit verband wijst ACM nog op het feit dat AstraZeneca de prijs van 

Nexium bij verkoop via openbare apotheken substantieel en winstvergrotend boven het 
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prijspeil van generieken van omeprazol wist te handhaven, toen tussen deze generieken 

concurrentie werd geïntroduceerd als gevolg van het preferentiebeleid van de 

zorgverzekeraars.
280

 Dit prijspeil kan met enige voorzichtigheid als maatstaf worden 

beschouwd voor het concurrerende niveau, aangenomen dat geen sprake is van 

prijsdifferentiatie die samenhangt met kwaliteitsverschillen. De aanname van gelijke 

therapeutische werking is zoals eerder aangegeven door AstraZeneca onderbouwd 

betwist en bovendien zou de vergoedingssystematiek in aanmerking moeten worden 

genomen alvorens conclusies te trekken.  

310. De vraag of op basis van werkzame stof een afzonderlijke extramurale markt kan worden 

onderscheiden, maakt evenwel geen deel uit van de onderhavige procedure. ACM 

spreekt daarover dan ook geen oordeel uit.  

6.2.7  Conclusie economische machtspositie  

311. Op basis van voorgaande afweging concludeert ACM dat niet voldoende is komen vast te 

staan dat AstraZeneca gedurende de periode van 1 april 2002 tot 1 november 2010 een 

economische machtspositie had ten aanzien van een specifieke groep extramurale 

gebruikers van Nexium/esomeprazol die uit hoofde van het uitstralingseffect gecreëerd is. 

312. Daarmee is niet geoordeeld dat de extramurale markt bestaat uit alle PPI’s, zoals het 

geval is op de intramurale markt. ACM laat zich hiermee derhalve niet uit over de vraag of 

AstraZeneca als producent van Nexium of enige andere spécialité met betrekking tot haar 

(gehele) afzet op de extramurale markt over een machtspositie zou kunnen beschikken. 

Op deze mogelijkheid was het verrichte onderzoek niet gericht en zij maakte geen deel uit 

van de procedure van hoor en wederhoor.  

6.3 Misbruik  

313. Gezien voorgaande conclusie vallen de gedragingen van AstraZeneca (zoals met name 

beschreven in Hoofdstuk 5) niet onder het verbod van artikel 24 Mw. Het beschikken over 

een machtspositie en het maken van misbruik daarvan zijn immers cumulatieve vereisten 

voor de toepasselijkheid van deze bepaling.  

314. ACM komt daarom niet toe aan de vraag of de gedragingen van AstraZeneca ten aanzien 

van verkoop van Nexium – meer in het bijzonder het verkopen beneden de kostprijs op 

de intramurale markt in combinatie met gebruikmaking van een uitstralingseffect op de 
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 In de periode voor het preferentiebeleid werkzaam werd, nemen we geen betekenisvol prijsverschil waar (zie 

tabellen 5 en 6), maar dit zou het gevolg kunnen zijn van het feit dat de generieken toen nog konden “meeliften” met het 

algehele hoge prijsniveau van PPI’s. 
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extramurale markt – als misbruik kunnen worden gekwalificeerd, indien wel een 

machtspositie zou zijn vastgesteld. ACM zal een beschrijving van het beoordelingskader 

daarvoor achterwege laten en ziet geen aanleiding nog in te gaan op hetgeen 

AstraZeneca omtrent het vermoeden van misbruik in het Rapport heeft aangevoerd.  

 

7 ARTIKEL 102 VWEU  

315. Aangezien ACM, gelet op de conclusie van paragraaf 5.3, geen toepassing geeft aan 

artikel 24 Mw, ontbreekt de verplichting op grond van artikel 3, eerste lid, van 

Verordening 1/2003
281

 om artikel 102 VWEU toe te passen op door artikel 102 VWEU 

verboden gedragingen. 

316. Op grond van de aan ACM bekende informatie is niet aan de voorwaarden van het artikel 

102 VWEU voldaan en bestaat er voor ACM geen reden om uit dien hoofde op te treden. 

 

8 EINDCONCLUSIE 

317. Op basis van de in het dossier aanwezige bewijsmiddelen en mede gezien de 

zienswijzen van AstraZeneca, is naar het oordeel van ACM niet komen vast te staan dat 

AstraZeneca artikel 24 Mw heeft overtreden.  

318. Op basis van de inlichtingen waarover ACM beschikt is er voor ACM geen reden om op 

grond van artikel 102 VWEU op te treden. 

319. Gelet op het voorgaande ziet ACM af van het opleggen van een sanctie aan 

AstraZeneca. 

 

 

 

 

                                                      
281

 Verordening van de Raad van 16 december 2002, PbEG 2003, L1, betreffende de uitvoering van de 

mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag. 
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9 BESLUIT  

 

ACM legt aan AstraZeneca geen sanctie op.  

 

Dit besluit is gericht aan AstraZeneca B.V., AstraZeneca Continent B.V., AstraZeneca Holdings 

B.V., alle statutair gevestigd te Zoetermeer en aan AstraZeneca PLC, statutair gevestigd te 

London, Verenigd Koninkrijk. 

 

 

Den Haag, 24 september 2014  

 

 

Autoriteit Consument en Markt 

namens deze,  

w.g. 

 

 

 

mr. C.A. Fonteijn 

Bestuursvoorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes 

weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het 

bestuur van de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den 

Haag. In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de 

Algemene wet bestuursrecht, het bestuur van de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te 

stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. 


