Wil Toenders is zelfstandig adviseur in de gezondheidszorg, in het bijzonder op het terrein van de
geneesmiddelen. Hij was voormalig hoofd geneesmiddelenbeoordeling bij het CVZ.
Wil Toenders is afgestudeerd als apotheker met als bijvak huisartsengeneeskunde. Daarna cursussen
management en recht.
Na enkele jaren als apotheker in een gezondheidscentrum in Amsterdam te hebben gepraktiseerd,
werd hij in 1990 hoofdredacteur van het Nederlandse Geneesmiddelenbulletin en was vanaf 1996
secretaris-generaal van de International Society of Drug Bulletins. In 1999 trad hij als farmaceutisch
adviseur in dienst van het College voor Zorgverzekeringen. Van 2004 tot 2009 was hij secretaris van
de Commissie Farmaceutische Hulp, de onafhankelijke deskundigencommissie die verantwoordelijk
is voor het adviseren van het ministerie van Volksgezondheid over de vergoeding van
geneesmiddelen.
Sinds 1 januari 2009 is hij gestart met het onafhankelijk adviesbureau ToendersdeGroot, dat
adviseert over gezondheidszorgbeleid en de vergoeding van geneesmiddelen in het bijzonder. Tot de
activiteiten behoren: deelname aan wetenschappelijke adviesraden, het adviseren over strategische
kwesties, het adviseren over de opzet van klinische studies, het doen van haalbaarheidsstudies naar
de vergoeding en het opstellen van vergoedingdossiers.
Conflicterende belangen: Als onafhankelijk adviseur is hij betrokken bij projecten van een breed
scala aan (semi-)overheidsinstanties en farmaceutische bedrijven.
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