
Reactie Roche: 
 
De berekening die de farmaceutisch wetenschapper gedaan heeft, is onjuist en 
onvolledig. De gebruikte aantallen kloppen niet en alleen op basis daarvan al klopt de 
berekening niet. De wetenschapper laat daarnaast allerlei kosten achterwege. Hij 
baseert zich op EPAR, terwijl de onderzoeks- en ontwikkelingskosten verder gaan dan 
wat in EPAR beschreven staat. Zie hieronder een verdere beknopte toelichting.  
 
De berekening is onjuist en onvolledig. De farmaceutisch wetenschapper stelt dat 
pertuzumab een variant is van trastuzumab, voor 98% gelijk is en lijkt hiermee te 
insinueren dat het een volledig standaard, bijna volledig aan trastuzumab gelijk 
onderzoeks-, ontwikkelings- en productieproces is. Dat is niet het geval. Perjeta is niet 
zo maar een variant van trastuzumab. Het bindt aan HER2, maar aan een andere epitoop 
en heeft daardoor dus ook een andere werking (het verhindert binding van HER2 aan 
HER3). En juist daar is al je onderzoek en ontwikkeling op gericht, op het vinden van dat 
molecuul en die epitoop die tot een andere werking leidt en daarmee tot het resultaat 
leidt van 16 maanden langer overleven met behoud van kwaliteit van leven. Perjeta 
heeft dan ook een volledig eigen onderzoeks- en ontwikkelingstraject afgelegd en heeft 
ook een volledig eigen (onafhankelijk) productieproces. 
 
Alleen al tot aan het einde van het fase II-onderzoek bedragen de kosten zo'n 600 
miljoen euro. De kosten bestaan uit out-of-pocket kosten, oftewel externe kosten, maar 
uiteraard ook uit kosten voor de bij het onderzoek, ontwikkeling en productie van het 
geneesmiddel betrokken Roche-medewerkers, het gebruiken van de infrastructuur, 
productiefaciliteiten, energie en aanverwante belastingen. Deze ontbreken in de 
berekening.   
 
De farmaceutisch wetenschapper baseert zich op EPAR. EPAR is echter niet volledig. Om 
maar één voorbeeld te noemen, bevat EPAR niet de aantallen patiënten die ingesloten 
moeten worden in post-approval commitment studies (bv. PHEREXA en PERUSE met in 
totaal alleen al bijna 2.000 ingesloten patiënten, let wel: dit is al meer dan het aantal 
patiënten in klinische studies die de wetenschapper überhaupt in zijn totale berekening 
meeneemt). De onderzoeks- en ontwikkelingskosten gaan dus verder dan wat er in 
EPAR beschreven staat. Een nieuw geneesmiddel betekent gemiddeld een investering 
van 1-2 miljard euro, meer dan 6500 tests en onderzoeken in 7 miljoen werkuren door 
ruim 400 onderzoekers.   
 


