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Liefdadigheid uit geldgewin
De farmaceutische industrie
doet steeds meer moeite

Farmacie ontdekt derde wereld

puur op financieel gewin uit
zijn ontdekken het belang van
de ranglijst De vraag naar pil
len stijgt in de derde wereld met

De vraag naar pillen

om medicijnen beschikbaar
te maken voor de armste

inwoners van

ontwikkelingslanden
De motieven van de pillen
fabrikanten zijn niet louter
altruïstisch de vraag naar
geneesmiddelen groeit
in de derde wereld vele
malen sneller

ven Maar ook investeerders die

13 procent perjaar tegenover 2
procent in het Westen De ont

wikkelingsprojecten van far
maceuten in de derde wereld

stijging in

stijging in

derde wereld

het Westen

Dit blijkt uit de vierde editie van

fungeren als bruggenhoofden
om opkomende markten mee
te veroveren

Voorgoed voorbij

de Acces to Medicine Index De

Toegang tot medicijnen in arme landen

De index toont niet hoeveel

gelijknamige internationaal
vermaarde stichting uit Haar
lem legt de twintig grootste far
maceutische bedrijven ter
wereld iedere twee jaar langs

Bedrijven hebben een rapportcijfer van 0 tot 5 Daarbij is gekeken
naar onder meer betaalbaarheid van medicijnen distributiekanalen
in armste gebieden kwaliteit medicijnenonderzoek en het vrijgeven

armen sinds de publicatie van
de eerste ranglijst in 2008 toe
gang hebben gekregen tot
medicijnen Voorje in de prak
tijk resultaten ziet ben je jaren
verder zegt Leereveld De

de sociale meetlat Hoe meer

een farmaceut doet om zijn
geneesmiddelen ook voor de
allerarmsten beschikbaar te

maken des te hoger scoort het
bedrijf op de ranglijst
Twee miljard aardbewoners
vooral in ontwikkelingslanden
hebben niet of nauwelijks toe
gang tot geneesmiddelen
Onze index stimuleert far

maceutische bedrijven hun ver
antwoordelijkheid te nemen
voor het uitbannen van ziekten

in de derde wereld zegt direc
teur en oprichter Wim Leere
veld van Acces to Medicine
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index maakt vooral zichtbaar

welke middelen farmaceuten in

de pijplijn hebben om ziekten
die veel voorkomen in de derde
wereld te behandelen en welke

BRON ACCES TO MEDICINE INDEX 2014

het succes van zijn index De
ranglijst maakt inzichtelijk
hoeveel ieder bedrijf doet om
arme zieken aan pillen te hel
pen Geen bedrijf bungelt graag
onder aan de lijst
Beleggers hechten steeds

meer waarde aan de index

Grote institutionele beleggers
als BNP Paribas Dexia en tal

loze vooraanstaande pensioen
fondsen gebruiken de ranglijst
als leidraad voor hun beleggin
gen in farmaceutische bedrij

programma s ze ontwikkelen
om hun pillen binnen bereik
van patiënten te brengen
Het puntensysteem van de
index wordt iedere twee jaar
strenger Toch scoort de indus
trie iederjaar meer punten Het
tijdperk waarin farmaceuten
zich actief inspanden om inwo
ners van arme landen levens

reddende medicijnen te ont
houden is voorgoed voorbij
denkt Leereveld vk
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