
Δαπάνες φαρμακευτικής περίθαλψης στην Ολλανδία το 2018. 

 

 

Αύξηση των δαπανών για τη φαρμακευτική περίθαλψη το 2017 κατά 1,3%. 

 

Οι δαπάνες φαρμακευτικής περίθαλψης μέσω των κοινών φαρμακείων
1
 αυξήθηκαν το 2017 

κατά 1,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ανήλθαν σε 4,3 δις ευρώ. Η αύξηση των 

δαπανών ήταν πιο περιορισμένη από ό,τι είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό. Η χρήση 

φαρμάκων αυξήθηκε επίσης κατά 1,3%. Η αύξηση αυτή είναι ελαφρώς χαμηλότερη από την 

αύξηση κατά 1,7% που αναμενόταν βάσει της αύξησης του πληθυσμού και της γήρανσής 

του. 

 

Κατά τα έτη 2014, 2015 και 2016, η χρήση φαρμάκων αυξανόταν κατά 2,5% κατά μέσο όρο. 

Βάσει της πρόβλεψης πληθυσμού της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ολλανδίας και της 

τρέχουσας χρήσης φαρμάκων, η χρήση  θα αυξάνεται κατά 1,5% ετησίως την επόμενη 

δεκαετία λόγω της γήρανσης και της αύξησης του πληθυσμού. Αυτή η υψηλότερη χρήση 

φαρμάκων μεταφράζεται σε αντίστοιχα υψηλότερες δαπάνες. 

 

Για το 2018 και τα επόμενα χρόνια η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ένα πακέτο μέτρων για τη 

σημαντική μείωση των δαπανών. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μια αυστηροποίηση 

του νόμου περί των τιμών και μια αυστηρότερη πολιτική προμηθειών φαρμάκων από την 

κυβέρνηση. 

 

Η πτώση της αξίας της βρετανικής λίρας έναντι του ευρώ αντικατοπτρίζεται στις τιμές των 

φαρμάκων στην Ολλανδία, μέσω του νόμου για τον καθορισμό των τιμών φαρμάκων. Δύο 

φορές το χρόνο - τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο - ο Ολλανδός Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας 

και Αθλητισμού καθορίζει τις μέγιστες τιμές βάσει του νόμου περί τιμών φαρμάκων. Ο 

νόμος αυτός ορίζει ότι η τιμή που οι προμηθευτές μπορούν να ζητήσουν για ένα φάρμακο 

δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέση τιμή του ίδιου φαρμάκου στο Βέλγιο, τη Γερμανία, τη 

Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία. Μέχρι στιγμής η μέση τιμή των φαρμάκων έχει μειωθεί 

κατά 4,8%. Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2013, τα φάρμακα είναι τώρα κατά μέσο όρο 

πάνω από 12% φθηνότερα. Περισσότερα από τα τέσσερα πέμπτα αυτής της μείωσης των 

τιμών οφείλεται στον νόμο περί τιμών φαρμάκων. Ο νόμος καθορισμού των τιμών των 

φαρμάκων είναι το πιο σημαντικό μέσο για να ελέγχει η κυβέρνηση το κόστος από τη 

φαρμακοβιομηχανία. Τα τελευταία χρόνια, προκύπτουν σταθερά σε κάθε καθορισμό τιμών 

φάρμακα, των οποίων η μέγιστη τιμή μειώνεται.  

 

Αύξηση του μεριδίου αγοράς των γενόσημων. 

 

Σχεδόν το 76% των συνταγογραφούμενων φαρμάκων που παρέχουν τα κοινά  φαρμακεία 

είναι γενόσημα φάρμακα. Οι σχετικές δαπάνες αντιπροσωπεύουν όμως μόνον το 18% του 

                                                           
1
. Δεν περιλαμβάνονται δεδομένα από τα φαρμακεία εντός των νοσοκομείων καθώς και τα δεδομένα από 

ιατρούς σε περιοχές χωρίς φαρμακείο, οι οποίο διαθέτουν οι ίδιοι και φάρμακα. 



συνόλου της φαρμακευτικής δαπάνης. Το μερίδιο των γενόσημων φαρμάκων τα τελευταία 

χρόνια συνέχισε να αυξάνει. Αυξήθηκε από 72,4% το 2015 στο 74,1% το 2016 και στο 

75,7% το 2017. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ για το 2015, ο ευρωπαϊκός 

μέσος όρος δαπανών για γενόσημα φάρμακα κυμαινόταν περίπου στο 50% της συνολικής 

φαρμακευτικής δαπάνης, ενώ σε χώρες όπως η Γαλλία και το Βέλγιο παρέμενε γύρω στο 

30%. Μόνο η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία και η Λεττονία παρουσίασαν ελαφρώς 

υψηλότερο μερίδιο  γενόσημων φαρμάκων, αλλά η Ολλανδία έχει αναλογικά μικρότερο 

κόστος. Στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, το μερίδιο κόστους ήταν 36% και 39% 

αντίστοιχα, ενώ το 2015 στην Ολλανδία ήταν 17%. Αυτό μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. 

Ή οι τιμές των γενόσημων είναι πολύ χαμηλές ή η τιμή των πρωτότυπων είναι σχετικά 

υψηλή. Επειδή η τιμή των πρωτότυπων καθορίζεται στις περισσότερες περιπτώσεις από το 

νόμο περί των τιμών των φαρμάκων, είναι πιθανότερο ότι η χαμηλή δαπάνη οφείλεται στις 

ιδιαίτερα χαμηλές τιμές των γενόσημων. Αυτές οι χαμηλές τιμές έχουν όμως και αρνητικές 

συνέπειες. Στα τέλη του 2017 υπήρχαν ελλείψεις σε περίπου 150 φάρμακα που 

συμπεριλήφθηκαν στην πολιτική προτιμήσεων ενός ή περισσότερων ασφαλιστικών φορέων 

υγείας. Ο αριθμός αυτός διπλασιάστηκε στα μέσα του 2018. 

 

 

Η φαρμακευτική αγορά το 2018. 

  

Τον Ιανουάριο του 2018 υπήρχαν στην Ολλανδία 1.989 κοινά φαρμακεία. Στην Ολλανδία τα 

περισσότερα φαρμακεία είναι συνδεδεμένα με μία αλυσίδα φαρμακείων. Μια αλυσίδα 

φαρμακείων αποτελείται από μια ομάδα φαρμακείων που έχει συσταθεί σύμφωνα με ένα 

συγκεκριμένο concept και εξυπηρετείται από μία κεντρική οργάνωση. Τα φαρμακεία μπορεί 

να είναι ιδιοκτησίας της αλυσίδας, να συνεργάζονται μέσω franchise ή να έχουν απλή 

συνεργασία χωρίς franchise. Ως επί το πλείστον οι αλυσίδες είναι συνδεδεμένες με έναν 

χονδρέμπορο. Όλο και περισσότερα φαρμακεία προσχώρησαν σε μια αλυσίδα το 2017. Ο 

αριθμός των φαρμακείων σε αλυσίδα αυξήθηκε κατά 14% από 1.003 σε 1.148. 

 

Στην Ολλανδία υπάρχουν τέσσερις μεγάλες αλυσίδες φαρμακείων, με περισσότερα από 200 

φαρμακεία η καθεμία. Τα φαρμακεία BENU, συνδεδεμένα με το χονδρέμπορο Brocacef 

(300 από τα οποία είναι απευθείας στην ιδιοκτησία του), αποτελούν τη μεγαλύτερη αλυσίδα 

με συνολικά 467 φαρμακεία. Με 460 ανεξάρτητα φαρμακεία, η αλυσίδα Service Apotheek, 

συνδεδεμένη με το χονδρέμπορο Mosadex, ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Η αλυσίδα 

Pluriplus με 330 ανεξάρτητα φαρμακεία ακολουθεί στην τρίτη θέση. Η αλυσίδα συνδέεται 

με τον χονδρέμπορο Pluripharm, αλλά τα φαρμακεία έχουν μία κοινή πλατφόρμα 

συνεργασίας και δεν είναι υποχρεωμένα να προμηθεύονται φάρμακα από τον εν λόγω 

χονδρέμπορο. Επιπλέον, τα φαρμακεία Pluriplus δεν φέρουν εξωτερικά γνωρίσματα της 

αλυσίδας. Η τέταρτη μεγάλη αλυσίδα φαρμακείων είναι η συνδεδεμένη με τον χονδρέμπορο 

Alliance Healthcare, η οποία περιλαμβάνει περίπου 205 φαρμακεία, 60 από τα οποία 

ονομάζονται Boots Apotheken, ενώ τα υπόλοιπα Alphega. Η Alliance Healthcare 

προμηθεύει και άλλα φαρμακεία καθώς και νοσοκομεία. 

 



Εκτός από τις τέσσερις μεγάλες υπάρχουν και άλλες αλυσίδες συνδεδεμένων φαρμακείων. Η 

μεγαλύτερη από αυτές στις αρχές του 2018 ήταν η Stichting VNA, η οποία είναι 

συνιδιοκτήτης 143 φαρμακείων. Η Medsen έχει 43, τα Ενωμένα Φαρμακεία Limburg 

(Verenigde Apotheken Limburg - VAL) 38, η Thio Pharma 24 και το γκρουπ Acdapha 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ - ΕΛΛΑΔΑΣ (1.000  ΕΥΡΟ) 

  

Imports exports 

SITC 

 

1 000 euros 

541 Medicinal and pharmaceutical products 2015 1222 47304 

 

2016 2185 47154 

 

2017 1955 45659 

    

542 Medicaments (including veterinary Medicaments) 2015 56566 193565 

 

2016 63959 162422 

 

2017 77834 144715 
Στατιστική Υπηρεσία της Ολλανδίας 

 

 

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2018 οι εισαγωγές των προϊόντων της 

κατηγορίας 541 (Medicinal and pharmaceutical products) από την Ελλάδα ανήλθαν σε 4 εκ. 

ευρώ ενώ οι εξαγωγές προς την Ελλάδα ανήλθαν σε 50 εκ. ευρώ. 

 

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2018 οι εισαγωγές των προϊόντων της 

κατηγορίας 542 (Medicaments -including veterinary Medicaments) από την Ελλάδα ανήλθαν 

σε 84 εκ. ευρώ ενώ οι εξαγωγές προς την Ελλάδα ανήλθαν σε 111 εκ. ευρώ. 

 

 

 



ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ: 

Ministry of Health, Welfare and Sport:  https://www.government.nl/ministries/ministry-of-

health-welfare-and-sport 

 

Healthcare in the Netherlands: 

https://www.government.nl/topics/health-

insurance/documents/leaflets/2016/02/09/healthcare-in-the-netherlands 

 

Health, Welfare and Sport    (Budget) 

http://www.rijksbegroting.nl/2016/voorbereiding/begroting?hoofdstuk=40.25 

Price information   https://www.medicijnkosten.nl/servicepagina/engelse-

informatie/objectives 

 

G-Standard   https://www.z-index.nl/English 

Health Insurers Netherlands https://zn.nl/350584836/Feiten-en-cijfers 

Royal Dutch Pharmacists Association - https://www.knmp.nl/knmp/about-knmp 

 

Dutch Foundation for Pharmaceutical Statistics (SFK) -  https://www.sfk.nl/publicaties/data-

en-feiten 

 

Health Care Inspectorate -  https://www.igz.nl/english/ 

http://www.neprofarm.com/about-neprofarm/services-and-activities/   

(Member of the European Association of the Pharmaceutical Industry of Self-care 

medicines-AESGP)  

 

Association Innovative Medicines -

https://www.vereniginginnovatievegeneesmiddelen.nl/english/members 

 

Medicines Evaluation Board (MEB)  -  https://english.cbg-meb.nl/ 

 

https://www.zorgprismapubliek.nl/ 
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http://www.researchandmarkets.com/research/bxn3fj/ims 

 

Στοιχεία και στοιχεία για την πρωτοβάθμια περίθαλψη -

https://www.zorgprismapubliek.nl/producten/huisartsenzorg/huisartsenzorg/ 

 

 

Ασφαλιστές υγείας και χρηματοδότηση της υγείας -

https://www.vektis.nl/images/Jaarcijfers_2016.pdf 

 

 

http://www.agora.mfa.gr/plirofories-gia-eksagogeis/636-stoixeia-exagogon-

farmakobiomixanias 
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