
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.   
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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. 

Publicaties: 

1. Toenders WGM, Postma MJ. De vergoeding van geneesmiddelen-goedkoop als het kan, duur 
als het moet. Hoofdstuk in: Het geneesmiddel. Buurma H et al. Maarssen: Elsevier 
gezondheidszorg, 5e druk, 2008. 

2. Toenders WGM. Onrust over ADHD-medicijnen: volledige vergoeding nieuwe middelen 
terecht afgewezen. Medisch Contact 2006; 61: 1532-1534. 

3. Toenders WGM. Een geval apart: vergoedingsproblematiek clopidogrel: geen regel maar 
uitzondering. Medisch Contact 2005; 60: 1968-1970.  

4. Toenders WGM. ‘Lifestyle’ ongeschikt als argument in discussie over kosten van 
geneesmiddelen- betere vergoedingscriteria uitwerken. Pharm. Weekblad 2003; 138: 940-
943. 

5. Toenders WGM. Medicijnen die je liever niet moet slikken. Den Haag: Consumentenbond, 
2000.  

6. Toenders WGM, Loenhout JWA van. Nederlandse geneesmiddelenregistratie: meer openheid 
dringend gewenst. Ned Tijdschr Geneeskd 1997; 141: 2051-2054.   

7. Bouvy M, Brandt E, Egberts T, Toenders W. De pil. Alles over de anticonceptiepil. Amsterdam: 
Prometheus, 1996.  



8. Toenders WGM, Blom AthG, Kuyvenhoven MM. Het voorschrijven van geneesmiddelen door 
de huisarts: mogelijkheden tot beïnvloeding door de apotheker? Pharm Weekblad 1984; 119: 
612-619.  

 


