a n dré k no t t n e rus e n h a n n e k e va n de
k l i ppe

Bepaalt wie betaalt? Over ontwikkeling en
ﬁnanciering van medische kennis

i n l e i di ng
Medisch en gezondheidswetenschappelijk onderzoek
naar onderwerpen die commercieel weinig aantrekkelijk
zijn dreigt achter te blijven bij onderzoek waarmee wel
geld te verdienen valt. Deze bijdrage, die gebaseerd is op
een signalement van de Gezondheidsraad,1 legt uit welke
mechanismen daarvoor verantwoordelijk zijn. Ingegaan
wordt op de invloed van de wijze van ﬁnanciering op de
onderzoeksagenda, met speciale aandacht voor de rol van
de industrie. Hoe is de verhouding tussen kennisbehoefte
en daadwerkelijke kennisontwikkeling? Ook wordt aandacht besteed aan de vertekening die bij het uitvoeren van
onderzoek kan ontstaan en aan de rol van in het geding
zijnde belangen. Mogelijke oplossingen komen aan bod.
de on de r z oe k sage n da
Wetenschappelijke kennisontwikkeling is essentieel voor
de bevordering van de volksgezondheid, maar is geen
neutraal fenomeen. Bij de totstandkoming van de onderzoeksagenda – de eerste stap in het proces van kennisontwikkeling – spelen naast het streven naar goede preventie
en zorg ook deelbelangen een rol. Gezien de betekenis van
kennis voor zorggerelateerde markten hebben commer
ciële bedrijven aanzienlijke belangen in dit proces. Zij investeren daarom sinds jaar en dag in Research & Develop
ment (r&d) en in financiering van onderzoek door derden.
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Sturend daarbij zijn niet alleen de maatschappelijke behoeften maar evenzeer de verwachte mogelijkheden om de
onderzoeksresultaten en daaruit voortkomende producten winstgevend te vermarkten. Dat is begrijpelijk, want
een onderneming moet winstgevend zijn om te kunnen
voortbestaan. Dit proces heeft belangrijke vooruitgang
gebracht, waaruit blijkt dat maatschappelijk belang en
commerciële haalbaarheid in veel gevallen kunnen samengegaan. Wanneer echter commerciële belangen de kennisproductie te sterk gaan sturen kan dat de totstandkoming
van een maatschappelijk evenwichtige onderzoeksagenda
belemmeren. Dat kan gevolgen hebben voor de volksgezondheid.
We zullen vooral ingaan op de invloed van industriële
ﬁnanciers, sponsors genoemd. Maar ook de overheid en
charitatieve fondsen ﬁnancieren onderzoek en ook daarbij
kunnen deelbelangen een rol spelen. Zo moet de overheid
de vraag beantwoorden welke publieke belangen onderzoeksprioriteit krijgen. Daarnaast kan het feit dat er voor
sommige ziekten (zoals hartziekten, kanker, diabetes,
reuma, nier- en longziekten) charitatieve fondsen bestaan
en voor andere niet, scheefgroei in kennisontwikkeling
veroorzaken. Ook deze invloeden verdienen aandacht,
maar worden in deze bijdrage slechts beknopt besproken,
als onderdeel van het totale krachtenveld en bij mogelijke
oplossingen.
pu bl i e k e e n pr i vat e ﬁ na nci e r i ng
Het bevorderen van een goede, evenwichtige kennisontwikkeling wordt in belangrijke mate beschouwd als een
overheidstaak. Als uitvloeisel van de Lissabon-akkoorden
(2000) hebben de lidstaten van de Europese Unie afgesproken 3% van hun Bruto Nationaal Product (bnp) te
gaan besteden aan Research & Development. Een derde
hiervan (1%) moet komen uit publieke en twee derde uit
private investeringen. De publieke investeringen bedragen
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in Nederland echter 0,7 à 0,8% van het bnp. Dat komt neer
op een ‘gat’ van ruim 1 miljard euro.2 Wat betreft biomedische r& d investeert Europa veel minder dan de Verenigde
Staten. In 2004 besteedde de non-market sector in de vs
bijna 0,40% van zijn bnp aan biomedische r& d en de
vijftien ‘oude’ eu-landen gemiddeld slechts 0,17%. De European Science Foundation (esf) en de European Medical
Research Council (emrc) adviseerden daarom in 2007 de
publieke middelen voor medisch onderzoek in Europa binnen tien jaar te verdubbelen.
Ter bevordering van onderzoek naar belangrijke volksgezondheidsthema’s kent Nederland organisaties als
ZonMw en de Raad voor Gezondheidsonderzoek (rgo).
Via ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, stelt de regering publiek
onderzoeksgeld beschikbaar. De rgo is sinds 2008 onderdeel van de Gezondheidsraad en adviseert de regering
over maatschappelijke onderzoeksprioriteiten. Dit heeft
bijvoorbeeld geleid tot ZonMw-onderzoeksprogramma’s op de gebieden revalidatie, geestelijke gezondheidszorg, public health, infectieziekten en ouderenzorg. De
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
(k naw) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (n wo) adviseren over respectievelijk
ﬁnancieren fundamenteel ofwel basaal onderzoek, waarbij
kennisontwikkeling op zichzelf centraal staat.
Inmiddels wordt onderzoeksﬁnanciering via de Europese Commissie steeds belangrijker. Zo besteedt het euKaderprogramma 2007-2013 ruim vijftig miljard euro, en
voor de periode 2014-2021 wordt een verdere stijging verwacht. Hierbij gaat het om toegepast en in mindere mate
om door wetenschappelijke interesse gedreven onderzoek.
Naast onderzoeksﬁnanciering zijn er indirecte wegen
om de onderzoeksagenda te beïnvloeden, bijvoorbeeld via
adviseurschappen en bijzondere leerstoelen. Die laatste
kunnen ook geïnitieerd worden vanuit het bedrijfsleven.
Uit onderzoek van de Volkskrant bleek van alle leerstoe-
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len aan Nederlandse universiteiten bijna een kwart extern
geﬁnancierd, en daarvan werd weer een kwart door bedrijven betaald.3
Wat is de resultante van al deze invloeden, zijn er aanwijzingen voor onevenwichtige kennisontwikkeling ten
aanzien van de volksgezondheid? Om deze vraag te beantwoorden verrichtte de Gezondheidsraad vier case studies
door middel van literatuuronderzoek en interviews met
sleutelpersonen vanuit volksgezondheid, wetenschap en
industrie. De thema’s waren geneesmiddelenonderzoek,
onderzoek naar diagnostica, voedingsonderzoek en public
health-onderzoek. Daarbij werd ook gebruik gemaakt van
een achtergrondstudie van Adams en anderen. 4 We vermelden hieronder de voornaamste resultaten.
Geneesmiddelen
De farmaceutische industrie agendeert onderzoek vooral
als dit voor registratie van een geneesmiddel is vereist. Als
echter de kennisontwikkeling rond geneesmiddelen daarvan geheel afhankelijk zou zijn, zou veel kennis die nodig
is voor goede patiëntenzorg onderbelicht blijven. Belangrijke kennislacunes betreffen: de ontwikkeling van geneesmiddelen voor zeldzame aandoeningen (weesgeneesmiddelen); de meerwaarde van nieuwe geneesmiddelen in de
dagelijkse praktijk;5 de werkzaamheid van geneesmiddelen
voor speciﬁeke groepen, bijvoorbeeld kinderen,6 ouderen,
en patiënten met meer dan één aandoening;7 de effecten
van geneesmiddelen op de lange termijn; zeldzame maar
ernstige bijwerkingen van geneesmiddelen; methoden voor
verantwoorde afbouw van geneesmiddelen; en ten slotte
de effecten van bepaalde geneesmiddelen vergeleken met
andere geneesmiddelen en interventies (zoals chirurgische
interventies, gesprekstherapie, bewegingstherapie, aangepast dieet).
Men kan twijfelen aan het maatschappelijk nut van
sommige studies die in opdracht van de industrie worden
uitgevoerd, zoals placebogecontroleerd onderzoek naar
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de werkzaamheid van een nieuw geneesmiddel voor een
aandoening waarvoor al werkzame geneesmiddelen op
de markt zijn (me too-geneesmiddel). Onderzoek naar de
meerwaarde ten opzichte van bestaande middelen sluit
veel meer aan bij de behoeften in de patiëntenzorg. Belangrijk is ook onderzoek waarbij farmacologische en niet-farmacologische interventies worden vergeleken, of onderzoek naar protocollen waarvan geneesmiddelen al dan niet
een onderdeel zijn, zoals verloskundige technieken, revalidatiemethoden en psychotherapie. Dergelijk onderzoek
valt meestal buiten het bereik van industriële sponsoring.
Omdat het vaak om meer dan één mogelijke aandoening
gaat, is het dikwijls ook lastig ﬁnancierbaar vanuit charitatieve fondsen.
Diagnostica
De kennis over diagnostica kent nog meer lacunes dan
die over geneesmiddelen. Er zijn vaak wel gegevens over
veiligheid, maar veel minder over validiteit (meet een test
goed wat deze beoogt te meten) en klinisch nut (is de uitvoering van de test nuttig voor de patiënt, en weegt dit op
tegen eventuele belasting en risico’s). Dit type onderzoek
is bovendien methodologisch complexer dan onderzoek
naar de effectiviteit van een therapie.8 Omdat de meeste
aandacht uitgaat naar innovatieve technieken, zijn nauwelijks middelen beschikbaar voor onderzoek naar alledaagse diagnostiek, zoals anamnese en lichamelijk onderzoek.
Voorts zijn de Europese regels voor het in de handel brengen van medische producten zoals diagnostica minder
streng dan voor geneesmiddelen. Mede daardoor zijn de
industriële investeringen in evaluatie van klinische effecten relatief beperkt.
Er zijn inmiddels nationaal en internationaal initiatieven genomen om de leemten in kennis over geneesmiddelen en diagnostica op te vullen. Voorbeelden zijn diverse
ZonMw-programma’s en de prioriteitsprojecten van de
World Health Organisation (w ho).9 Aan sommige initi-
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atieven draagt ook de industrie bij. Voorbeelden zijn het
Center for Translational Molecular Medicine, TiPharma,
en Medicines for Children Research Network.
Voeding
De industrie heeft veel invloed op de agenda van het voedingsonderzoek, doordat zij dit voor een belangrijk deel
ﬁnanciert. Toegepast voedingsonderzoek valt uiteen in
contractonderzoek van de industrie en onderzoeksprogramma’s van ZonMw gesteund door de ministeries van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en dat van Economie,
Landbouw en Innovatie. Kent het onderzoek naar de effecten van voedingsstoffen op ‘intermediaire eindpunten’
(bijvoorbeeld bloedvetgehaltes) al veel witte vlekken, naar
de betekenis voor de gezondheid (klinische eindpunten)
wordt nagenoeg geen interventieonderzoek gedaan. Dergelijk onderzoek wordt zelden door de voedingsindustrie uitgevoerd of geﬁnancierd. Het komt ook nauwelijks
in aanmerking voor subsidiëring door ZonMw of n wo,
vanwege de hoge kosten en omdat het zich gezien de lange
looptijd moeilijk in de programmering laat inpassen. Belangrijke thema’s blijven dan liggen.
Public health
De mogelijkheden om de resultaten van public health-onderzoek te gelde te maken zijn zeer beperkt. Daarom wordt
verreweg het meeste onderzoek op dit terrein uit publieke
middelen betaald. De overheid bepaalt hier dus de agendering en prioritering. Daarbij kunnen allerlei invloeden een
rol spelen, zoals politieke ambities en druk van belangengroepen. Tegelijkertijd is juist op dit gebied de betekenis
van onafhankelijke adviesorganen zoals de rgo, die de
overheid wijzen op maatschappelijke onderzoeksprioriteiten, relatief groot. Public health-onderzoek is sterk afhankelijk van projectgebonden ﬁnanciering. Lacunes liggen
vooral op het terrein van langlopend onderzoek naar de
determinanten van een (on)gezonde omgeving en (on)gezond gedrag en daarop gerichte interventies.
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m e ch a n ism e n di e sch e e f groe i
be vor de r e n
De industrie is geneigd niet meer onderzoek te doen dan
voor productregistratie is vereist. Beperkte mogelijkheden
voor patentering en een geringe behoefte aan commerciële producten zetten soms het onderzoek op achterstand.
Voorbeelden zijn het onderzoek naar de invloed van voedingsmiddelen op de gezondheid en naar de effectiviteit
van public health-interventies. Ook de samenwerkingsverbanden tussen de publieke en private sector – publiek-private partnerships (ppp’s), die nuttig zijn om verbindingen
te leggen tussen wetenschappelijke vooruitgang, marktinzicht en investeringen in innovatie – richten zich vooral
op kennisontwikkeling die (op termijn) economisch valoriseerbaar is. Men spreekt wel van het crowding out effect:
kennisgebieden waarbij de verkoop van producten en het
maken van winst minder aan de orde zijn, blijven in vergelijking met economisch valoriseerbare kennisgebieden achter
in ontwikkeling, ongeacht maatschappelijke behoeften.
Voorts worden industriële onderzoeksgelden relatief
gemakkelijk verkregen. Niet altijd is er sprake van onafhankelijke peer review en competitie met collega-onderzoekers. Daarnaast zijn de vergoedingen die de industrie aan
onderzoekers betaalt vaak veel hoger dan die voor publiek
geﬁnancierde studies. Dan dreigt in plaats van het maatschappelijk nut de vergoeding te bepalen of een onderzoek
wordt uitgevoerd.
de u i t voe r i ng va n on de r z oe k
Na agendering en prioritering volgt de uitvoering. Ook
deze fase is niet immuun voor commerciële invloeden.
Gevonden is dat onderzoekspublicaties over producten
van bedrijven die het onderzoek betaalden voor deze producten gunstiger resultaten laten zien dan gepubliceerd
onderzoek over deze producten bekostigd uit andere

97
Eelke de Jong en Rolf Hoekstra (red.), ‘Macht en wetenschap’
Valkhof Pers, Nijmegen 2011
(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 99.3)

bron.10 Voorbeelden zijn de derde-generatiepil,11 calciumblokkers12 en statines.13 Deze trend is ook waargenomen
voor systematische reviews,14 meta-analyses15 en kosteneffectiviteitsonderzoek.16 Dit is verontrustend, want als er
vraagtekens kunnen worden geplaatst bij gepubliceerde
uitkomsten van medisch onderzoek, kan het fundament
van medische richtlijnen – en dus van evidence based medicine – worden ondergraven. Bovendien moeten aan onderzoek deelnemende patiënten erop kunnen rekenen dat dat
onderzoek deugdelijk is en objectief wordt gerapporteerd.
Verklaringen voor de observatie dat het product van
de sponsor er vaker goed uitkomt, bewegen zich op drie
niveaus.17 Ten eerste wordt er vaak vergeleken met een placebo (niet-actief middel) en niet met het tot dan toe best
werkzame middel. Het nieuwe middel komt dan gemakkelijker goed uit de bus, hoewel de klinische meerwaarde
onduidelijk blijft. Ten tweede kan de vergelijking worden
beïnvloed doordat vergeleken wordt met een actief middel
dat niet optimaal is gedoseerd, of door de proefpersonen/
patiënten gunstig te selecteren of uitval niet goed mee te
rekenen. Ten slotte kan de neiging bestaan om voor de
sponsor gunstige onderzoeksresultaten wel te publiceren
en ongunstige niet (publicatiebias). Ook voor tijdschriftredacties kan het aantrekkelijker zijn om artikelen met positieve uitkomsten en gevolgen voor de praktijk te publiceren. Voorts vormt publicatie van gesponsorde trials voor
tijdschriften vaak een substantiële bron van inkomsten
vanwege de afname van reprints door de sponsor.
Berucht zijn de zogenoemde seeding trials, die voor marketingdoeleinden worden gebruikt onder het mom van fase
iv-onderzoek: de fase na registratie van een nieuw geneesmiddel waarin onderzoek naar late en zeldzame bijwerkingen gedaan wordt. Vaak ligt er geen wetenschappelijke
vraagstelling aan dit onderzoek ten grondslag. Het doel is
uitsluitend een nieuw geneesmiddel ‘in de pen’ van artsen
te krijgen. Een voorbeeld is de adva ntage-trial, waarbij
rofecoxib en naproxen werden vergeleken.18 Seeding tri-
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als zijn vaak te herkennen aan het grote aantal betrokken
beroepsbeoefenaren en patiënten, een hoge vergoeding
voor de werkzaamheden en onduidelijkheid over het nut
van het onderzoek. Vaak gaat het om me too-preparaten.
dru k op va l or i sat i e
Sinds medio jaren tachtig worden universiteiten van overheidswege aangespoord om meer contractonderzoek te
doen, mede gelet op de beperkte beschikbaarheid van
overheidsgelden voor onderzoek. Het onderzoek in opdracht van de industrie nam toe, en academisch-medisch
en industrieel onderzoek raakten meer verweven.
Als positieve aspecten van deze ontwikkeling worden
genoemd marktgerichtheid en meer geld voor onderzoek,
waarbij de noodzaak van garanties voor onafhankelijkheid
van de onderzoekers onderkend wordt. Soms zijn academische onderzoekers in staat ook hun eigen academische
onderzoeksagenda (investigator driven research) uit te voeren met behulp van ﬁnanciën afkomstig van contractonderzoek.
Keerzijden van deze toegenomen verwevenheid zijn
het crowding out effect ten aanzien van minder goed valoriseerbaar onderzoek, en het risico dat het relatieve gemak
waarmee industriële onderzoeksgelden worden verkregen
ten koste gaat van maatschappelijk nut en kwaliteit.
hoe de probl e m e n bi j on de r z oe k s 
age n de r i ng a a n t e pa k k e n?
Bovenbeschreven bevindingen zijn aanleiding tot bezinning op de rol en verantwoordelijkheid van betrokken partijen bij het agenderen en prioriteren van medisch onderzoek.
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Artsen/onderzoekers en hun instellingen
Het crowding out effect leidt ertoe dat het beperkte potentieel aan onderzoekscapaciteit en beschikbare proefpersonen/patiënten niet steeds wordt aangewend voor onderzoek waaraan vanuit volksgezondheidsoogpunt de meeste
behoefte bestaat. Bij de beoordeling van onderzoek met
mensen door de Medisch-ethische toetsingscommissie
(metc) kan overbodig onderzoek echter worden voorkomen door strikte toepassing van de eis dat aannemelijk
moet zijn dat onderzoek tot nieuwe inzichten op het gebied
van de geneeskunst leidt. metc’s kunnen verlangen dat de
noodzaak van een onderzoek blijkt uit een meta-analyse.
Zogenoemd niet-w mo-plichtig onderzoek,19 waaronder
veel fase iv-onderzoek en seeding trials vallen, wordt echter niet door metc’s gezien. Hier hebben artsen/onderzoekers en hun instellingen een extra grote verantwoordelijkheid.
In het algemeen geldt dat artsen/onderzoekers de verantwoordelijkheid voor hun onderzoeksagenda niet kunnen afschuiven op een metc. Bij beslissingen over de
belasting van de researchinfrastructuur en de patiëntenpopulatie wegen wetenschappelijke, ethische en maatschappelijke belangen mee. Als onderzoek wordt geagendeerd
om aantrekkelijke inkomsten voor een onderzoeksgroep
te verwerven, is het de vraag of het belang dat daarmee is
gemoeid wel in verhouding staat tot de bezwaren en risico’s voor proefpersonen (art. 3 onder c w mo). Het is al met
al wenselijk dat artsen, onderzoekers en bestuurders hun
onderzoeksagenda regelmatig kritisch met elkaar bespreken.
Het bedrijfsleven
De doelstellingen van wetenschap en bedrijfsleven verschillen. Daar is niets mis mee. Alle partijen zijn echter
wel aanspreekbaar op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat betekent bijvoorbeeld dat bedrijven geen
onderzoek moeten agenderen dat wringt met de w mo,
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zoals onderzoek dat geen nieuwe medische kennis op
levert.
Er zijn steeds meer goede voorbeelden van het invullen
van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zo hebben de
aanbevelingen van het w ho-rapport over Priority medicines doorgewerkt in de onderzoeksagenda van TiPharma,
een publiek-private samenwerking gericht op het ontwikkelen van maatschappelijk gewenste medicijnen, en in die
van afzonderlijke farmaceutische bedrijven. Een normatief kader dat hierbij kan helpen is dat van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (mvo). Fabrikanten van
medische producten kunnen ook bijdragen aan publieke
fondsen, zonder voorwaarden te stellen aan de besteding
van deze gelden. Een dergelijk gebaar zou ook bijdragen
aan verbetering van hun in het verleden nogal geschonden
imago.
De overheid
De overheid heeft de grondwettelijke taak maatregelen te
treffen ter bevordering van de volksgezondheid. Daarbij
hoort het bevorderen van daarop gerichte kennisontwikkeling. De terugtredende overheid heeft dat de afgelopen
decennia vooral gedaan door onderzoeksgeld beschikbaar te stellen en publiek-private samenwerking te stimuleren. De overheid bleef echter onder de norm voor
onderzoeksﬁnanciering die binnen de eu is afgesproken.
Bovendien richt publiek-private samenwerking zich niet
op kennis die niet binnen afzienbare tijd economisch kan
worden gevaloriseerd. Aan deze kennis is wel degelijk behoefte.
De overheid zou haar rol bij kennisontwikkeling naar
een hoger ambitieniveau kunnen tillen. Meer overheids
ﬁnanciering bevordert het evenwicht tussen de verschil
lende geldstromen en vormt een tegenwicht tegen ‘marktfalen’ en crowding out. Dit past ook bij de taak die universiteiten van oudsher hebben: onafhankelijke kennisontwikkeling met juist aandacht voor niet of minder goed

101
Eelke de Jong en Rolf Hoekstra (red.), ‘Macht en wetenschap’
Valkhof Pers, Nijmegen 2011
(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 99.3)

valoriseerbare kennis. Daarnaast kan de overheid actief
bevorderen dat belangrijke kennishiaten worden opgevuld.
Hiervan werden al voorbeelden genoemd. Dat kan door
tweede-geldstroomgelden te richten op bepaalde gebieden
(earmarking).
Meer prikkels kunnen worden ingebouwd via bestaande
(eu-)regelgeving om het bedrijfsleven tot bepaald onderzoek aan te zetten. Hiervan zijn de volgende voorbeelden
te noemen. Allereerst het aanscherpen van registratievoorschriften, bijvoorbeeld door van producenten te verlangen
dat zij onafhankelijk onderzoek naar het verantwoord
afbouwen van geneesmiddelen overleggen of onafhankelijk
fase i v-onderzoek naar langetermijneffecten ﬁnancieren.
Ten tweede het verlenen van belastingvoordeel aan bedrijven die bepaald onderzoek doen, zoals al gebeurt bij onderzoek naar weesgeneesmiddelen. In de derde plaats kan
meer octrooibescherming gegeven worden als aan extra
eisen is voldaan. Zo geldt al dat als bij registratie resultaten van een trial bij kinderen worden overgelegd, het patent
met een half jaar wordt verlengd. Ten vierde kan men de
eu-richtlijnen voor diagnostica aanscherpen, zodat deze
pas op de markt komen als bewijs voor validiteit en klinisch nut wordt overgelegd. Een tussenstap kan zijn: tijdelijke toelating van een diagnosticum met de verplichting
om dat bewijs binnen een bepaalde termijn te leveren. Ten
slotte kan wet- en regelgeving op eu- en nationaal niveau
bepaalde ontwikkelingen faciliteren. Voorbeelden zijn de
Verordening geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik en
de Verordening weesgeneesmiddelen.
Voorts kan de overheid ervoor zorgen dat valoriseer
bare kennis met een groot publiek belang hoog op de researchagenda van publiek-private partnerships komt. Maar
omdat het ppp-model ongeschikt lijkt voor het genereren
van kennis waarmee geen geld kan worden verdiend, blijft
het meeste public health-onderzoek aangewezen op publieke en charitatieve fondsen.
De overheid kan de industrie verplichten een bepaald
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percentage van de omzet af te staan ten behoeve van
publieke onderzoeksfondsen. Italië kent een dergelijke verplichting ten bedrage van 5% procent van het marketingbudget van de farmaceutische industrie, jaarlijks ca. veertig
miljoen euro.20 Een gevoelig punt is dat bedrijven op deze
wijze meebetalen aan het genereren van kennis waarvan zij
zelf de concurrentie kunnen ondervinden. Zo kan bijvoorbeeld een werkzame bewegingstherapie voor overgewicht
concurrerend zijn voor een pil tegen overgewicht. Aan de
andere kant valt zulks juist onder de algemene maatschappelijke verantwoordelijkheid waarop men wordt aangesproken. Een dergelijke verplichting zou internationaal
moeten gelden om te voorkomen dat fabrikanten uitwijken
naar andere landen.
Er is nog een andere mogelijkheid voor verruiming
van de publieke onderzoeksfondsen. In navolging van de
industrie die de samenleving laat meebetalen aan r& dkosten door deze te verdisconteren in de prijzen, zou een
percentage van de jaaromzet van zorgverzekeraars kunnen worden bestemd voor onderzoek dat maatschappelijk
hoge prioriteit verdient. Dit leidt in eerste instantie tot een
lichte premieverhoging, maar levert op termijn meer effectiviteit, efﬁciëntie en gezondheidswinst op, en dus premiedaling. Een dergelijke ﬁnancieringsstroom is bovendien
stabiel en minder kwetsbaar voor bezuiniging.
Aantrekkelijk is ook het recente Amerikaanse overheidsinitiatief om comparative effectiveness research een
krachtige ﬁnanciële impuls te geven. Immers, door uiteenlopende behandelingen voor eenzelfde ziekte beter te vergelijken kunnen onnodig dure en minder effectieve behandelingen ontmoedigd worden.
hoe v e rt e k e n i ng va n on de r z oe k t e ge n
t e ga a n?
Eerder zijn mechanismen aangegeven die tot vertekening
leiden en het vertrouwen in onderzoek ondergraven. Wat
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kunnen betrokkenen daaraan doen? Achtereenvolgens behandelen we onderzoekers en hun instellingen, tijdschriften, het bedrijfsleven en de overheid.
Onderzoekers en hun instellingen
Bestaande normatieve kaders zijn de gcp-richtlijnen
(Good Clinical Practice), researchcodes van instellingen
en ziekenhuizen21 en de Verklaring van wetenschappelijke
onafhankelijkheid van de k naw.22 Onderzoekers moeten
zich steeds afvragen of de rol van de ﬁnancier in overeenstemming is met deze uitgangspunten. Voorts kunnen de
medische beroepsverenigingen een ethische code opstellen voor onderzoekers, en de onderzoekersopleiding kan
meer aandacht besteden aan onderzoeksethiek.
Onafhankelijkheid van onderzoekers is essentieel.
Minder belangenverstrengeling betekent minder druk op
onderzoekers om de sponsor ‘welgevallig’ te zijn, en minder kans op bias. De verantwoordelijkheden moeten vóór
het onderzoek worden vastgelegd. Een goede constructie
is die van de Clinical Trial Service Unit in Oxford, waar
het onderzoeksdesign, de data-verzameling, -analyse en
-interpretatie, en de publicatie geheel in handen zijn van
de onderzoekers. Het is belangrijk dat onderzoekers nationaal en internationaal één lijn trekken, want anders kunnen sponsors onderzoekers met ﬂexibeler normen opzoeken. Onderzoekers kunnen medisch onnodig placebogecontroleerd onderzoek weigeren met een beroep op de
Verklaring van Helsinki. Ook zijn zij verantwoordelijk
voor optimale dosering van middelen waarmee experimentele middelen worden vergeleken.
Dat onderzoek daadwerkelijk in overeenstemming met
de gcp-principes is uitgevoerd moet via monitoring worden geveriﬁeerd. Hieraan schort het nog vaak in de praktijk. De kwaliteitsborging door onderzoeksinstellingen
moet daarom worden verbeterd.
Onderzoekers moeten geen contracten tekenen op
grond waarvan sponsors publicatie van onderzoeksresul-
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taten lang kunnen ophouden of tegenhouden. Ook kunnen
zij bedingen dat gegevensbestanden openbaar beschikbaar zijn.23 metc’s toetsen sinds 2008 ook de inhoud van
onderzoekscontracten, waarbij zij mede letten op afspraken over openbaarmaking van resultaten.24 Breed gedragen standaardcontracten kunnen onderzoekers hierbij
ondersteuning bieden.
Bij fase i v-onderzoek, dat niet altijd door de w mo
wordt bestreken, spelen vaak marketingdoeleinden mee.
Het is raadzaam dat artsen en onderzoekers beroepsnormen voor dit onderzoek ontwikkelen, en beter leren beoordelen wanneer ze te maken hebben met een seeding trial.25
Onderzoekers moeten open zijn over belangenconﬂic
ten. Transparantie lost echter niet alle mogelijke vooringenomenheid op.26 Beter is belangenverstrengeling zoveel
mogelijk te vermijden, bijvoorbeeld door geen persoonlijk
honorarium of ﬁnanciële ondersteuning voor congresbezoek van sponsoren te accepteren, en geen aandelen te
hebben in bedrijven van sponsoren. Onderzoekers dienen
ook geen ﬁnancieel belang te hebben bij een bepaalde uitkomst van het onderzoek, zoals het Amerikaanse Institute
of Medicine (iom) benadrukt.27
Tijdschriften
Steeds meer medische tijdschriften eisen dat auteurs belangenverklaringen invullen en zij kunnen deze publiceren. Steeds vaker worden ook criteria aangehouden voor
rapportage van trials en diagnostisch onderzoek.28 Beoordeling van het belang en de kwaliteit van onderzoek door
onafhankelijke reviewers is een basisvoorwaarde. Hoofdredacties moeten er verder op letten dat ook negatieve uitkomsten van goed onderzoek worden gepubliceerd.
Het International Committee of Medical Journal Editors (icmje) heeft besloten alleen nog trials te publiceren
die vooraf in een openbaar trial register zijn aangemeld,
met vermelding van de sponsors.29 Daardoor wordt het
achterhouden van onwelgevallige onderzoeksresultaten
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tegengegaan. Redacties kunnen ook onderzoeksprotocollen opvragen en toegankelijk maken via internet en regels
stellen ten aanzien van de onafhankelijkheid van de dataanalyse.
Het bedrijfsleven
Industriële sponsors moeten vertekening ten gunste van
het eigen product tegengaan. Nefarma, de vereniging innovatieve geneesmiddelen Nederland, steunt openbaarmaking van onderzoeksgegevens uit het register van de
Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek
(ccmo). Sommige bedrijven hebben zichzelf de ver
plichting opgelegd om de resultaten van al hun onder-zoek
openbaar te maken via de eigen website. Amerikaanse bedrijven moeten hun clinical trials aanmelden bij het openbare register van de National Institutes of Health (nih).
Hoe minder de sponsor betrokken is bij opzet en uitvoering van een onderzoek, des te geloofwaardiger de uitkomsten. Fabrikanten moeten zich daarom afvragen of zij fase
iii-onderzoek (clinical trials) niet beter geheel aan onafhankelijke onderzoekers kunnen overlaten.30
Sponsoren kunnen zich committeren aan de Verklaring
van wetenschappelijke onafhankelijkheid van de k naw
volgens welke zij publicatie van onderzoeksresultaten
niet mogen beletten, en hoogstens zes maanden mogen
opschorten voor veriﬁcatiedoeleinden. Overleg is gaande tussen industrie, de Inspectie voor de Gezondheidszorg (igz) en de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij
tot bevordering der Geneeskunst (k nmg) over het terugdringen van seeding trials. Dit kan bijvoorbeeld door te
voorzien in verplichte toetsing van fase iv-onderzoek. De
industrie kan ook richtlijnen voor good sponsoring practice
opstellen als een vorm van zelfregulering.31
De overheid
In Nederland moet medisch onderzoek met mensen worden aangemeld bij de Centrale Commissie voor Mens-
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gebonden Onderzoek (ccmo) en sinds 2009 worden de
kerngegevens van onderzoeksprotocollen in het openbare
ccmo-register geplaatst. Aldus wordt tegengaan dat onderzoeksresultaten worden verzwegen of verkeerd worden
voorgesteld.32 In de toekomst zal het ccmo-register ook
onderzoeksresultaten opnemen, in navolging van de Amerikaanse fda Amendment Act 801.33
Men kan zich afvragen of overheden medisch onnodig
placebogecontroleerd onderzoek moeten verbieden. Maar
ook minder ingrijpende methoden kunnen effectief zijn,
zoals strenger toezicht door metc’s of aanscherping van
registratie-eisen. Zo kan men vragen om bewijs dat een
nieuw middel effectiever is dan al bestaande middelen.
Een dergelijke aanscherping kan alleen in eu-verband
plaatsvinden. Nationaal kunnen via beperking van de
contractvrijheid excessieve betalingen per geïncludeerde
onderzoekspatiënt worden tegengegaan, en kunnen regels
worden gesteld betreffende niet-w mo-plichtig fase i vonderzoek.
De overheid kan ook indirect helpen door uit te dragen
dat onafhankelijkheid van onderzoekers essentieel is, en
door aan te dringen op ruime aandacht voor wetenschappelijke integriteit en onderzoeksethiek, ook in de opleiding
tot arts/onderzoeker.34
Last but not least is de overheid verantwoordelijk voor
verbetering van de onderzoeksinfrastructuur, waardoor
de uitvoering van onderzoek minder afhankelijk kan worden van industriële sponsoring.
i n di v i du e l e v e r a n t woor de l i j k h e i d
ce n t r a a l
Deze bijdrage vestigde de aandacht op scheefgroei binnen
de medische onderzoeksagenda ten nadele van onderwerpen die economisch minder goed valoriseerbaar zijn, en
op vertekening van onderzoeksresultaten vanwege belangen van sponsoren. Mogelijke oplossingen zijn aangedra-

107
Eelke de Jong en Rolf Hoekstra (red.), ‘Macht en wetenschap’
Valkhof Pers, Nijmegen 2011
(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 99.3)

gen en diverse actoren werden aangesproken. Er is veel
ruimte voor verbetering en heel wat maatregelen kunnen
helpen. Daarbij gaat het om ﬁnanciering, wetenschappelijke en ethische codes en processen, en regulering in nationaal en internationaal verband. Maar centraal staat de verantwoordelijkheid die individuele onderzoekers moeten
waarmaken ten opzichte van patiënten, de samenleving
en de wetenschap, en die ook richting moet geven als de
omstandigheden qua ﬁnanciering, regelgeving en externe
druk niet optimaal zijn.
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