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Aanbieding signalement


Aan de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Meneer de minister,


Het initiatief voor het signalement dat ik u hierbij aanbied, is genomen door 
de Beraadsgroep Gezondheidsethiek & -recht van de Gezondheidsraad. 
Het signalement verkent de invloed van (industriële) sponsoring op het ont-
wikkelen van medische kennis, en de ethische vragen die daardoor worden 
opgeroepen. Het gaat vooral om het stadium van agendering en prioritering 
(welke kennis moet worden ontwikkeld) en het stadium van de ontwikkeling 
van die kennis door onderzoek.


Aan de hand van case studies wordt getoond dat de biomedische kennis 
zou scheefgroeien, als kennisontwikkeling te zeer afhankelijk zou zijn van 
het industriële onderzoek. De case studies betreffen geneesmiddelenonder-
zoek, onderzoek naar diagnostica, voedingsonderzoek en public health 
onderzoek. De onderzochte kennisgebieden blijken alle de gevolgen te 
ondervinden van wat het crowding out effect wordt genoemd: het verschijn-
sel dat kennisgebieden waarop de verkoop van producten en het maken 
van winst niet of minder aan de orde zijn, in vergelijking met economisch 
valoriseerbare kennisgebieden in ontwikkeling achterblijven, al bestaat er 
maatschappelijk wel degelijk behoefte aan deze kennis. 


Deze bevindingen leiden tot ethische vragen, onder meer naar de mate 
waarin het geschetste effect leidt tot onevenwichtige keuzen en uitkomsten 
op het gebied van kennisontwikkeling en naar mogelijke grenzen aan de 
vrijheid om onderzoeksprioriteiten te stellen. Over dergelijke vragen zou 
meer discussie moeten plaatsvinden.


ceg 
Centrum voor ethiek en gezondheid 







 


Wat betreft de invloed van industriële sponsoring op onderzoek: uit de litera-
tuur blijkt dat onderzoek naar een product van een bedrijf dat door dat 
bedrijf wordt betaald, voor dat product gunstiger resultaten oplevert dan 
onderzoek naar datzelfde product bekostigd uit andere middelen. Deze ver-
tekening ten gunste van het product van de sponsor is verontrustend, ook 
omdat het vertrouwen in onderzoek erdoor kan worden ondergraven. Een 
belangrijke ethische vraag is dan ook wat de implicaties hiervan zijn voor 
het handelen van de diverse betrokken partijen: onderzoekers en hun instel-
lingen, tijdschriften en hun redacties, het bedrijfsleven en de overheid.


Tenslotte geeft het signalement suggesties voor de wijze waarop men de 
gesignaleerde problemen het hoofd zou kunnen bieden. Steeds gaat het 
daarbij om de vraag welk aandeel de betrokken partijen kunnen hebben in 
mogelijke oplossingen. De overheid kan op onderdelen een sturende 
invloed uitoefenen.


Dit signalement verschijnt in de serie Signalering ethiek en gezondheid van 
het CEG. Het is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Beraadsgroep 
Gezondheidsethiek & -recht. Het werd getoetst door de Raad voor Gezond-
heidsonderzoek en de Beraadsgroep Geneeskunde. De case study over 
voedingsonderzoek werd besproken met de Beraadsgroep Voeding en die 
over public health onderzoek met de Beraadsgroep Maatschappelijke 
Gezondheidszorg.


Met vriendelijke groet,


Prof. dr. J.A. Knottnerus
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Samenvatting 7


Samenvatting


Dit signalement verkent de invloed van de financier (met name de industrie) op het ontwikke-
len van medische kennis, en de ethische vragen die daardoor worden opgeroepen. Daarbij 
gaat het vooral om het beslissen op welke gebieden kennis moet worden ontwikkeld en om de 
daadwerkelijke ontwikkeling van die kennis door onderzoek. Waar in het vervolg wordt 
gesproken over ‘sponsoring’ en ‘sponsor’ wordt daarmee ‘financiering’ en ‘financier’ van 
onderzoek bedoeld. Het signalement is gebaseerd op een achtergrondstudie van prof. dr. R. 
Bal c.s. in opdracht van de Gezondheidsraad en op literatuurstudie en interviews met deskun-
digen. De Beraadsgroep Gezondheidsethiek & -recht van de Gezondheidsraad stelde het sig-
nalement op. Het verschijnt onder auspiciën van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid 
(CEG), een samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad en de Raad voor de Volksge-
zondheid en Zorg. De Gezondheidsraad is verantwoordelijk voor de inhoud. 


Invloeden op de onderzoeksagenda


In hoofdstuk 1 wordt benadrukt dat ook andere dan industriële sponsors, bijvoorbeeld de over-
heid en charitatieve fondsen, onderzoek financieren en daardoor invloed uitoefenen op de 
researchagenda. Bij besluitvorming door de overheid over agendering en prioritering van uit 
de publieke middelen te betalen onderzoek (welk publiek belang moet prioriteit krijgen?) kun-
nen ook deelbelangen en compromissen een rol spelen. Ook het feit dat er voor sommige 
ziekten charitatieve fondsen bestaan en voor andere niet, kan zorgen voor scheefgroei in de 
kennisontwikkeling. Dergelijke thema’s verdienen eveneens aandacht, maar komen in dit sig-
nalement slechts beperkt aan de orde. 


Industriële sponsoring


Hoofdstuk 2 verkent de invloed van industriële sponsoring op de samenstelling van de re-
searchagenda. Juist in dit eerste stadium van kennisontwikkeling komt het normatieve karakter 
ervan scherp tot uiting. Het bedrijfsleven is geneigd vooral onderwerpen op te pakken en ken-
nisgebieden te ontwikkelen waarvan verwacht mag worden dat er op afzienbare termijn geld 
mee kan worden verdiend. Dat is begrijpelijk, omdat een onderneming nu eenmaal winstge-
vend moet zijn om te kunnen voortbestaan. Bij de samenstelling van de industriële research-
agenda speelt de maatschappelijke behoefte aan kennis primair een rol waar deze 
behoefte samenvalt met commerciële haalbaarheid. Commerciële haalbaarheid en maat-
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schappelijk belang kunnen goed samengaan, maar de biomedische kennis zou scheefgroeien 
als kennisontwikkeling te zeer afhankelijk zou zijn van het industriële onderzoek. Dat zou ook 
negatieve consequenties hebben voor de kwaliteit van preventie en zorg. 


De waarschuwing voor eenzijdige kennisontwikkeling wordt onderbouwd met vier case stu-
dies: geneesmiddelenonderzoek; onderzoek naar diagnostica; voedingsonderzoek; public 
health onderzoek. Op deze gebieden worden leemten in de ontwikkelde kennis in kaart 
gebracht. Ook wordt aandacht gevraagd voor mogelijke keerzijden van de toegenomen ver-
wevenheid van industrieel en klinisch onderzoek. Een risico is dat de hoogte van de door de 
industrie betaalde vergoedingen bij de samenstelling van de klinische researchagenda veel 
gewicht in de schaal legt, hetgeen ten koste kan gaan van aandacht voor maatschappelijk nut 
en kwaliteit. Mogelijkheden en beperkingen van Public Private Partnerships (PPP’s), waarbij 
de publieke en private sector gezamenlijk onderzoeksprojecten tot uitvoering brengen, wor-
den besproken. Het PPP-model is vooral toegesneden op onderzoek waarbij er een kans 
bestaat dat de uitkomsten (op termijn) economisch valoriseerbaar zijn. Het model biedt geen 
soelaas voor onderzoek waarvan de uitkomsten zeker niet commercieel te vermarkten zijn, 
zoals bij veel onderzoek naar collectieve public health interventies het geval is. 


Scheefgroei biomedische kennis


Hoofdstuk 3 vat de voornaamste resultaten van de vier case studies samen. De onderzochte 
kennisgebieden ondervinden alle de gevolgen van het crowding out effect: kennisgebieden 
waarop de verkoop van producten en het maken van winst niet, althans minder, aan de orde 
zijn, blijven in vergelijking met economisch valoriseerbare kennisgebieden achter in ontwikke-
ling, al bestaat er vanuit maatschappelijk oogpunt wel degelijk behoefte aan deze kennis. De 
volgende factoren spelen hierbij een rol:
1 De industrie is geneigd niet meer onderzoek te doen dan voor registratie van een nieuw 


product is vereist, zoals bij geneesmiddelen en diagnostica;
2 De mogelijkheden voor patentering zijn op bepaalde terreinen beperkt, bijvoorbeeld bij 


onderzoek naar de invloed van voedingsmiddelen op de gezondheid;
3 Soms bestaat er in een bepaald domein weinig behoefte aan commerciële producten, 


zoals op het gebied van public health.


Deze bevindingen roepen ethische vragen op, onder meer naar de mate waarin het crowding 
out effect leidt tot onevenwichtige of zelfs onrechtvaardige keuzen en uitkomsten op het 
gebied van kennisontwikkeling, mogelijke grenzen aan de vrijheid om eigen onderzoekspriori-
teiten te stellen, en de verantwoordelijkheid van de overheid en anderen om bij te sturen. 
Over deze en dergelijke vragen zou meer discussie moeten plaatsvinden. 


In het proces van kennisontwikkeling volgt na het stadium van agendering en prioritering het 
stadium van het doen van onderzoek. Uit de internationale literatuur is bekend dat onderzoek 
naar een product van een bedrijf dat door dat bedrijf wordt betaald, voor dat product gunstiger 
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resultaten oplevert dan onderzoek naar datzelfde product bekostigd uit andere middelen. 
Deze vertekening ten gunste van het product van de sponsor is verontrustend, ook omdat het 
vertrouwen in onderzoek erdoor kan worden aangetast. Verklaringen voor het feit dat bij 
gesponsord onderzoek het product van de sponsor er significant vaker goed uitkomt, bewe-
gen zich op drie niveaus: vergelijken met placebo in plaats van met een werkzaam middel; 
selectief publiceren van voor de sponsor gunstige onderzoeksresultaten; een gunstige verge-
lijking kiezen, bijvoorbeeld door het middel waarmee wordt vergeleken, inadequaat te dose-
ren.


De in de literatuur aangetroffen uitkomsten ten gunste van het product van de sponsor geven 
eveneens aanleiding tot ethische vragen. Welke implicaties hebben deze uitkomsten voor het 
handelen van de diverse actoren, zoals artsen/onderzoekers en hun instellingen, weten-
schappelijke tijdschriften en hun redacties, sponsors/fabrikanten en de overheid? Daarover 
moeten de betrokkenen de discussie aangaan.


Suggesties voor oplossingen


In het vierde en laatste hoofdstuk worden suggesties gedaan voor de wijze waarop men de 
gesignaleerde problemen het hoofd zou kunnen bieden. Steeds gaat het daarbij om de vraag 
welk aandeel de genoemde actoren kunnen hebben in mogelijke oplossingen. De overheid 
kan op onderdelen een sturende invloed uitoefenen, maar ook attitudeverandering door de 
professionals en de rol van het bedrijfsleven zelf zijn belangrijk. 


Het potentieel aan researchcapaciteit en beschikbare proefpersonen/patiënten in biomedisch 
onderzoek is beperkt. Gezien de uitkomsten van de case studies en het crowding out effect 
valt te vrezen dat de beschikbare capaciteit niet steeds wordt aangewend voor het genereren 
van kennis waaraan vanuit volksgezondheidsoogpunt de meeste behoefte bestaat. Om deze 
reden zouden de genoemde actoren zich gezamenlijk moeten bezinnen op hun rol en verant-
woordelijkheid bij het financieren, agenderen en prioriteren van biomedisch onderzoek. Ver-
schillende opties voor het tegengaan van het crowding out effect door de betrokken partijen 
worden besproken. Betrokkenen zouden ervan doordrongen moeten zijn dat zogenoemde 
seeding trials (dat zijn gesponsorde trials met als enig doel een reeds geregistreerd product in 
de pen van de voorschrijvend arts te krijgen) geen nieuwe kennis opleveren en daarom 
wetenschappelijk niet te rechtvaardigen zijn.


Vertekening van onderzoeksresultaten bij industriële sponsoring kan worden bestreden door 
te voorkomen dat een onderzoeksopzet a priori gericht is op het vinden van een voor de spon-
sor gunstig onderzoeksresultaat. Ook daaraan kunnen de betrokken partijen een bijdrage 
leveren, elk op hun eigen wijze. In dit opzicht is de laatste jaren het nodige in gang gezet. Pla-
cebogecontroleerd onderzoek moet, indien er al een geaccepteerde andere behandeling is, 
verder worden teruggedrongen; onderzoeksresultaten die de sponsor tegenvallen, moeten 
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ook worden gepubliceerd; het middel waarmee wordt vergeleken, moet optimaal worden 
gedoseerd. 


De belangrijkste waarborg tegen de bedoelde vertekening is de onafhankelijkheid van de 
onderzoeker. Hoe minder belangenverstrengeling tussen sponsor en onderzoeker, des te klei-
ner de noodzaak voor de onderzoeker de sponsor ‘welgevallig’ te zijn en des te kleiner de 
kans op bias in de onderzoeksresultaten. Belangenverstrengeling kan bijvoorbeeld ontstaan 
door het accepteren van persoonlijke beloningen of andere vormen van financiële ondersteu-
ning, zoals voor congresbezoek en daaraan gerelateerde kosten. Artsen/onderzoekers moe-
ten zich tegenover de sponsor zelfbewuster, met meer afstand, dus onafhankelijker opstellen. 
Verder is een belangrijke ontwikkeling dat lopende onderzoeken in toenemende mate via trial-
registers openbaar worden gemaakt en dat daarin belangenverstrengeling en sponsoring 
moeten worden gemeld. 
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1 Inleiding


1.1 Achtergrond


Wetenschappelijke kennis en kennisontwikkeling zijn van groot belang voor de bevordering 
van de volksgezondheid en de zorg en het daarop gerichte overheidsbeleid. De Gezondheids-
raad heeft tot taak regering en parlement te adviseren over de stand van wetenschap op het 
gebied van de volksgezondheid. Sinds de Gezondheidsraad in 2008 met de Raad voor 
Gezondheidsonderzoek (RGO) is gefuseerd, maakt ook het adviseren over de prioriteiten van 
het gezondheidsonderzoek deel uit  van de taak van de raad. De Gezondheidsraad beoor-
deelt dus niet alleen de inhoud, betrouwbaarheid en kwaliteit van reeds beschikbare kennis, 
maar adviseert ook over de maatschappelijke ‘researchagenda’ die aangeeft aan welke 
nieuwe kennis er behoefte is en hoe deze tot stand kan komen.


Kennisontwikkeling is geen neutraal, op zichzelf staand fenomeen. Ook normatieve proces-
sen beïnvloeden de totstandkoming van de researchagenda. Naast algemeen maatschappe-
lijke waarden en normen, bijvoorbeeld het streven naar goede zorg, spelen deelbelangen een 
rol. Ook commerciële invloeden doen zich gelden. Immers, gezien de grote betekenis van 
wetenschappelijke kennis voor zorggerelateerde markten – bijvoorbeeld op het gebied van 
geneesmiddelen, diagnostica en voedingsmiddelen met gezondheidsclaims – hebben com-
merciële bedrijven aanzienlijke belangen bij het tot stand komen van medische en gezond-
heidswetenschappelijke kennis. Deze bedrijven houden zich dan ook sinds jaar en dag bezig 
met Research & Development (R&D) en het sponsoren (financieren) van wetenschappelijk 
onderzoek. Daarbij is niet alleen de maatschappelijke behoefte sturend, maar evenzeer de 
vooraf ingeschatte mogelijkheden om de te verwerven kennis en de daaruit voorkomende pro-
ducten winstgevend te vermarkten. 


Dit proces heeft veel voor de volksgezondheid belangrijke kennis en kansen opgeleverd, 
maar er zijn ook risico’s. Want als het commerciële belang – eventueel in de vorm van 
publiek-private samenwerking – de wetenschappelijke kennisproductie te zeer gaat sturen, 
kan dat het onafhankelijk, betrouwbaar en evenwichtig tot stand komen van kennis en de 
maatschappelijke onderzoeksagenda belemmeren. Dat kan, op de korte of langere termijn, 
gevolgen hebben voor de volksgezondheid. 
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Er zijn verschillende normatieve invalshoeken van waaruit men de invloed van sponsoring van 
research op de kennisagenda en de productie van kennis kan bestuderen:
— De invalshoek van de bestudeerde thematiek. Naarmate men hogere verwachtingen heeft 


van een bepaald thema wat betreft valorisatie en winstmogelijkheden, zal de bestudering 
daarvan vanuit die optiek sterker worden gestimuleerd. Onderzoek naar onderwerpen met 
beperkte of geen winstverwachting, zoals langlopende public health interventies op het 
gebied van gedragsverandering, is sterk afhankelijk van de publieke middelen. Die zijn 
relatief bescheiden, ook qua looptijd. Men kan zich afvragen of de bestaande maatschap-
pelijke geldstromen voor onderzoek wel in verhouding staan tot het maatschappelijk 
belang van dat onderzoek, en of er geen sprake is van disbalans. Te denken valt bijvoor-
beeld aan het mechanisme dat het publiek via de geneesmiddelenprijzen impliciet de con-
tinuïteit van de R&D van de farmaceutische industrie financiert, terwijl een dergelijk 
mechanisme niet voorhanden is voor de financiering van de R&D van interventies op het 
terrein van public health en zorg.


— De invalshoek van de beschikbare researchcapaciteit. Klinische onderzoekers, maar ook 
artsen en patiënten kennen uiteraard een maximale belasting wat betreft medewerking 
aan onderzoek. Naarmate deze capaciteit meer wordt bezet door commercieel getint 
onderzoek – waarvoor in het algemeen aantrekkelijke onderzoeksbudgetten en vergoedin-
gen per geïncludeerde patiënt worden verstrekt – neemt de veldruimte voor ander onder-
zoek af. De keuzes die onderzoeksinstellingen en individuele onderzoekers in dit verband 
maken, hebben dus normatieve implicaties. 


— De invalshoek van de onderzoeksresultaten. Er zijn de afgelopen jaren veel wetenschap-
pelijke publicaties verschenen waaruit blijkt dat er verband bestaat tussen de aard van de 
sponsor (al dan niet commercieel) en de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. 


— De invalshoek van rapportage en disseminatie van onderzoeksresultaten. Het blijkt niet 
vanzelfsprekend te zijn dat alle uitkomsten van het gesponsorde onderzoek via publiek 
toegankelijke wetenschappelijke kanalen worden gepubliceerd en verspreid. 


Tegen deze achtergrond is dit ethische signalement geschreven. Vanuit een normatieve 
invalshoek worden observaties en agendapunten aangedragen in relatie tot de invloed van 
(industriële) sponsoring van medisch en gezondheidswetenschappelijk onderzoek. De obser-
vaties roepen fundamentele ethische vragen op, onder meer over de mate waarin betrokken 
partijen eigen onderzoeksprioriteiten mogen stellen en over de verantwoordelijkheid om bij te 
sturen (paragrafen 3.2 en 3.5). De aandacht gaat speciaal uit naar de implicaties voor de 
maatschappelijke researchagenda. Aandachtsgebieden die tezamen een aanzienlijk deel van 
het gezondheidsonderzoek uitmaken, zijn als voorbeeld genomen, namelijk 
— geneesmiddelenonderzoek 
— onderzoek naar diagnostica 
— onderzoek op het gebied van gezonde voeding
— public health onderzoek in het algemeen.
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Ook andere dan industriële sponsoren, bijvoorbeeld de overheid en charitatieve fondsen, 
oefenen invloed uit op de agendering en uitvoering van onderzoek. Het feit bijvoorbeeld dat er 
voor sommige ziekten charitatieve fondsen (collectebusfondsen) bestaan en voor andere 
ziekten niet, kan zorgen voor scheefgroei in de kennisontwikkeling. Ook bij de besluitvorming 
door de overheid over agendering en prioritering van uit de publieke middelen te betalen 
onderzoek (welk publiek belang moet prioriteit krijgen?) kunnen allerlei deelbelangen en com-
promissen een rol spelen. Dergelijke thema’s verdienen eveneens aandacht, maar komen in 
dit signalement slechts beperkt aan de orde, namelijk waar het gaat om het zoeken naar 
evenwicht tussen private en publieke financiering. 


1.2 Vraagstelling, doelstelling


De vraagstelling luidt: wat is er bekend over de implicaties van het systeem van industriële 
sponsoring voor de ontwikkeling van biomedische kennis, en welke ethische vragen roept dat 
op? In de ontwikkeling van kennis worden vier stadia onderscheiden, namelijk 
a Agendering en prioritering (van gebieden waarop kennis moet worden ontwikkeld);
b Ontwikkeling van deze kennis (door middel van onderzoek); 
c Disseminatie van deze kennis (waaronder verspreiding van de resultaten van onderzoek, 


educatie); en 
d Toepassing van deze kennis in de praktijk (o.a. door richtlijnontwikkeling). 


Dit onderscheid is verhelderend, maar nogal kunstmatig. Het gaat in feite om een cyclisch 
proces waarbij de verschillende stadia in elkaar overlopen. De aandacht zal in dit signalement 
vooral uitgaan naar de twee eerstgenoemde stadia (a. agendering en prioritering, en b. ken-
nisontwikkeling door onderzoek) en naar het derde stadium (c) voor zover dit betreft de publi-
catie van onderzoek. Deze zaken raken het meest aan de core business van de 
Gezondheidsraad. In een recent RVZ-rapport ligt de nadruk meer op het derde en vierde sta-
dium.1


In dit signalement worden de termen ‘sponsoring’ en ‘sponsor’ gebruikt in de betekenis van 
‘financiering’ en ‘financier’ van onderzoek. Deze betekenis is een andere dan in de richtlijnen 
voor Good Clinical Practice (GCP). In de GCP-richtlijnen wordt ‘sponsor’ gedefinieerd als: An 
individual, company, institution, or organization which takes responsibility for the initiation, 
management, and/or financing of a clinical trial. 


De doelstelling van het signalement is signalerend en verkennend.


1.3 Aanpak


Dit signalement is gebaseerd op een achtergrondstudie die door prof. dr. R. Bal c.s. in 
opdracht van de Gezondheidsraad is verricht, op literatuurstudie en op interviews met des-
kundigen. De achtergrondstudie is te raadplegen via de website van het Centrum voor Ethiek 
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en Gezondheid (http://www.ceg.nl) en de Gezondheidsraad (http://www.gezondheidsraad.nl). 
Namen en functies van geïnterviewden treft u aan in bijlage 1. 


1.4 Verantwoording


Dit signalement is opgesteld door de Beraadsgroep Gezondheidsethiek & -recht van de 
Gezondheidsraad. Het werd getoetst door de Raad voor Gezondheidsonderzoek en de 
Beraadsgroep Geneeskunde. De deelstudie over het voedingsonderzoek (2.7) werd bespro-
ken met de Beraadsgroep Voeding en de deelstudie over het public health onderzoek (2.8) 
met de Beraadsgroep Maatschappelijke Gezondheidszorg. Het signalement verschijnt onder 
auspiciën van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG), een samenwerkingsverband 
van de Gezondheidsraad en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). De Gezond-
heidsraad is verantwoordelijk voor de inhoud van dit signalement.
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2 Industriële sponsoring en de 
onderzoeksagenda


Na paragrafen over agendering (2.1) en financiering (2.2) van onderzoek, klinisch onderzoek 
(2.3) en de rol van Public Private Partnerships (2.4) verkennen we in dit hoofdstuk de invloed 
van de wijze van sponsoring op de onderzoeksagenda op verschillende gebieden van de 
medische kennis. Het gaat om vier case studies, namelijk Geneesmiddelenonderzoek (2.5); 
Onderzoek naar diagnostica (2.6); Voedingsonderzoek (2.7); en Public health onderzoek 
(2.8). Dat leidt tot identificatie van leemten in de kennis. 


2.1 Agendering en prioritering


Het eerste stadium van kennisontwikkeling is het stadium van agendering en prioritering. Dit 
stadium is van cruciaal belang voor het hele proces. Immers, als een onderwerp of gebied niet 
als potentieel interessant of belangrijk wordt geïdentificeerd, is er weinig kans dat er onder-
zoek naar wordt gedaan en zonder onderzoek komt er op dat onderwerp of gebied helemaal 
geen kennis tot stand. Ondanks het belang van dit stadium is er minder onderzoek naar 
gedaan dan naar de andere stadia. 


Kennisontwikkeling is, zoals we zagen, geen neutraal fenomeen. Het proces waardoor kennis 
beschikbaar komt ten behoeve van de bevordering van welzijn en goede zorg wordt – al dan 
niet bewust – gestuurd. Die (impliciete) sturingsmechanismen hebben normatieve implicaties. 
De vraag hoe de kennisstroom wordt beïnvloed is een maatschappelijk normatief vraagstuk. 
Juist in het eerste stadium van kennisontwikkeling, de agendering en prioritering, komt het 
normatieve karakter scherp tot uiting. Hier verkennen we dit karakter, waarbij we vooral zoe-
ken naar leemten in de kennis. 


De ontwikkeling van medische mogelijkheden, met name geneesmiddelen, geschiedt voor 
een belangrijk deel via de ondernemingsgewijze productie. Dit heeft indrukwekkende succes-
sen opgeleverd, waarvan veel patiënten dagelijks de vruchten plukken. Maar tegelijkertijd 
geldt dat het bedrijfsleven vooral geneigd is onderwerpen en kennisgebieden op te pakken en 
te ontwikkelen waarvan verwacht mag worden dat die op afzienbare termijn te ‘vermarkten’ 
zijn, dat wil zeggen dat er op de een of andere manier geld mee kan worden verdiend. Dat is 
begrijpelijk: een onderneming moet nu eenmaal winstgevend zijn om te kunnen voortbestaan. 
Maar het betekent wel dat het bedrijfsleven niet snel uit zichzelf kennis zal ontwikkelen waar-
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van de ‘vermarktbaarheid’ onwaarschijnlijk of onzeker is, terwijl er vanuit maatschappelijk 
oogpunt juist grote behoefte kan zijn aan dergelijke niet of minder goed valoriseerbare kennis. 
De maatschappelijke behoefte aan kennis speelt bij samenstelling van de industriële        
researchagenda primair een rol waar deze behoefte samenvalt met commerciële haalbaar-
heid c.q. de mogelijkheid winst te behalen. De veronderstelling daarbij is dat als de winstver-
wachtingen van een bepaald product groot zijn, ook de maatschappelijke behoefte daaraan 
groot zal zijn. 


Dat commerciële haalbaarheid en maatschappelijk belang heel goed kunnen samengaan, 
staat hier niet ter discussie. De (met case studies te onderbouwen) stelling in dit signalement 
is dat de biomedische kennis zou scheefgroeien, als kennisontwikkeling te zeer afhankelijk 
zou zijn van het industriële onderzoek. Dat zou ook negatieve consequenties hebben voor de 
kwaliteit van preventie en zorg. Daarom is het in het publieke belang om de maatschappelijke 
behoeften aan kennisontwikkeling goed in de gaten houden. 


Fabrikanten kunnen direct invloed uitoefenen op de onderzoeksagenda door onderzoek te 
financieren. Daarnaast kunnen ze de onderzoeksagenda ook indirect beïnvloeden, namelijk 
via de personen die onderzoek doen, doordat bedrijven bijzondere hoogleraarschappen 
instellen of zeer intensief contact onderhouden met onderzoekers. Bij een bijzonder hoogle-
raarschap dat door een bedrijf wordt gefinancierd, ligt het onderzoek van die hoogleraar vaak 
op een terrein waar dat bedrijf belang bij heeft en is er dus een direct effect op de agendering 
van onderzoek. Uit onderzoek van de Volkskrant (12 april 2008) bleek dat van de 5481 leer-
stoelen aan Nederlandse universiteiten er 1313 (bijna een kwart) extern gefinancierd zijn. In 
een deel van de gevallen gaat het om sponsoring door bedrijven: van de 1313 extern gefinan-
cierde leerstoelen wordt 27 procent door bedrijven betaald. 


2.2 Financiering 


Onderzoeksgelden zijn niet alleen afkomstig van het bedrijfsleven, maar ook van de overheid, 
de Europese Unie en charitatieve fondsen, zoals de Nederlandse Hartstichting, het Diabetes-
fonds, KWF Kankerbestrijding en (indirect) de Postcodeloterij. In dit verband spreekt men ook 
wel van de publieke sector (overheid, EU) en de private sector, waarbij deze laatste weer kan 
worden onderscheiden in de non profit (charitatieve fondsen) en de profit sector (bedrijfsle-
ven).


Als uitvloeisel van de Lissabon akkoorden (2000) hebben de lidstaten van de Europese Unie 
in 2002 in Barcelona afgesproken dat zij ernaar zullen streven om 3% van hun Bruto Natio-
naal Product (BNP) te besteden aan Research & Development. Een derde hiervan moet 
komen uit publieke investeringen en tweederde uit private investeringen. Als EU-lid is Neder-
land aan deze inspanningsverplichting gebonden. De publieke investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling bedragen in Nederland echter slechts 0,7 à 0,8% van het BNP, dat is 0,2 à 0,3% 
onder de overeengekomen norm van 1%. Bij een BNP van 600 miljard euro komt dat neer op 
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een gat van ruim 1 miljard euro, zoals prof. dr. P. Nijkamp in december 2008 in zijn afscheids-
rede als NWO-voorzitter constateerde. Zijn conclusie luidde dat Nederland voor een fatsoen-
lijk wetenschapsland nog steeds te weinig geld in onderzoek steekt (zie ook interview in de 
Volkskrant van 3 januari 2009). Overigens scoort het bedrijfsleven naar verhouding nog min-
der goed, omdat het percentage private investeringen rond de 1% van het BNP schommelt, 
terwijl het 2% zou moeten zijn. 


 In 2001 besteedden de vijftien EU-landen gemiddeld 1.98% van hun Gross Domestic Product 
(GPD) aan R&D, waarvan 56% voor rekening van het bedrijfsleven. Dat ligt ver onder de 
investeringen in R&D die de Verenigde Staten en Japan deden. De Verenigde Staten 
besteedde daaraan 2.72% van het GDP, waarvan 67% door het bedrijfsleven, en Japan 
3.07% van het GDP, waarvan 73% door het bedrijfsleven (UK Postnote 2004). Alle boven-
staande cijfers betreffen R&D in het algemeen. 


Over de biomedische R&D valt het volgende te melden. In 2004 besteedde de non-market 
sector in de Verenigde Staten tussen de 0.37 en 0.40% van het GDP aan biomedische R&D, 
terwijl de vijftien ‘oude’ EU-landen in datzelfde jaar gemiddeld slechts 0.17% van het GDP 
daaraan besteedden. In de Verenigde Staten gaat het dus om een meer dan tweemaal zo 
hoog percentage. Mede tegen deze achtergrond moeten de aanbevelingen van de European 
Science Foundation (ESF) en de European Medical Research Council (EMRC) uit 2007 wor-
den gezien om de publieke middelen voor medisch onderzoek in Europa binnen tien jaar te 
verdubbelen, namelijk tot minimaal 0.25% van het BNP, met een groeiend aandeel voor PPP-
programma’s (zie paragraaf 2.4) (http://www.esf.org).


De omvang van gezondheidsgerelateerde R&D in Nederland is als volgt. In 2003 werd daar-
aan in Nederland in totaal 1702 miljoen euro uitgegeven, waarvan 653 miljoen door universi-
teiten en UMC’s, 462 miljoen door de farmaceutische industrie, 254 miljoen door de overige 
industrie en groothandel, 187 miljoen door researchbedrijven en 146 miljoen door andere 
instellingen dan universiteiten en UMC’s (cijfers ontleend aan lezing H. Smid, directeur 
ZonMw, op 1 oktober 2008 te Utrecht). 


Onder meer met het oog op een evenwichtige kennisontwikkeling en het bevorderen van 
onderzoek naar maatschappelijk belangrijke thema’s op het gebied van volksgezondheid en 
gezondheidszorg, heeft de overheid organisaties in het leven geroepen als ZonMw en de 
Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO). Daarnaast zijn de Koninklijke Nederlandse Akade-
mie van Wetenschappen (KNAW) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO) verantwoordelijk voor fundamenteel ofwel basaal onderzoek, waarbij ken-
nisontwikkeling op zichzelf centraal staat.


ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, stelt 
publiek geld (van het ministerie van VWS en NWO) beschikbaar voor het genereren van ken-
nis op het gebied van gezondheidsonderzoek, beleid en zorginnovatie (http://www.zonmw.nl). 
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In 2007 subsidieerde ZonMw projecten (niet alleen wetenschappelijk onderzoek maar ook 
projecten gericht op implementatie) voor ca. 155 miljoen euro, waarvan ca. 111 miljoen gefi-
nancierd door VWS, 35 miljoen door NWO, en de resterende 9 miljoen door derden (charita-
tieve fondsen, andere ministeries). De RGO, die na een fusie in 2008 onderdeel uitmaakt van 
de Gezondheidsraad, heeft tot taak de ministers van VWS, OCW en Economische Zaken te 
adviseren over prioriteiten in het gezondheidsonderzoek, het zorgonderzoek en de technolo-
gieontwikkeling in de sector en over de daarbij behorende infrastructuur, waarbij steeds het 
maatschappelijk perspectief uitgangspunt is. Agendering en prioritering van onderzoek is dus 
een belangrijk aspect van missie en visie van de RGO. 


Adviezen van de RGO hebben meer dan eens geresulteerd in onderzoeksprogramma’s bij 
ZonMw. 2 Voorbeelden zijn de RGO-adviezen over revalidatie (1998), openbare geestelijke 
gezondheid en geestelijke gezondheidszorg (1999), preventie (2001), besmettelijke ziekten 
(2003) en medische zorg voor ouderen (2006). De RGO-adviezen over public health (2000-
2003) resulteerden in een ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Publieke Gezond-
heid en in een negental werkplaatsen. Ook een RGO-advies waarin een researchagenda 
werd gepresenteerd voor de medische biotechnologie (2006) – met als topprioriteiten a. vet-
zucht/diabetes mellitus/hart- en vaatziekten, b. kanker, c. aandoeningen van het bewegings-
apparaat, in het bijzonder osteoarthritis – werd door de regering overgenomen. 


Er waren echter ook RGO-adviezen die minder impact hadden, bijvoorbeeld de RGO-advie-
zen over traumazorg (2002) en arbeidsgeneeskunde (2003). Er zijn op het gebied van de 
traumazorg en arbeidsgeneeskunde nog steeds ‘witte vlekken’ in de kennis die vanuit maat-
schappelijk perspectief opgevuld zouden moeten worden. Een casestudy in een recent RGO-
advies3 bevestigt een witte vlek in het academisch onderzoek op het gebied van de arbeids-
geneeskunde. Een ander voorbeeld van een onderzoeksgebied met witte vlekken is het 
geneesmiddelenonderzoek (zie ook RGO advies Kennisinfrastructuur Farmaceutische Zorg 
(2005). Sommige onderwerpen werden niet door de industrie opgepakt, terwijl ook ZonMw er 
weinig aandacht aan besteedde, omdat daartoe nauwelijks opdrachten werden verleend. Een 
voorbeeld is het – voor de registratie ervan niet verplichte – onderzoek naar het verantwoord 
afbouwen van geneesmiddelen. 


2.3 Klinisch onderzoek


Bij de voor academisch onderzoek beschikbare financiën wordt doorgaans onderscheid 
gemaakt tussen de ‘eerste’, ‘tweede’, ‘derde’ en ‘vierde’ ‘geldstroom’. De termen eerste en 
tweede geldstroom hebben een vastomlijnde betekenis: onder de eerste geldstroom wordt 
verstaan het van het minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen afkomstige vaste 
universitaire budget (de rijksbijdrage) en met de tweede geldstroom worden de subsidies van 
ZonMw en NWO bedoeld. De invulling die aan de term derde geldstroom wordt gegeven ver-
schilt nogal (zie bijvoorbeeld http://www.hiil.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_6EYCLQ en 4). In 
dit signalement verstaan we onder derde geldstroom de subsidies van departementen, de 
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Europese Unie en particuliere non-profit fondsen (hierna te noemen: charitatieve fondsen), en 
onder de vierde geldstroom financiering door het bedrijfsleven. Daarnaast kunnen onderzoe-
kers en onderzoeksinstellingen financiële middelen ter beschikking hebben uit legaten en 
donaties van particulieren.


Sinds medio jaren tachtig worden universiteiten van overheidswege aangespoord om de 
‘vierde geldstroom’ aan te boren, dat wil zeggen om meer contractresearch te doen met als 
opdrachtgever het bedrijfsleven. De eerste geldstroom voor onderzoek is door de jaren heen 
gelijk gebleven of licht gestegen, terwijl de andere geldstromen relatief meer stijging vertoon-
den. De universiteiten gingen op zoek naar andere financiële bronnen, in aanvulling op het 
vaste universitaire budget. De hoeveelheid onderzoek die in opdracht van de (farmaceuti-
sche) industrie werd gedaan, nam toe; het academisch-medisch onderzoek en het industriële 
onderzoek raakten steeds meer met elkaar verweven. 


Deze ontwikkeling wordt verschillend gewaardeerd. Gewoonlijk worden de positieve aspecten 
ervan benadrukt (meer geld, dus meer mogelijkheden voor onderzoek), waarbij men wel de 
noodzaak onderkent van garanties voor de onafhankelijkheid van het te verrichten onder-
zoek.5 Soms zijn academische onderzoekers in hun samenwerking met de industrie zelfs zo 
succesvol dat zij in staat zijn hun academische onderzoeksagenda (investigator driven 
research) uit te voeren met behulp van financiën afkomstig van de vierde geldstroom. Dan 
gaat het vooral om omvangrijke onderzoeksgroepen die niet voor een enkele fabrikant maar 
voor vele fabrikanten onderzoek doen. Hun strategie is dat zij op deze manier een te grote 
invloed van één fabrikant op de samenstelling van hun onderzoeksagenda tegengaan. 


Deze toegenomen verwevenheid heeft ook keerzijden. Een risico is dat het (relatieve) gemak 
waarmee industriële gelden voor onderzoek kunnen worden verkregen (niet altijd peer review, 
zoals bij subsidies van ZonMw en charitatieve fondsen, minder competitie met collega-onder-
zoekers) en de hoogte van de door de industrie betaalde vergoedingen bij de samenstelling 
van de academische researchagenda veel gewicht in de schaal leggen, hetgeen ten koste 
kan gaan van de aandacht voor maatschappelijk nut en kwaliteit. Dat zullen we hierna toelich-
ten aan de hand van enkele aan de academisch medische praktijk ontleende voorbeelden. 


Aan het maatschappelijk nut van sommige onderzoeken die in opdracht van de industrie wor-
den uitgevoerd, kan men twijfelen. Te denken valt bijvoorbeeld aan placebogecontroleerd 
onderzoek naar de werkzaamheid van een nieuw geneesmiddel voor een aandoening waar-
voor al meer dan één werkzaam geneesmiddel op de markt is (me too’s6). Onderzoek waaruit 
de meerwaarde van een nieuw middel ten opzichte van bestaande middelen blijkt, is veel 
belangrijker, omdat het beter aansluit bij de behoeften die er bij patiënten en artsen leven (zie 
ook paragraaf 2.5). Niet minder belangrijk is onderzoek waarbij farmacologische en niet-far-
macologische interventies worden vergeleken, of complexe strategieën waarvan geneesmid-
delen al dan niet een onderdeel zijn, evenals andere medische of paramedische handelingen, 
zoals klinische diagnostiek en de toepassing van diagnostische technologie, chirurgische en 
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verloskundige technieken, revalidatiemethoden en psychotherapeutische interventies. Daarbij 
kan het ook gaan om stapsgewijs opgebouwde protocollen of richtlijnen waarvan diagnosti-
sche, therapeutische en follow-upelementen deel kunnen uitmaken. Dergelijk klinisch onder-
zoek, dat over de hele breedte van de gezondheidszorg noodzakelijk is, valt in de regel buiten 
het bereik van industriële sponsoring. En omdat het vaak om meer dan één mogelijke aan-
doening gaat, komt het dikwijls ook niet in aanmerking voor financiering vanuit charitatieve 
fondsen. Publieke financiering, al dan niet via de budgetten van de universitair medische cen-
tra, is hier dan ook van vitaal belang. Vanwege de grote omvang van dit onderzoeksgebied is 
echter het creëren van aanvullende bronnen nodig. Dat dit besef ook internationaal begint 
door te dringen blijkt uit het recente initiatief van de regering van de Verenigde Staten om 
comparative effectiveness research een belangrijke financiële injectie te geven (zie slot para-
graaf 4.2).


Een probleem kunnen verder de hoge vergoedingen zijn die fabrikanten per te includeren 
patiënt betalen, soms zelfs vele duizenden euro’s. Of de hoogte van een vergoeding aan-
vaardbaar is, hangt onder meer af van wat er ten behoeve van het onderzoek moet worden 
gedaan. Soms moet er bijvoorbeeld een researchverpleegkundige worden aangesteld. 
Patiënten zelf zijn er doorgaans onkundig van dat voor hun deelname een bepaalde vergoe-
ding wordt betaald. Een heikel punt is dat vergoedingen voor de ene trial zonder duidelijke 
reden veel hoger kunnen zijn dan die voor een andere. In zulke gevallen dreigt niet het maat-
schappelijk nut van het onderzoek te bepalen of dat wordt uitgevoerd, maar de hoogte van de 
te betalen vergoedingen. De praktijk is namelijk dat er voor het uitvoeren van trials met de 
hoogste vergoedingen veel belangstelling in het veld bestaat. Trials met even zinnige of zinni-
ger vraagstellingen maar veel lagere vergoedingen per patiënt komen minder goed van de 
grond. 


Naar aanleiding van bovenstaande voorbeelden dringt zich eveneens de vraag op aan welk 
onderzoek je patiënten eigenlijk mag blootstellen. Is het wel ethisch te verantwoorden om 
patiënten te vragen deel te nemen aan onderzoek dat maatschappelijk van ondergeschikt 
belang is, bijvoorbeeld placebogecontroleerd onderzoek naar me too’s? Hierbij zijn uiteraard 
ook de beroepsethiek en de integriteit van de individuele onderzoeker in het geding. Deze zou 
zijn medewerking aan me too trials kunnen weigeren, als hij of zij het nut daarvan niet inziet 
en patiënten er daarom niet aan wil blootstellen. Niet alleen placebogecontroleerd maar ook 
vergelijkend onderzoek kan ethisch problematisch zijn. Als het nieuwe middel niet beter, maar 
hoogstens even goed kan zijn als een reeds bestaand middel, ook wat betreft bijwerkingen, 
mag je proefpersonen/patiënten er dan wel aan blootstellen? Dat zo’n doelstelling ten 
behoeve van registratie geaccepteerd is, hoeft niet te betekenen dat deze ook ethisch aan-
vaardbaar is. En zou het wat uitmaken voor de aanvaardbaarheid, als kan worden aange-
toond dat me-too preparaten geneesmiddelen goedkoper maken? 


Hierbij moet worden aangetekend dat in Nederland de wetenschappelijke en ethische toetsing 
van medisch onderzoek met mensen bij wet is geregeld, namelijk de Wet medisch-weten-
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schappelijk onderzoek met mensen (WMO). Dergelijk onderzoek moet zowel wetenschappe-
lijk als ethisch de toets kunnen doorstaan van hetzij een erkende Medisch Ethische 
ToetsingsCommissie (METC) hetzij de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek 
(CCMO). Deze commissies geven alleen een positief oordeel, als ‘redelijkerwijs aannemelijk 
is dat het wetenschappelijk onderzoek tot de vaststelling van nieuwe inzichten op het gebied 
van de geneeskunst zal leiden’ (art. 3 onder a WMO). Het gaat dus om nieuwe wetenschap-
pelijke inzichten. Of daaronder het goedkoper maken van geneesmiddelen kan worden begre-
pen is zeer de vraag.


Ook vanuit de invalshoek van het maatschappelijk verantwoord gebruik van het – per definitie 
beperkte - potentieel aan proefpersonen/patiënten kunnen er vragen rijzen. In de academi-
sche ziekenhuizen gebeurt zoveel onderzoek dat men haast patiënten tekort komt. In zulke 
situaties is het stellen van de juiste prioriteiten extra belangrijk, waarbij niet alleen het weten-
schappelijke maar ook het maatschappelijke belang relevant is. Ook onderzoekscapaciteit is 
per definitie beperkt en kan maar één keer worden besteed, waarbij met name de tijd van art-
sen/onderzoekers kostbaar is. Bij een Universitair Medisch Centrum hebben zij drie hoofdta-
ken: zorg, onderzoek en onderwijs/opleiding. Hierdoor zou ook spanning kunnen ontstaan met 
het streven naar goede zorg. 


De laatste jaren hebben vrijwel alle academische ziekenhuizen researchcodes ontwikkeld, ter 
verduidelijking van de grens tussen geoorloofd en ongeoorloofd en verantwoord en onverant-
woord handelen op het terrein van het klinisch onderzoek. In de algemene ziekenhuizen 
bestaan dergelijke codes meestal niet, terwijl deze ziekenhuizen ook onderzoek doen in 
opdracht van het bedrijfsleven. De grootste kans op twijfelachtig onderzoek (me too trials, 
seeding trials (over deze laatste: paragraaf 3.4)) bestaat daar waar de infrastructuur voor 
onderzoek zwak is ontwikkeld. Dat zal eerder het geval zijn in algemene ziekenhuizen en in 
huisartsenpraktijken dan in academische ziekenhuizen, al is klinisch onderzoek daar ook 
onderworpen aan toetsing door METC’s*. 


Essentiële vragen bij de samenstelling van de onderzoeksagenda zijn dus: waar liggen de pri-
oriteiten van een arts/onderzoeker en patiënt en door wie worden die prioriteiten gestuurd? In 
welke mate spelen daarbij motieven als het gemak waarmee onderzoek kan worden gewor-
ven en financiële overwegingen (inkomsten voor de onderzoeksgroep, hogere individuele ver-
diensten) een rol? Welke onderwerpen zouden gezien vanuit het publieke belang hoog op de 
agenda moeten staan, maar eindigen vaak laag, omdat andere zaken prioriteit krijgen? En de 
hamvraag: wat is daaraan te doen? 


* Fase IV onderzoek valt echter niet altijd onder de WMO. Fase IV onderzoek dat niet onder de WMO valt, wordt niet 
door METC of CCMO getoetst. Zie ook voetnoot in paragraaf 3.4.
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2.4 Public Private Partnerships


Een Public Private Partnership (PPP) is een vorm van samenwerking tussen de publieke sec-
tor en de private sector, waarbij deze sectoren gezamenlijk projecten tot uitvoering brengen. 
Beoogd wordt dat deze sectoren door hun krachten te bundelen meer en betere resultaten 
kunnen bereiken dan elke sector afzonderlijk. Een sterk punt van het bedrijfsleven is dat het 
doorgaans beschikt over marktinzicht en investeringsmogelijkheden, terwijl de overheid goed 
zicht heeft op de maatschappelijke behoeften. Op het terrein van het medisch onderzoek kun-
nen PPP’s internationaal hun nut bewijzen, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van priority medi-
cines. Ook voor het overbruggen van de kloof tussen fundamenteel onderzoek en toegepast 
klinisch onderzoek (translationeel onderzoek) zijn PPP’s geschikt, omdat kennis en deskun-
digheid die in de afzonderlijke sectoren zijn opgebouwd, binnen zo’n verband kunnen worden 
uitgewisseld, wat zowel de ontwikkeling van kennis als de implementatie daarvan nieuwe 
impulsen kan geven. 


De Nederlandse overheid stimuleert dergelijke publiek-private samenwerking onder meer 
door er gelden uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) voor beschikbaar te 
stellen. Dit fonds (ruim 40 procent van de aardgasbaten) heeft tot doel versterking van de 
infrastructuur in Nederland, waartoe ook de technologie- en kennisinfrastructuur worden gere-
kend. De stimulans richt zich met name op die onderdelen van de infrastructuur waarop 
Nederland internationaal gezien een goede uitgangspositie heeft. De gedachte is dat daar 
met relatief beperkte extra investeringen op termijn relatief grote innovatieve en economische 
successen kunnen worden geboekt. 


Voorbeelden van PPP’s in Nederland zijn Top institute Pharma (TiPharma, geneesmiddelen-
onderzoek, http://www.tipharma.com), BioMedical Materials program (BMM, ontwikkeling van 
nieuwe biomedische materialen en de toepassing daarvan, http://www.bmm-program.nl), 
Centre for Translational Molecular Medicine (CTMM, ontwikkeling van medische technologie 
voor vroegtijdige diagnose en nieuwe op het individu afgestemde behandeling van ernstige 
ziekten, http://www.ctmm.nl), Top Institute Food and Nutrition (TiFN, ontwikkeling van innova-
tieve voedingsproducten en -technologieën, http://www.tifn.nl) en (in oprichting) TopInstituut 
Gezond Ouder worden (Ti-GO, wetenschap en technologie voor gezond ouder worden en lan-
ger actief participeren in de maatschappij, http://www.ti-go.nl). Binnen deze verbanden wer-
ken onderzoekers van universiteiten, academische centra en grote en kleine bedrijven 
samen. Ook ZonMw stimuleert en hanteert in toenemende mate PPP-achtige constructies, 
bijvoorbeeld rond disease management. 


Wat betreft het economische aspect is onderzoek grofweg te onderscheiden in drie soorten:
— Onderzoek waarvan vaststaat dat de uitkomsten te gelde kunnen worden gemaakt (bij-


voorbeeld een deel van het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen)
— Onderzoek waarbij een kans bestaat dat de uitkomsten economisch valoriseerbaar zijn
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— Onderzoek waarvan de uitkomsten zeker niet commercieel te vermarkten zijn, zoals veel 
onderzoek naar collectieve public health interventies. 


PPP’s doen vooral onderzoek van het tweede type. Bij eerstgenoemd onderzoek bestaat er 
niet direct behoefte aan publiek-private samenwerking, omdat dit type onderzoek voldoende 
door het bedrijfsleven wordt opgepakt. Op laatstgenoemd onderzoek is het PPP-model niet 
toegesneden, omdat bedrijven in de regel niet bereid zullen zijn daar tijd en geld in te investe-
ren. 


Is het acceptabel dat de overheid publiek geld steekt in onderzoek waarvan de economische 
valoriseerbaarheid niet bij voorbaat vaststaat? Dat lijkt op zichzelf even acceptabel als inves-
teren in onderzoek dat nooit valoriseerbaar zal zijn, vooropgesteld dat het gaat om de ontwik-
keling van kennis waarmee een volksgezondheidsbelang is gediend. Essentieel is dat er van 
te voren heldere afspraken zijn gemaakt over de verdeling van de inkomsten, als blijkt dat de 
ontwikkelde kennis te gelde kan worden gemaakt. Het is redelijk dat een deel van die inkom-
sten terugvloeit naar het publieke domein, naar rato van de door de overheid gedane investe-
ringen. Een belangrijke vraag is dan ook welke afspraken hierover bij de start van de PPP’s 
zijn gemaakt. 


2.5 Case study: geneesmiddelenonderzoek


Het WHO-rapport Priority medicines for Europe and the World (2004)7 identificeert ‘witte vlek-
ken’ in het geneesmiddelenonderzoek en de innovatie daarbij en wijst zeventien soorten aan-
doeningen aan die hetzij meer aandacht in het geneesmiddelenonderzoek zouden moeten 
krijgen, hetzij waarbij preventie bij uitstek effectief is. De ontwikkeling van geneesmiddelen 
voor specifieke groepen patiënten en voor ontwikkelingslanden zou voorrang moeten krijgen. 
De Europese Unie en de European Medicines Evaluation Agency (EMEA) zijn begonnen deze 
researchagenda handen en voeten te geven. Ook ZonMw is daarmee bezig (zie hierna). De 
researchagenda van TiPharma is mede onder invloed van dit WHO-rapport tot stand geko-
men.


Core business van de farmaceutische industrie is drug development. In de volgende paragra-
fen gaan we na welk geneesmiddelenonderzoek fabrikanten vanuit deze missie bereid zijn te 
financieren en welk onderzoek niet. Zo komen we leemten in de kennis over geneesmiddelen 
op het spoor. 


Bij het op de markt komen van nieuwe geneesmiddelen is vaak niet bekend of het 
nieuwe middel beter werkt dan de middelen die al op de markt zijn
Als een nieuw geneesmiddel op de markt komt, wisten we tot voor kort in meer dan de helft 
van de gevallen alleen dat het nieuwe middel beter werkte dan een placebo. Of het ook beter 
werkt dan de standaardbehandeling, met andere woorden, of het middel voor patiënten wer-
kelijk een verbetering betekende, was nog onbekend.8 Dit gold niet voor bijvoorbeeld genees-
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middelen voor kanker en hart- en vaatziekten, die in het onderzoek ten behoeve van 
registratie wel degelijk altijd al met de standaardbehandeling moesten worden vergeleken, 
omdat het onethisch zou zijn om ernstig zieke patiënten behandeling te onthouden. Een fabri-
kant zal geneigd zijn zich voor de registratie van een nieuw middel, indien enigszins mogelijk, 
te beperken tot placebogecontroleerd onderzoek, omdat daarmee eerder dan met vergelij-
kend onderzoek significante resultaten zijn te behalen. Of patiënten met het nieuwe middel 
werkelijk beter af zijn, zal vaak uit vergelijkend onderzoek na registratie van het nieuwe middel 
moeten blijken. Vaak wordt dergelijk onderzoek echter niet gedaan. 


Wat kunnen de consequenties hiervan zijn voor patiënten? Voor hen zou dit kunnen beteke-
nen dat zij mogelijk minder effectieve of minder veilige medicijnen toegediend krijgen dan 
nodig. 


Dat geneesmiddelenonderzoek vaak placebogecontroleerd was c.q. is, roept de vraag op naar de 


aanvaardbaarheid daarvan. Over de aanvaardbaarheid van het gebruik van placebo en ‘geen behan-


deling’ in geneesmiddelenonderzoek bestaan richtlijnen. De Declaration of Helsinki (2000) ging er in 


art. 29 vanuit dat een nieuwe behandelwijze in beginsel moet worden vergeleken met de beste (pre-


ventieve, diagnostische, therapeutische) methode die voorhanden is. Dit artikel stond het gebruik van 


placebo of ‘geen behandeling’ slechts toe, als er geen bewezen effectieve methode voorhanden is. 


De World Medical Association (WMA) noemde in een verklarende kanttekening bij het artikel in 2002 


typen omstandigheden waarin een placebo controlled trial bij het voorhanden zijn van een bewezen 


effectieve behandeling wel degelijk ethisch acceptabel kan zijn, onder meer de aanwezigheid van 


goede methodologische redenen voor het gebruik van placebo. De CCMO bevestigde in 2002 dat er 


goede wetenschappelijke redenen kunnen zijn voor het gebruik van placebo in effectiviteitsonder-


zoek.9 


In 2008 is de verklarende kanttekening van de WMA aangescherpt en opgenomen in de tekst van de 


Declaration. Het betreffende artikel (32) luidt nu als volgt: The benefits, risks, burdens and effective-


ness of a new intervention must be tested against those of the best current proven intervention, 


except in the following circumstances: 


— The use of placebo, or no treatment, is acceptable in studies where no current proven intervention 


exists; or


— Where for compelling and scientifically sound methodological reasons the use of placebo is neces-


sary to determine the efficacy or safety of an intervention and the patients who receive placebo or no 


treatment will not be subject to any risk of serious or irreversible harm. Extreme care must be taken to 


avoid abuse of this option. 


Voor de EMEA, de Europese registratieautoriteit, is uitgangspunt de ICH Guideline E10 on the 


‘Choice of control group and related issues in clinical trials’. Deze guideline is een van de vele die 


door de International Conference on Harmonization (ICH) zijn opgesteld met als doel een houvast te 


bieden voor de opzet van een geneesmiddelenonderzoek dat deel uitmaakt van een registratiedos-


sier. Daarnaast heeft ook de Efficacy Working Party (EWP) van de Committee for proprietary medici-


nal products (CPMP) dat deel uitmaakt van de EMEA verschillende guidelines opgesteld, specifiek 
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gericht op bepaalde klassen van aandoeningen, bijvoorbeeld voor de behandeling van depressie, 


hypertensie, hartfalen en epilepsie. In de verschillende guidelines van de CPMP en de ICH worden 


allerlei varianten gevonden van onderzoeksopzetten waarbij een placebogroep acceptabel kan zijn in 


aanwezigheid van een bewezen effectieve therapie.9 


De effectiviteit van nieuwe geneesmiddelen kan volgens de registratieautoriteiten soms inderdaad 


worden aangetoond zonder placebogecontroleerd onderzoek. In andere gevallen is placebogecontro-


leerd onderzoek volgens hen echter onmisbaar.10 (zie ook http://www.cbg-meb.nl onder de rubrieken 


Geneesmiddelen voor mensen, Nieuws, Overzicht, 25 februari 2008 – Waarom placebo als er een 


werkzame behandeling bestaat?) Het is volgens de CPMP niet in het belang van patiënten om voor 


registratie van een nieuw middel steeds te eisen dat het nieuwe middel effectiever is bevonden dan 


de standaardbehandeling (superiority trial), omdat daarmee het op de markt komen van nieuwe mid-


delen die even effectief zijn als bestaande middelen maar minder bijwerkingen hebben, zou worden 


belemmerd. Een alternatief voor de superiority trial is de non-inferiority trial, dat is een trial waarin 


men tracht aan te tonen dat het nieuwe middel even werkzaam is als (ofwel equivalent is aan) de 


standaardbehandeling. De CPMP wijst erop dat dit soort trials intrinsiek minder betrouwbaar is dan 


superiority trials.10 Als zo’n trial laat zien dat het nieuwe middel equivalent is aan de standaardbehan-


deling, is daarmee nog niet aangetoond dat het nieuwe middel ook werkelijk effectief is. Het geobser-


veerde effect zou namelijk ook het gevolg kunnen zijn van het natuurlijk beloop van de aandoening. 


Om hierover uitsluitsel te kunnen geven wordt aan de twee ‘armen’ van het onderzoek een derde 


‘arm’ toegevoegd in de vorm van een placebogroep. Als het effect in de placebogroep gelijk is aan het 


effect in beide behandelde groepen, kan worden geconcludeerd dat de werkzaamheid van het nieuwe 


middel niet is aangetoond. Is het effect in de placebogroep echter minder dan het effect in de behan-


delde groepen, dan kan men met recht concluderen dat het nieuwe middel een werkzame stof bevat. 


Gezien de beperkte beschikbaarheid van onderzoek waarin een nieuw middel met een 
bestaand effectief middel wordt vergeleken, terwijl dit onderzoek bij het voorhanden zijn van 
een bewezen effectieve behandeling toch regel zou moeten zijn, dringt zich de vraag op of 
registratieautoriteiten in het recente verleden niet te veel ruimte hebben geboden aan place-
bogecontroleerd onderzoek. De World Medical Association heeft niet voor niets in de tekst 
van de Declaration of Helsinki de waarschuwing opgenomen om zeer alert te zijn op misbruik 
van de tweede uitzonderingsmogelijkheid. Wél zijn de EMEA en de CPMP zijn in hun richtlij-
nen door de jaren heen steeds duidelijker geworden: zij vragen voor registratie meer en meer 
onderzoek met een active comparator. 


Daarnaast geldt voor de Nederlandse situatie dat een op de markt gekomen geneesmiddel 
pas wordt vergoed na een advies van de Commissie Farmaceutische Hulpverlening (CFH) 
van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). De CFH voert haar beoordelingen voorname-
lijk uit op basis van vergelijkend onderzoek (vergelijking met bestaande middelen). Een 
geneesmiddel komt dus pas in aanmerking voor vergoeding, als het even goed of beter en 
even veilig of veiliger is dan een bestaand middel. Kortom, als er alleen placebogecontroleerd 
onderzoek voorhanden is terwijl er al geschikte middelen zijn, wordt het middel vaak niet ver-
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goed. Dat vormt voor de farmaceutische industrie een sterke prikkel om vergelijkend onder-
zoek te doen. 


De onderzochte patiëntenpopulatie omvat meestal enkel relatief gezonde mensen van 
middelbare leeftijd
Een volgende leemte in de kennis heeft te maken met het feit dat trials in fase 3 (de fase voor-
afgaand aan registratie) vaak worden gedaan in relatief homogene groepen van middelbare 
leeftijd zonder comorbiditeit. * Of en in welke mate een middel werkt bij mensen met meer dan 
één (chronische) aandoening, bij mensen die meerdere geneesmiddelen tegelijk gebruiken, of 
bij kinderen, adolescenten en ouderen, is bij registratie van het middel vaak niet bekend. 


Toch worden geregistreerde nieuwe middelen juist ook aan patiënten uit deze groepen voor-
geschreven. Als het middel een aantal jaren op de markt is, wordt er soms bij zulke groepen 
aanvullend onderzoek gedaan. Maar ook dat is selectief. Onderzoek bij deze groepen wordt 
door de farmaceutische industrie niet gedaan, hetgeen ook te maken heeft met de ethische 
complexiteit ervan, de gepercipieerde risico’s en/of de wilsonbekwaamheid van de proefper-
sonen. 


Vanuit de huisartsgeneeskunde bestaat er grote behoefte aan kennis over (bij)werkingen en 
veiligheid van geneesmiddelen bij een groep patiënten die veel representatiever is voor de 
huisartspraktijk dan de groep waarbij fase-3-trials in de regel worden gedaan, met name 
patiënten met multimorbiditeit (zie GR-advies nr. 2008/01 Ouderdom komt met gebreken: 
geneeskunde en zorg bij ouderen met multimorbiditeit). Van de eerstelijns patiëntenpopulatie 
valt maar een gering percentage binnen de insluitingscriteria van de clinical trials die ten 
behoeve van registratie worden uitgevoerd. Bij trials naar de effectiviteit van medicijnen voor 
hartfalen is dit bijvoorbeeld maar 13 à 25 procent. Weinig kennis bestaat er ook over de inter-
actie tussen middelen die vaak in combinatie worden gebruikt, bijvoorbeeld statines en che-
motherapie, terwijl deze kennis van groot belang is voor de medische praktijk.


Medicijnen die aan kinderen worden voorgeschreven zijn lang niet altijd bij kinderen 
getest
Het geneesmiddelenonderzoek bij kinderen is een voorbeeld van een terrein dat lang is ver-
waarloosd (zie ook hoofdstuk 3 Geneesmiddelen voor kinderen, in: Signalering Ethiek en 
Gezondheid 200311), maar waaraan de laatste jaren in het kader van de priority medicines 
meer aandacht is besteed. Hoe belangrijk dergelijk onderzoek is, blijkt bijvoorbeeld uit de dis-
cussie rond het veelvuldig gebruik door kinderen van een bepaald type antidepressiva, de 
SSRI’s. Al waren er onvoldoende bewijzen voorhanden voor de werkzaamheid en veiligheid 


* Voor het uitvoeren van fase-3-trials in sterk gecontroleerde groepen bestaan overigens goede methodologische 
redenen. Bij effectiviteitsonderzoek is het zaak niet te veel variabelen in te bouwen (leeftijd, comorbiditeit, comedica-
tie etc.), omdat dit de power van het onderzoek alleen maar zou verlagen. Als er onderzoek wordt gedaan bij speci-
fieke groepen patiënten, dan is dit vaak apart onderzoek. Methodologisch is zo’n getrapte opzet beter dan een grote 
trial met vele variabelen/confounders. In een latere fase (fase 4) kan het effect in de alledaagse praktijk worden 
bestudeerd. 
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van deze middelen bij kinderen, toch werden ze op ruime schaal aan kinderen voorgeschre-
ven.12-14 Bij hen gaven dergelijke middelen een verhoging van het risico op suïcidaliteit, een 
bijwerking die de fabrikant bekend was, maar die deze had achtergehouden.15,16 Wil een 
nieuw geneesmiddel thans geregistreerd kunnen worden voor gebruik door kinderen, dan 
moet er op grond van een nieuwe EU-richtlijn onderzoek bij kinderen zijn gedaan. Om de 
industrie te stimuleren meer trials met kinderen te doen, is besloten het patent op een genees-
middel met een half jaar te verlengen, als bij de registratie de resultaten van een trial bij kinde-
ren aan de registratieautoriteit worden overgelegd. De hoop bestaat dat deze leemte in de 
kennis op deze wijze geleidelijk aan wordt opgevuld.


Daarbij is van groot belang dat dit leidt tot onderzoek naar de effectiviteit van middelen waar-
aan in de kindergeneeskunde werkelijk behoefte bestaat. Dit is nog niet het geval: de industrie 
heeft vooral die middelen bij kinderen getest die vanuit marketingoverwegingen veelbelovend 
waren (antidepressiva en stemmingsstabilatoren, cholesterolverlagers etc.).17 Wat de nieuwe 
EU-richtlijn ook niet kan verhelpen is het gebrek aan kennis over de werkzaamheid en de bij-
werkingen bij kinderen van oude, reeds geregistreerde geneesmiddelen. 


Er bestaan in Nederland overigens wettelijke beperkingen om wetenschappelijk onderzoek bij 
kinderen te doen. Wetenschappelijk onderzoek bij minderjarigen is verboden, tenzij het onder-
zoek mede aan hen zelf ten goede kan komen of als het onderzoek betreft dat niet dan met 
hun medewerking kan worden verricht en waarvan de risico’s verwaarloosbaar en de bezwa-
ren minimaal zijn (art. 4 lid 1 WMO). Een door VWS en Justitie ingestelde commissie (Com-
missie Doek) onderzoekt momenteel in hoeverre het aangewezen is de huidige 
mogelijkheden om medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen uit te voeren dat 
henzelf niet ten goede kan komen (niet-therapeutisch onderzoek) te verruimen. Daarbij gaat 
het om het vinden van de juiste balans tussen bescherming van minderjarige proefpersonen 
enerzijds en kennisvermeerdering ten behoeve van hun behandelmogelijkheden anderzijds. 
De Commissie Doek is voornemens haar advies eind november 2009 aan de minister van 
Justitie en de staatssecretaris van VWS aan te bieden. 


Inmiddels is in 2008 het Medicines for Children Research Network (MCRN) opgericht. Dit net-
werk wil de coördinatie, kwaliteit en snelheid van het onderzoek naar geneesmiddelen voor 
kinderen en adolescenten bevorderen. Het netwerk ontvangt financiële steun van het ministe-
rie van VWS, de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) en diverse 
grote farmaceutische bedrijven (http://www.mcrn.nl). De financiële middelen van het netwerk 
zijn bescheiden, al heeft de overheid een substantiële financiële bijdrage geleverd voor de 
oprichting. 


Over effecten op lange termijn is weinig bekend
Ook beslist onvoldoende is de kennis van de effecten van geneesmiddelen op de lange ter-
mijn. Geneesmiddelenonderzoek is meestal kortdurend (6 à 12 weken). Bij onderzoek naar 
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geneesmiddelen voor chronische aandoeningen is de follow-upduur vaak beperkt. Wat de 
(neven)effecten zijn van het gebruik na een of meer jaren, weten we vaak niet. 


Het is van groot belang dat bij onderzoek naar de effectiviteit van nieuwe geneesmiddelen kli-
nisch relevante uitkomstmaten worden gehanteerd, zoals morbiditeit, mortaliteit en kwaliteit 
van leven. In geneesmiddelenonderzoek ten behoeve van de registratie treft men echter vaak 
intermediaire eindpunten aan, zoals bloeddruk, bloedsuikergehalte en cholesterol, die klinisch 
relevant kunnen, maar niet hoeven te zijn. Soms kan dat niet anders, bijvoorbeeld bij een aan-
doening waarvoor nog geen andere behandeling bestaat, wanneer de effecten van een mid-
del pas op zeer lange termijn zijn te verwachten en de effecten op intermediaire eindpunten 
veelbelovend lijken. Dat neemt niet weg dat in zo’n geval op de fabrikant de verantwoordelijk-
heid rust om de uiteindelijke effecten op hardere uitkomstmaten aan te tonen, desnoods na 
marktintroductie.


Dat een nieuw geneesmiddel geregistreerd is voor gebruik bij een bepaalde indicatie, wil dus 
niet zeggen dat de werkzaamheid ervan op klinisch relevante eindpunten ook werkelijk is aan-
getoond. In dit verband is het voorbeeld van de me too rosuvastatine illustratief. Dit middel 
werd in Nederland op de markt gebracht toen er al vier andere statines waren geregistreerd. 
Een jaar na marktintroductie van deze statine heeft het CBG de productinformatie aange-
scherpt vanwege het optreden van een ernstig neveneffect. Twee jaar na marktintroductie 
leverde een zoekactie in Pubmed inzake rosuvastatine veertig RCT’s op die alleen surrogaat- 
en laboratoriumparameters kenden, geen klinische cardiovasculaire eindpunten. Toch schre-
ven artsen het middel veelvuldig voor, als gevolg van effectieve marketing (Geneesmiddelen-
bulletin 2005 (juli), 39, 83-84). 


Waarover we eveneens vaak in het duister tasten, is het effect van een bepaald medicijn ver-
geleken bij het natuurlijk beloop van een aandoening: hoe maken mensen die niet behandeld 
worden, het na verloop van tijd in vergelijking tot degenen die wél behandeld zijn? Dit soort 
lange-termijnonderzoek is lastig en kostbaar. Het kan ook ethisch problematisch zijn, omdat 
een groep patiënten langdurig moet afzien van behandeling. Het is bovendien moeilijk te 
financieren, als de industrie er weinig direct belang bij heeft. 


Dit laatste geldt ook voor onderzoek naar het verantwoord afbouwen van geneesmiddelen, 
met name in situaties van cumulerende polyfarmacie. In het ZonMw-programma Priority Medi-
cines Ouderen wordt het onderwerp polyfarmacie en multimorbiditeit geadresseerd.


Over bijwerkingen is weinig bekend
In het geneesmiddelenonderzoek verdient het onderzoek naar ernstige bijwerkingen meer 
aandacht dan het nu bij de Post Marketing Surveillance (PMS) doorgaans krijgt. De kennis 
over bijwerkingen zit de eerste jaren na registratie van een nieuw geneesmiddel vaak nog vol 
lacunes; het clinical trial model is niet bijzonder geschikt om minder vaak voorkomende bijwer-
kingen op te sporen. Op het moment dat een nieuw middel op de markt komt, is de werking 
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ervan in de regel bij een paar duizend patiënten onderzocht. De meest voorkomende bijwer-
kingen zijn dan wel bekend. Sommige ernstige, minder vaak voorkomende bijwerkingen 
komen echter pas na registratie aan het licht, als het middel op grote schaal wordt gebruikt. 
De afgelopen tien jaar zijn tien à vijftien middelen van de markt gehaald, omdat ze onaccepta-
bele bijwerkingen (hartafwijkingen en dergelijke) bleken te hebben. Het betreft onder meer 
COX-2 remmers, zoals rofecoxib (Vioxx) en valdecoxib, cerivastatine en verschillende antibio-
tica. Bij veel andere middelen is de indicatie ervoor aangescherpt of zijn de voorzorgsmaatre-
gelen in de productinformatie aangescherpt, zodat er minder mensen voor in aanmerking 
komen (nieuwe antidiabetica als rosiglitazon en pioglitazon, overige COX-2-remmers). 


Speciale aandacht verdienen bijwerkingen die pas op lange termijn, dat wil zeggen na tien à 
twintig jaar, optreden en die daarom ook pas na verloop van vele jaren zijn op te sporen. Dit 
type bijwerkingen hoeft niet per se zeldzaam te zijn. Een voorbeeld hiervan is het ontstaan 
van hartschade door anthracyclines in chemotherapie. Post Marketing Surveillance zou zich 
dan ook moeten uitstrekken over een periode van tien à twintig jaar na het op de markt komen 
van een middel.


Sinds enige jaren is de fabrikant krachtens EU-regelgeving verplicht bij de aanvraag voor regi-
stratie een Risk Management Plan aan de registratieautoriteit over te leggen, met name bij 
medicijnen waarin een nieuwe actieve stof is verwerkt. De bedoeling is dat hierdoor de kans 
op het ontdekken van (al dan niet zeldzame) bijwerkingen wordt vergroot.


Fabrikanten doen soms geen moeite om off label gebruik om te zetten in geregistreerd 
gebruik
Soms hebben fabrikanten onvoldoende belang bij registratie van een middel voor een 
bepaalde indicatie, zodat onderzoek naar het gebruik van dat middel voor die indicatie blijft 
ontbreken en artsen bij die indicatie aangewezen blijven op off label gebruik. Dat is bijvoor-
beeld het geval bij het middel misoprostol (Cytotec). Het middel is door de fabrikant alleen 
geregistreerd voor gebruik als maagprotectiemiddel, maar het is in de praktijk ook werkzaam 
gebleken bij het tegengaan van nabloedingen na de bevalling, het afbreken van zwanger-
schap en het versneld afwikkelen van miskraam. Als zodanig heeft het middel in de obstetrie 
een belangrijke functie.18-20 Artsen die het middel bij deze indicaties willen toepassen, moeten 
bij de informed consent procedure vermelden dat het gaat om off label gebruik. Inherent aan 
dit gebruik is dat er geen (industrieel) onderzoek is gedaan dat voldoet aan de eisen (op het 
gebied van effectiviteit en veiligheid) die de registratieautoriteit aan het gebruik van het middel 
bij die bepaalde indicatie stelt. Om clinical trials van de grond te krijgen waarmee aan die 
eisen wordt voldaan, is men aangewezen op financiering uit niet-industriële bron.


Weinig onderzoek naar concurrerende goedkope middelen
Evenmin wordt er onderzoek gedaan naar oude dan wel nieuwe goedkope middelen die op 
grond van de individuele ervaringen van artsen en/of patiënten veelbelovend lijken, maar die 
concurrerend kunnen zijn voor middelen die al op de markt zijn. Oude middelen waarnaar 
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geen onderzoek (meer) wordt gedaan, zijn bijvoorbeeld de tuberculostatica. Deze middelen 
zouden wellicht beter en veiliger kunnen worden gebruikt, als de kinetiek-dynamiekrelatie en 
de mechanismen van bijwerkingen beter bestudeerd zouden worden. De fabrikant voert dit 
onderzoek echter niet uit. Dergelijk onderzoek is dus afhankelijk van overheidsfinanciering.


Weinig onderzoek naar therapietrouw
Van veel geneesmiddelen die al langer op de markt zijn, is de werkzaamheid op klinische 
eindpunten overtuigend aangetoond. Toch blijkt dat grote groepen patiënten die middelen niet 
slikken, althans niet in de juiste dosis. De oorzaak daarvan is onvoldoende duidelijk. Ligt dat 
aan de arts, aan de patiënt, aan de organisatie van de gezondheidszorg? Meer onderzoek 
naar compliance (therapietrouw) zou daarin helderheid kunnen brengen, zodat het bedoelde 
medicijngebruik effectiever kan worden gestimuleerd. Farmaceuten zouden aan dit onderzoek 
kunnen meebetalen, omdat ze ook belang hebben bij goed gebruik. 


Door ZonMw te subsidiëren onderzoek
In een aantal van de hierboven aangeduide leemten in het geneesmiddelenonderzoek tracht 
ZonMw op dit moment te voorzien. Deze initiatieven worden hierna kort omschreven. 


In vervolg op het WHO-rapport over priority medicines7 heeft ZonMw sinds 2006 vier voorstel-
len voor onderzoeksprogramma’s aan VWS gedaan:
— Priority Medicines voor kinderen
— Priority Medicines voor ouderen
— Priority Medicines antimicrobiële resistentie
— Zeldzame aandoeningen en weesgeneesmiddelen.


De stand van zaken rond deze voorstellen is als volgt. De programma’s Priority medicines 
voor kinderen en Priority medicines voor ouderen zijn in 2009 gestart. Het programma antimi-
crobiële resistentie zal eind 2009 van start gaan. Het strategisch onderzoeksprogramma rond 
zeldzame aandoeningen en weesgeneesmiddelen wacht nog op een opdracht van het minis-
terie van VWS. 


Verder heeft ZonMw adviezen uitgebracht aan VWS over onder meer fixed dose combination, 
maar dit heeft nog niet geleid tot concrete opdrachten van VWS. In de zomer van 2008 heeft 
ZonMw inventarisatiestudies gedaan over in totaal acht ziekten, eveneens als uitvloeisel van 
het WHO-rapport over priority medicines. Deze studies zijn gebundeld in twee rapporten. Het 
betreft Pandemische influenza, ziekte van Alzheimer, COPD en Artrose, en HIV/AIDS, Tuber-
culose, Neglected diseases en Malaria. In deze rapporten wordt een groot aantal aanbevelin-
gen gedaan voor onderzoek. 


Begin juli 2009 heeft ZonMw het signalement ‘Goed gebruik van geneesmiddelen’ aangebo-
den aan VWS. In dit signalement worden aanbevelingen gedaan om lacunes op het gebied 
van het geneesmiddelenonderzoek aan te pakken. Goed gebruik van geneesmiddelen betreft 
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het effectief, veilig en doelmatig gebruik van geneesmiddelen nadat deze zijn geregistreerd. 
Op 24 september 2008 vond daarover bij ZonMw een invitational conference plaats. Deelne-
mers maakten de balans op van het geneesmiddelenonderzoek in Nederland. De belangrijk-
ste conclusies staan in het signalement. Volgens de deelnemers valt er nog veel winst te 
behalen op het terrein van het goed voorschrijven en gebruiken van geneesmiddelen. Gerich-
ter wetenschappelijk onderzoek op een viertal terreinen kan voor patiënten een betere behan-
deling opleveren:
— Worden geneesmiddelen voorgeschreven waar nodig?
— Wordt het juiste geneesmiddel in de juiste dosering voorgeschreven?
— Wordt en kan het middel voor andere indicaties worden ingezet?
— Wordt het geneesmiddel juist gebruikt?


De minister van VWS heeft aangegeven dat hij de verbetering van het gebruik van genees-
middelen ook als innovatie ziet, zij het als een ander soort innovatie dan het ontdekken van 
een nieuw geneesmiddel. De impact op de zorg kan immers net zo groot zijn. In samenwer-
king met de departementen van OCW en EZ wil de minister komen tot prioritering. 


Conclusie
De conclusie luidt dat de kennis over geneesmiddelen beperkt is, en dat waarschijnlijk ook zal 
blijven, als we de ontwikkeling ervan geheel aan de farmaceutische industrie zouden overla-
ten: 
— Onderzoek met gering valorisatieperspectief, bijvoorbeeld onderzoek naar geneesmidde-


len voor zeldzame aandoeningen of onderzoek naar verantwoorde afbouw van genees-
middelen, komt nog weinig aan bod


— Bij het op de markt komen van nieuwe geneesmiddelen is vaak niet bekend of het nieuwe 
middel beter werkt dan de middelen die al op de markt zijn 


— In veel gevallen ontbreekt onderzoek naar de werkzaamheid van nieuwe middelen bij 
groepen als kinderen, adolescenten, ouderen en patiënten met multimorbiditeit


— Over de effecten van geneesmiddelen op de lange termijn is weinig bekend. De werk-
zaamheid van nieuwe middelen op klinische eindpunten is bij het op de markt komen 
ervan vaak nog niet aangetoond


— Post Marketing Surveillance door fabrikanten is te beperkt (effectiviteit op lange termijn, 
zeldzame en/of late bijwerkingen) 


— Fabrikanten doen soms geen moeite om off label gebruik om te zetten in geregistreerd 
gebruik


— Vervolgonderzoek na registratie van een nieuw middel, ook wel outcome research of uit-
komstenonderzoek genoemd, ontbreekt vaak. Dergelijk onderzoek is onontbeerlijk om de 
werkelijke waarde van het nieuwe geneesmiddel in de dagelijkse medische praktijk vast te 
kunnen stellen. Hier zou een belangrijke taak kunnen liggen voor het publiek of publiek-
privaat gefinancierde geneesmiddelenonderzoek


— Er zijn initiatieven genomen om leemten in de kennis over geneesmiddelen op te vullen, 
bijvoorbeeld:
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— WHO-rapport Priority medicines for Europe and the World 
— Ontwikkeling van een thema Goed gebruik van geneesmiddelen door ZonMw
— Oprichting van het Medicines for Children Research Network (MCRN) met steun 


van onder meer de industrie.


2.6 Case study: onderzoek naar diagnostica


De termen ‘diagnostisch’ en ‘diagnostica’ zijn niet eenduidig. In de achtergrondstudie bij dit 
signalement worden verschillende diagnostische categorieën onderscheiden:
— prediagnostische hulpmiddelen, zoals prenatale en genetische tests 
— anamnese en lichamelijk onderzoek en andere hulpmiddelen die een arts gebruikt bij het 


stellen van een klassieke klinische diagnose, bijvoorbeeld bloedonderzoek
— secundaire diagnostica, zoals beeldvormende technieken, scopes, scanners, laboratori-


umtests, en tests van bepaalde functies, zoals de cardio stress test
— hulpmiddelen voor monitoring (volgen hoe een bepaalde behandeling bij een patiënt uit-


pakt)
— nieuwe diagnostica in de vorm van bijvoorbeeld genetische tests op basis van een mon-


ster van het wangslijmvlies, total body scans
— allerhande doe-het-zelftests. 


Daar komt bij dat het onderscheid tussen een diagnostische test en een biomarker die kan 
worden gebruikt voor ziekteherkenning en monitoring, niet scherp is, zodat de verzamelterm 
‘diagnostica’ ook betrekking kan hebben op biomarkers. 


Wat wordt aangeduid met de verzamelterm ‘diagnostische industrie’ is een groot, zeer divers 
samengesteld, versnipperd geheel. Er behoren multinationals toe als Philips, Siemens en 
Johnson and Johnson, maar ook een groeiend aantal kleine en middelgrote bedrijven die een 
variëteit aan gezondheidszorgtechnologie produceren. Het betreft een segment van de markt 
dat sterk in ontwikkeling is. 


Terwijl het op de Europese markt brengen van nieuwe geneesmiddelen aan strenge wettelijke 
regels is gebonden, is dat bij diagnostische hulpmiddelen veel minder sterk het geval.21 De 
EU-regelgeving houdt voor de fabrikant hoogstens een verplichting in te garanderen dat dit 
soort hulpmiddelen ook werkelijk meet wat ze pretenderen te meten en dat ze veilig zijn in het 
gebruik, dat wil zeggen dat ze degene die ze hanteert, geen directe lichamelijke schade 
berokkenen. De regels voor deze hulpmiddelen in de Verenigde Staten zijn in het algemeen 
strenger dan in de Europese Unie. Op enkele uitzonderingen na bevat de EU-regelgeving 
geen duidelijke verplichting voor de fabrikant om bewijs te leveren voor de diagnostische vali-
diteit en het klinisch nut van het diagnostisch instrument. Vaak is bij het in de handel komen 
van zo’n test niet duidelijk of patiënten werkelijk gebaat zullen zijn met toepassing ervan, en of 
het gebruik kosteneffectief is.* Beroepsbeoefenaren of ziekenhuizen die bepaalde diagnostica 
willen gaan gebruiken, moeten vaak zelf de deugdelijkheid ervan onderzoeken. Dat komt er in 
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de praktijk meestal niet van, omdat de financiële (en andere) middelen daarvoor ontbreken. 
Vaak schort het bij marktintroductie dus aan voldoende onderbouwing van de doeltreffendheid 
en doelmatigheid van diagnostische hulpmiddelen. Daar komt bij dat veel diagnostische 
methoden en technieken niet interessant voor de ‘markt’ zijn, maar wel zeer belangrijk voor de 
dagelijkse praktijk, zoals anamnese, lichamelijk onderzoek en aanvullend eenvoudig bloedon-
derzoek. Voor het doen van onderzoek naar de validiteit van dit zo belangrijke klinische instru-
mentarium zijn nauwelijks financiële middelen beschikbaar. 


Om iets te kunnen zeggen over de ontwikkeling van de researchagenda, is het verhelderend 
om – in navolging van een van de geïnterviewden in het kader van de achtergrondstudie – het 
ontwikkelproces van diagnostische hulpmiddelen in fasen te onderscheiden. 


De eerste fase bestaat uit de ontwikkeling van het product zelf. Het moge duidelijk zijn dat de 
invloed van de fabrikant in deze fase groot is. Sommige innovatieve initiatieven worden vanuit 
de wetenschap genomen. Voorbeelden hiervan op het gebied van screening zijn de HPV DNA 
test voor baarmoederhalskanker en de PCA3-test voor prostaatkanker. 


De tweede fase is die van evaluatie van het hulpmiddel. In deze fase is er, althans zolang de 
wetgeving weinig eisen stelt en de fabrikant niet verder gaat dan wat wettelijk verplicht is (het-
geen doorgaans het geval is), grote behoefte aan aanvullend, zo nodig publiek gefinancierd 
onderzoek. Behalve aan onderzoek door (academische) ziekenhuizen valt in deze fase te 
denken aan samenwerking tussen de industrie en de technische universiteiten. In Delft, Eind-
hoven en Twente is deze samenwerking al een realiteit. In deze fase neemt de invloed van de 
fabrikant globaal genomen af en zijn het vooral de onderzoekers die de agenda bepalen. 


De derde fase betreft de implementatie van het hulpmiddel. Dat is de gezamenlijke verant-
woordelijkheid van verzekeraars, ziekenhuizen en medische beroepsbeoefenaren. Ook in 
deze fase kan er behoefte zijn aan onderzoek. De agenda van dat onderzoek wordt bepaald 
door degenen die in deze fase de besluiten nemen. 


Er zijn momenteel geen onderzoeksprogramma’s in Nederland die het hele hierboven aange-
duide proces omspannen. Het Center for Translational Molecular Medicine (CTMM) beoogt de 
totstandkoming van zo’n programma, maar op dit moment gaat de aandacht daar nog vooral 
uit naar de ontwikkelfase. Hetzelfde geldt voor het NWO-programma ‘Nieuwe instrumenten 
voor de Gezondheidszorg’. Verder moeten we ons realiseren dat de theorie en de methodolo-
gie van de evaluatie van diagnostiek nog steeds achterlopen bij het onderzoek naar de effec-
tiviteit van behandeling. Onderzoek naar de klinische effectiviteit van medische tests is vaak 
moeilijker op te zetten dan onderzoek naar medische behandelingen, onder meer vanwege de 
vaak indirecte relatie tussen een test en gezondheidswinst.21 Lastige methodologische kwes-
ties zijn het bij veel klachten en aandoeningen niet beschikbaar zijn van een gold standard 


* Daar staat tegenover dat fabrikanten die hun product opgenomen willen zien in het basispakket van de zorgverzeke-
ring, wel degelijk effectiviteit en doelmatigheid ervan moeten kunnen aantonen. 
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(een onomstreden standaardbepaling waaraan nieuwe diagnostische tests worden geijkt), de 
complexiteit van diagnostische strategieën, en het hard kunnen aantonen van de toege-
voegde waarde van nieuwe methoden ten opzichte van de bestaande praktijk en het daarbij 
kiezen van de juiste controlecondities. Zeer complex is diaprognostisch onderzoek, waarbij de 
invloed van diagnostiek op de prognose, met inbegrip van het effect van therapie, wordt 
onderzocht.22 Dit geldt a fortiori bij differentiaaldiagnostisch onderzoek, waarbij op meer dan 
één aandoening gelet moet worden, vooral als het gaat om aspecifieke klachten met een 
grote ‘probleemruimte’, zoals moeheid of lusteloosheid. 


In alle ontwikkelfasen van diagnostische instrumenten is er, gezien vanuit het publieke belang, 
behoefte aan onderzoek dat verder gaat dan alleen naar de veiligheid ervan, in het bijzonder 
aan onderzoek naar de diagnostische validiteit en het klinisch nut van deze instrumenten. Ook 
is onderzoek nodig naar het gebruik dat van deze hulpmiddelen wordt gemaakt en wat dit 
gebruik voor de zorg betekent. Dit vraagt om grotere investeringen in Post Marketing Surveil-
lance. Enerzijds is er meer kwantitatief onderzoek nodig, zodat doeltreffendheid en doelmatig-
heid van deze hulpmiddelen beter worden onderbouwd, anderzijds is er ook behoefte aan 
kwalitatief onderzoek, om zo individuele ervaringen van gebruikers met deze hulpmiddelen in 
kaart te brengen. 


In het algemeen is er weinig geld beschikbaar voor onderzoek naar diagnostica en het diag-
nostisch proces. Volgens een van de geïnterviewden is er voor diagnostisch onderzoek moei-
lijk geld te krijgen, niet alleen van de industrie, maar ook van charitatieve fondsen. De ervaring 
leert dat deze fondsen hun geld liever uitgeven aan het voorkómen en behandelen van vooraf 
bepaalde ziekten. Bovendien betreft differentiaaldiagnostisch onderzoek vaak juist een groot 
aantal mogelijke ziekte-uitkomsten. De beroepsgroepen zouden zelf ook veel meer moeten 
doen aan de ontwikkeling van kwaliteitscriteria voor diagnostiek. Als ziekenhuizen al financi-
ele middelen beschikbaar stellen voor onderzoek naar diagnostiek, dan gebeurt dat maar op 
beperkte schaal. Research naar diagnostiek en diagnostica is voor een belangrijk deel afhan-
kelijk van financiering uit publieke middelen. 


Van recente initiatieven om kennis en ervaring van industriële en academische onderzoekers 
bij elkaar te brengen, zou ook het diagnostisch onderzoek kunnen profiteren. Enkele belang-
rijke nieuwe ontwikkelingen op dit vlak worden hierna aangestipt. 


Er bestaat sinds kort een Public Private Partnership dat zich ook op diagnostisch vlak 
beweegt, namelijk het Center for Translational Molecular Medicine (CTMM). Missie ervan is 
het ontwikkelen van medische technologie die nauwkeurige, vroegtijdige diagnose mogelijk 
maakt en nieuwe, op het individu afgestemde behandeling van ernstige ziekten als kanker, 
hart- en vaatziekten, neurodegeneratieve ziekten (de ziekte van Alzheimer), en infectie- en 
auto-immuunziekten. Participanten zijn onder meer universiteiten/UMC’s, fabrikanten van 
medische technologie (Philips met name), chemische bedrijven en geneesmiddelenfabrikan-
ten. Het centrum is ondergebracht bij de TU Eindhoven. De Nederlandse regering steunt het 
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initiatief door middel van een substantiële bijdrage uit het Fonds Economische Structuurver-
sterking (FES). Ook charitatieve fondsen als de Nederlandse Hartstichting, KWF Kankerbe-
strijding en de Alzheimerstichting Nederland geven er steun aan. De eerste negen projecten 
van het centrum zijn in 2008 van start gegaan (gezamenlijk budget: 150 miljoen euro (http://
www.ctmm.nl). Een volgende serie projecten (met eenzelfde budget) kan starten in de loop 
van 2009. 


In oktober 2008 heeft NWO de komst van een startprogramma ‘Nieuwe Instrumenten voor de 
Gezondheidszorg’ (fase 1) aangekondigd (http://www.nwo.nl/nig). De voor het onderzoeks-
programma beschikbare gelden bedragen in totaal 9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen 
bestemd is voor R&D van instrumenten die bijdragen aan een veilige extramurale zorg). Het 
startprogramma is gericht op R&D ten behoeve van de ontwikkeling van vernieuwende appa-
raten en hulpmiddelen voor de bevordering van gezondheid, preventie, diagnostiek, prognos-
tiek en behandeling van ziekten en verzorging van zieken en mensen met een beperking. 
Kerndoel is het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe instrumenten voor de gezond-
heidszorg (zorgproducten) die tevens in Nederland nieuwe bedrijvigheid, werkgelegenheid en 
welvaart genereren (economische producten). 


Beoogd wordt om de kennisinfrastructuur in fase 2 met een forse impuls structureel te verster-
ken. Bedoeling is dat er in Nederland Centres of Excellence tot stand komen waarin weten-
schap, bedrijven en gezondheidszorg in publiek-private samenwerkingsverbanden 
geïntegreerd en op structurele basis optrekken om de innovatie en toepassing van nieuwe 
medische instrumenten te versnellen. Begin 2009 waren er 24 ideeën ingediend voor derge-
lijke centra. Geconstateerd is dat er in het onderzoeksveld draagvlak bestaat voor dit initiatief. 
Een volgende stap zou zijn om in 2010 te komen met een landelijke ‘Visie op de R&D-struc-
tuur voor Nieuwe instrumenten in de gezondheidszorg’ volgens een gecombineerde top down 
& bottom-up aanpak (meer bijzonderheden op http://www.nwo.nl/nig). 


ZonMw subsidieert in het kader van het programma DoelmatigheidsOnderzoek ook onder-
zoek naar de doelmatigheid van diagnostische interventies (zie http://www.zonmw.nl/nl/onder-
werpen/alle-programma-s/doelmatigheidsonderzoek/de). 


Najaar 2009 heeft de RGO een adviesaanvraag van het ministerie van VWS in behandeling 
genomen over een Onderzoeksagenda Medische producten (geneesmiddelen, biotechnologi-
sche producten en medische instrumenten). Het streven is dit advies in 2010 af te ronden. 


Naar verwachting zal begin 2010 bij de WHO verschijnen het eindrapport van het Priority 
Medical Devices project (http://www.who.int/medical_devices/access/en/). Dit rapport zal van-
uit een oogpunt van volksgezondheid en gezondheidszorg prioriteiten c.q. voorkeursrichtin-
gen aangeven voor de ontwikkeling van medische instrumenten. Met deze agenda kunnen de 
bij de WHO aangesloten landen dan de komende jaren aan de slag. 
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In meer dan een advies heeft de Gezondheidsraad gewezen op het grote belang van onder-
zoek naar de diagnostische validiteit en het klinisch nut van diagnostische tests op lichaams-
materiaal. Er zijn nu tal van tests op lichaamsmateriaal in de handel waarvan diagnostische 
validiteit en klinisch nut niet zijn aangetoond. Fabrikanten zouden - op EU-niveau - verplicht 
kunnen worden daarvoor bewijs te leveren, voordat ze zo’n test in de handel brengen. Dat zou 
een sterke stimulans vormen voor het industriële onderzoek naar dit type diagnostica. 


De conclusies luiden als volgt:
— Onderzoek naar diagnostica heeft een achterstand ten opzichte van therapieonderzoek
— De methodologie van dit onderzoek is complexer dan de methodologie van onderzoek 


naar behandeling 
— De meeste aandacht bij het onderzoek naar diagnostica gaat uit naar innovatieve technie-


ken. Wat bijvoorbeeld vrijwel ontbreekt is onderzoek naar de validiteit en doelmatigheid 
van bestaande, alledaagse diagnostiek, zoals anamnese en lichamelijk onderzoek


— De Europese regels voor het in de handel brengen van diagnostica zijn minder streng dan 
de regels voor het in de handel brengen van geneesmiddelen 


— De financiële middelen voor diagnostica-onderzoek, met name voor de evaluatie van klini-
sche effecten, zijn relatief beperkt


— Ook hier komen initiatieven op gang om leemten in de kennis op te vullen, bijvoorbeeld: 
— CTMM
— NWO-programma ‘Nieuwe instrumenten voor de Gezondheidszorg’
— ZonMw-programma DoelmatigheidsOnderzoek
— Priority Medical Devices Project van de WHO.


 
2.7 Case study: voedingsonderzoek


Al wordt onder voedingsonderzoek ook wel levensmiddelentechnologie begrepen (onderzoek 
naar bijvoorbeeld geur, kleur en smaak van levensmiddelen), hier wordt onder voedingsonder-
zoek slechts verstaan: onderzoek naar de invloed van voedingsmiddelen en hun bestandde-
len op de gezondheid. Dergelijk voedingsonderzoek verschilt van geneesmiddelenonderzoek, 
al is de grens tussen geneesmiddelen en voedingsmiddelen door het op de markt komen van 
functional foods* steeds meer aan het vervagen. Geneesmiddelenonderzoek produceert 
nieuwe verbindingen, hetzij synthetische verbindingen, hetzij stoffen die door de producent 
nieuw zijn ontdekt in de natuur. De producent krijgt het patent op die verbindingen, en zolang 
het patent loopt, kan hij een forse verkoopprijs bedingen, zodat researchkosten kunnen wor-
den terugverdiend. Voedingsmiddelen en hun bestanddelen daarentegen bestaan al lang en 
zijn – althans deels – bekend. Wat nog vastgesteld moet worden is wat voor effecten deze 
verbindingen hebben op de gezondheid. Dat is een kostbaar en moeizaam proces. Omdat de 
verbindingen zelf niet nieuw zijn, valt er weinig te patenteren. Investeringen in onderzoek naar 


* Functional foods zijn voedingsmiddelen waaraan ingrediënten worden toegevoegd waarvan wordt geclaimd dat ze 
de gezondheid bevorderen.
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de gezondheidseffecten van voedingsstoffen zijn moeilijk te beschermen. De voedingsmidde-
lenindustrie is niet zonder meer geneigd grote investeringen te doen in dergelijk onderzoek. 


Voedings- en gezondheidsclaims
Vanaf 2010 zijn vage gezondheidsclaims, zoals ‘... ondersteunt onze natuurlijke weerstand’, 
onder het regime van nieuwe EU-wetgeving niet meer toegestaan. Verwijzingen naar ziekte-
preventie, zoals ‘het eten van ... voorkomt prostaatkanker’, mogen alleen nog indien dit effect 
afdoende is aangetoond. Per 1 juli 2007 is namelijk de Europese verordening met betrekking 
tot voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (1924/2006) van toepassing. De 
claimsverordening harmoniseert nationale regels over claims voor levensmiddelen. Deze ver-
ordening is in Nederland opgenomen in het Warenwetbesluit voedingswaarde-informatie 
levensmiddelen. 


De European Food Safety Authority (EFSA) werkt aan een lijst met toegelaten claims die in 
2010 volledig moet zijn. De EFSA geeft de Europese Commissie advies over de vraag of een 
claim moet worden toegelaten. Inmiddels heeft de EFSA vele claims beoordeeld, met als uit-
komst vaak een negatief advies (http://www.efsa.europa.eu). Of de beoordelingen van de 
EFSA het industriële voedingsonderzoek zullen stimuleren, moet nog blijken. 


Agendering en financiering 
De belangrijkste financiers van voedingsonderzoek in Nederland zijn de voedingsmiddelenin-
dustrie en wat de overheid betreft het ministerie van Economische Zaken. Andere financiers 
zijn de Europese Unie, ZonMw (ministerie van VWS, NWO), NWO (ministerie van OCW), 
ministeries van VWS en LNV, en charitatieve fondsen. Hierna wordt globaal beschreven wie 
welk soort onderzoek financiert.


Basaal onderzoek
Een groot deel van het basale, precompetitieve voedingsonderzoek wordt in Nederland gefi-
nancierd door het Top institute Food and Nutrition (TiFN) te Wageningen (http://www.tifn.nl), 
een Public Private Partnership waarin academische onderzoekers uit Wageningen, Maastricht 
en Groningen, onderzoeksinstituten zoals TNO en Nederlands Instituut voor Zuivel Onder-
zoek (NIZO) en de voedingsindustrie samenwerken. Belangrijkste sponsors van het TiFN zijn 
het ministerie van Economische Zaken en diverse voedingsmiddelenfabrikanten (Jaarverslag 
TiFN 2007). Het budget van het TiFN bedroeg in 2007 ruim 25 miljoen euro, waarvan ruim 6 
miljoen afkomstig was van industriële partners. Onder basaal voedingsonderzoek wordt bij-
voorbeeld nutrigenomics begrepen, dat is onderzoek naar de interactie tussen voeding en 
genen. In de samenstelling van de researchagenda van het TiFN heeft het bedrijfsleven een 
belangrijke stem, terwijl de overheid, met name het ministerie van VWS, er weinig of geen 
bemoeienis mee heeft (Achtergrondstudie, pag. 17). Onderzoek dat door voedingsmiddelen-
fabrikanten wordt gedaan, richt zich onder andere op voedingsbestanddelen die wel paten-
teerbaar zijn, zoals yoghurtbacteriën. Zuivelproducten met dergelijke gepatenteerde bacteriën 
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vormen een deel van de markt van zogenoemde functional foods. Van deze producten is niet 
bewezen dat ze de gezondheid bevorderen.23 


Toepassingsgericht onderzoek
Veel voedingsonderzoek wordt ook door de Europese Unie bekostigd. Dit betreft niet zozeer 
basaal als wel toepassingsgericht onderzoek. Een aanvraag voor financiering van onderzoek 
via een Kaderprogramma van de EU moet worden gedaan in samenwerking met het bedrijfs-
leven, waarbij een plan moet worden ingeleverd met ideeën voor de wijze waarop de onder-
zoeksresultaten zullen leiden tot nieuwe, commercieel interessante producten. Op de 
agendering van de onderwerpen kan de industrie grote invloed uitoefenen. Uit deze EU-gel-
den wordt (of werd) uiteenlopend voedingsonderzoek bekostigd, zoals onderzoek naar micro-
nutriënten, overgewicht en vetzuren. Ook het zogenoemde Diogenes-onderzoek wordt 
gefinancierd in het kader van een EU Framework Programma. Aan dit onderzoek wordt 
gewerkt door 29 Europese onderzoeksinstellingen, waarvan de Universiteit Maastricht pen-
voerder is. Doel is beter te begrijpen hoe overgewicht ontstaat en welke rol voeding en erfelijk-
heid daarbij spelen. Uiteindelijk hoopt men een basis te leggen voor ideeën voor innovatieve 
producten en voedingsconcepten die mensen kunnen helpen gewichtstoename te voorko-
men. Participatie van het bedrijfsleven moet het mogelijk maken deze concepten te realise-
ren. 


Toegepast onderzoek wordt uitgevoerd door de bovengenoemde universiteiten en de Vrije 
Universiteit en gefinancierd door ZonMw, charitatieve fondsen zoals Hartstichting en KWF, en 
voedingsmiddelenfabrikanten. Fabrikanten doen dat met name in de vorm van contractonder-
zoek. Onder toegepast onderzoek wordt verstaan onderzoek waarbij men door middel van 
interventies in de voedingssituatie verbeteringen in de volksgezondheid tracht te bewerkstelli-
gen. Dit soort onderzoek wordt onderscheiden in: 
— onderzoek op intermediaire eindpunten, zoals bloeddruk, bloedsuikergehalte en choleste-


rol. Dit onderzoek betreft meestal de korte termijn;
— onderzoek op klinische eindpunten, zoals sterfte, ziekte en kwaliteit van leven. Dit betreft 


vooral langlopend onderzoek.


ZonMw, de charitatieve fondsen en fabrikanten financieren vooral toegepast onderzoek op 
intermediaire eindpunten. Op de researchagenda van ZonMw en de charitatieve fondsen heb-
ben fabrikanten geen directe invloed, maar ZonMw en NWO stimuleren tegenwoordig in hun 
subsidiebeleid wel samenwerking van onderzoekers met instellingen en bedrijven die op de 
gezondheidsmarkt commerciële innovatieve activiteiten ontplooien. Dit stelt hoge eisen aan 
het bewaren van de onafhankelijkheid van onderzoek. Op de agenda van ZonMw heeft het 
ministerie van VWS grote invloed, omdat dit ministerie geld voor bepaalde programma’s oor-
merkt. Fabrikanten zelf bepalen de onderzoeksagenda voor het onderzoek dat in hun 
opdracht door universiteiten en onderzoeksinstituten wordt uitgevoerd (contractonderzoek). 
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Toegepast onderzoek op klinische eindpunten
Voor toegepast voedingsonderzoek op klinische eindpunten valt in het algemeen moeilijk 
financiering te vinden. Fabrikanten doen dit soort onderzoek weinig, omdat het aantonen van 
een causale relatie tussen een voedingsmiddel of -ingrediënt en de gezondheid van de proef-
personen langdurig onderzoek vereist en de kosten van dergelijk onderzoek hoog zijn. Ook bij 
ZonMw maakten trials naar de relatie tussen voedingsmiddelen of -ingrediënten en gezond-
heid/ziekte weinig kans, niet alleen omdat deze de ZonMw-budgetten meestal te boven gaan, 
maar vooral omdat ze zich op het snijvlak van fundamenteel en toegepast onderzoek bewe-
gen en daardoor moeilijk inpasbaar zijn in de programma’s. Thema’s die van groot belang zijn 
voor de volksgezondheid blijven daardoor liggen. Te denken valt bijvoorbeeld aan onderzoek 
naar de relatie tussen bestanddelen van voedingsmiddelen en gezondheid (lycopeen tegen 
prostaatkanker, flavonoïden tegen hart- en vaatziekten, de rol van koolhydraten bij het ont-
staan van diabetes). De markt biedt geen mechanisme om de research- en ontwikkelkosten 
terug te verdienen; een bedrijf dat veel geld in dergelijk onderzoek zou steken, zou de eigen 
continuïteit in gevaar brengen. 


Thee bijvoorbeeld wordt sterk gepromoot met een verwijzing naar anti-oxidanten. Een theefa-
brikant zal echter niet een paar jaar lang hartpatiënten thee of thee-extract geven om te 
onderzoeken of zij al dan niet een hartinfarct krijgen. Daarvoor is het risico dat het niet blijkt te 
werken, te groot. En mocht het wel blijken te werken, dan is de producent zijn geld óók kwijt, 
omdat men thee nu eenmaal niet kan patenteren. 


In een enkel geval komt toegepast onderzoek op klinische eindpunten in Nederland wel van 
de grond, bijvoorbeeld wanneer er verschillende sponsors voor zijn te interesseren, zoals bij 
het grootschalige interventieonderzoek naar het effect van n-3 vetzuren op hart- en vaatziek-
ten, uitgevoerd door Wageningen Universiteit. De belangrijkste financier daarvan is de Neder-
landse Hartstichting. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door het Amerikaanse 
National Institute of Health (NIH) en een margarinefabrikant, die een bijdrage levert door ont-
wikkeling, productie en distributie van margarine.


Een andere vorm van toegepast onderzoek dat aan voeding is gerelateerd, is onderzoek naar 
de effecten van voorlichting over een gezonde leefstijl. Dit soort onderzoek zou ook gezien 
kunnen worden als onderdeel van public health onderzoek (daarover paragraaf 2.8). In het 
kader van het programma Academische Werkplaatsen en Publieke Gezondheid financiert 
ZonMw het programma Landelijke Leefstijlcampagnes, waarvan voeding een onderdeel is. 
Doel van het programma is niet alleen het uitvoeren van dergelijke campagnes, maar ook het 
bevorderen van de kwaliteit en de evaluatie ervan. Onderzoek naar de effecten van deze 
voorlichting maakt deel uit van het programma. De industrie heeft geen invloed op de keuze 
van de onderdelen die zullen worden geëvalueerd. Het programma past in de beleidsprioritei-
ten van het ministerie van VWS. 
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In april 2007 heeft ZonMw in opdracht van de ministeries van LNV en VWS de programme-
ringsstudie Wat gaan we eten? Uitdagingen voor onderzoek in Nederland naar voeding en 
gezondheid uitgebracht. Daarin werden de onderzoeksbehoeften op het gebied van voeding 
en gezondheid geïnventariseerd. Bij ZonMw is nu in ontwikkeling een door VWS en LNV 
gezamenlijk te financieren meerjarig programma ‘Gezonde voeding’. Voor de uitvoering daar-
van is voor de periode 2010 t/m 2013 in totaal 4 miljoen euro beschikbaar. Te onderzoeken 
vragen zijn bijvoorbeeld:
— in hoeverre dragen nieuwe levensmiddelen (novel foods) bij aan een gezond voedingspa-


troon in vergelijking met traditionele voedingsmiddelen?
— is er verband tussen voedingspatroon en het ontstaan van chronische ziekten? Zo ja, hoe 


is die samenhang?
— wat zijn determinanten van consumentengedrag? 


Dit alles specifiek voor de doelgroepen lage Sociaal Economische Status (SES), jeugd, chro-
nisch zieken en ouderen (Jaarplan ZonMw 2009, Programmarapportages, dl II, pags. 63-64). 
Een feit is dat er voor dit ambitieuze onderzoeksprogramma maar beperkte financiële midde-
len beschikbaar zijn. 


Conclusie
De conclusie luidt dat de industrie invloed uitoefent op de agenda van het basale voedingson-
derzoek, doordat zij dit onderzoek voor een belangrijk deel financiert. Door middel van con-
tractonderzoek oefent de industrie eveneens invloed uit op de agenda van het toegepaste 
voedingsonderzoek op intermediaire eindpunten. Toegepast voedingsonderzoek valt uiteen in 
contractonderzoek van de industrie en onderzoeksprogramma’s van ZonMw, gesteund door 
de ministeries van VWS en LNV. Het toegepaste voedingsonderzoek op intermediaire eind-
punten kent nog veel ‘witte vlekken’. Naar de relatie tussen voedingsstoffen en klinische eind-
punten wordt nagenoeg geen interventie-onderzoek gedaan. Dergelijk onderzoek wordt 
zelden door de voedingsindustrie uitgevoerd of gefinancierd. Het komt, althans tot op heden, 
evenmin in aanmerking voor subsidiëring door ZonMw of NWO, vanwege de hoge kosten en 
omdat het zich moeilijk in de programmering laat inpassen. Thema’s die van groot belang zijn 
voor de volksgezondheid blijven daardoor liggen. 


2.8 Case study: public health onderzoek


De term public health duidt zowel de volksgezondheid aan als de maatschappelijke activitei-
ten die gericht zijn op bescherming of bevordering van de volksgezondheid. Public health 
onderzoek is per definitie gericht op (delen uit) een populatie. Het kan worden onderscheiden 
in drie typen: 1. Beschrijvend onderzoek (dat bijvoorbeeld trends in beeld brengt); 2. Determi-
nantenonderzoek (determinanten van een (on)gezonde omgeving of van (on)gezond gedrag); 
3. Interventie-onderzoek (kennis over de effecten van (preventieve) interventies). Voedingson-
derzoek zoals gedefinieerd in paragraaf 2.7 zou men in feite ook kunnen beschouwen als 
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onderdeel van public health onderzoek. Ditzelfde geldt voor het in paragraaf 2.6 besproken 
onderzoek naar screeningsmethoden en doe-het-zelftests.


Het brede terrein van het public health onderzoek verschilt van dat van het geneesmiddelen-
onderzoek en het diagnostica-onderzoek. Juist vanwege die contrastwerking is voor verken-
ning van dit gebied gekozen. Op het terrein van het geneesmiddelenonderzoek en het 
diagnostica-onderzoek spelen commerciële belangen mee: daar gaat het om de fabricage 
van producten waarmee geld kan worden verdiend. Om dat te realiseren moeten bedrijven 
deze producten in de handel brengen. Als bepaald onderzoek daarvoor een voorwaarde is, 
zullen bedrijven de bedrijfsmatige afweging maken om in dergelijk onderzoek te investeren. 


Op het terrein van het public health onderzoek daarentegen is in de regel geen sprake van 
commerciële belangen en te vermarkten producten. Beschrijvend onderzoek en determinan-
tenonderzoek op dit gebied worden niet gedaan om producten te gelde te maken, maar om 
redenen van maatschappelijk belang. Gedragsgerichte interventies zou men met een beetje 
goede wil wellicht nog kunnen aanmerken als ‘producten’. Denk bijvoorbeeld aan voorlich-
tingscampagnes, aan interventies om chronisch zieken te leren beter om te gaan met hun 
ziekte, aan interventies om roken tegen te gaan of aan een bewegingsprogramma voor men-
sen met overgewicht. De marktkansen van dit type ‘producten’ zijn echter afwezig of uiterst 
beperkt, ook omdat ze niet patenteerbaar zijn. Private financiers uit de profit sector zijn niet of 
nauwelijks geïnteresseerd in de ontwikkeling ervan. Omdat het bij public health onderzoek 
gaat om bescherming en bevordering van het publieke belang, is men voor kennisontwikke-
ling op dit terrein voornamelijk aangewezen op financiering uit de publieke middelen. Feit is 
dat het meeste public health onderzoek uit de publieke middelen wordt bekostigd. Invloed van 
industriële sponsors op de onderzoeksagenda van het public health onderzoek in zijn totaliteit 
is er dan ook niet. De afwezigheid van industriële sponsoring op dit gebied is echter wel dege-
lijk voelbaar waar het kennisontwikkeling betreft. 


Op deelgebieden van public health ligt dit genuanceerder. De ontwikkeling van populatiebreed 
in te zetten vaccins of screeningstechnieken bijvoorbeeld is wel degelijk vergelijkbaar met de 
ontwikkeling van geneesmiddelen: daar spelen naast het volksgezondheidsbelang ook grote 
commerciële belangen. Dit laatste is eveneens het geval bij onderzoek naar de effecten op de 
(volks)gezondheid van producten waarvan de marktkansen worden bedreigd door (al dan niet 
reële) gezondheidsrisico’s, bijvoorbeeld de ontwikkeling van de mobiele telefonie. Deze heeft 
geleid tot veel onrust in de samenleving over vermeende schadelijke gevolgen van GSM-mas-
ten voor omwonenden en van mobiele telefoons voor gebruikers. Onderzoek naar de gezond-
heidsrisico’s van mobiele telefonie is public health onderzoek bij de uitkomsten waarvan het 
bedrijfsleven groot belang heeft. Over de eventuele bijdrage van private financiers aan het 
ZonMw-programma Elektromagnetische Velden en Gezondheid heeft dan ook veel discussie 
plaatsgevonden. Uiteindelijk heeft de Nederlandse overheid besloten wat dit betreft niet met 
private financiers uit de profit sector in zee te gaan. 
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Zo is er nog wel meer public health onderzoek waarmee commerciële belangen gemoeid zijn 
en waarin fabrikanten wellicht bereid zouden zijn te investeren. Bijvoorbeeld het in kaart bren-
gen van gezondheidsschade bij jongeren (dan wel het achterwege blijven van die schade) 
door het drinken van breezers c.q. andere alcoholische dranken of het consumeren van fast 
food. Als publiek-private samenwerking bij de financiering van dergelijk onderzoek haalbaar 
zou zijn, zou de onafhankelijkheid van dat onderzoek in elk geval gegarandeerd moeten wor-
den, vanwege het grote belang van de profit sector bij bepaalde onderzoeksuitkomsten 
(namelijk achterwege blijven van gezondheidsschade). 


De nuancering dat er op sommige deelgebieden van public health wel degelijk commerciële 
belangen spelen, ondergraaft echter niet de conclusie ten aanzien van het merendeel van het 
public health onderzoek. Deze conclusie luidt dat men voor de financiering van dit onderzoek, 
waarbij het nu eenmaal gaat om het publieke belang, vrijwel helemaal op de publieke midde-
len is aangewezen. 


Structuur en financiering public health onderzoek 
Public health onderzoek vindt plaats in een aantal Universitair Medische Centra (UMC’s). Bin-
nen de UMC’s ontvangt dit onderzoek meestal financiële middelen uit de eerste geldstroom, al 
het gaat het om relatief bescheiden bedragen. Daarnaast betreft structurele financiering van 
public health onderzoek gelden die rechtstreeks, al dan niet gelabeld, gaan naar buitenuniver-
sitaire instituten die public health onderzoek verrichten, namelijk RIVM, TNO, NIVEL, Trim-
bosinstituut en diverse GGD-en. 


Public health onderzoek is voor een belangrijk deel afhankelijk van projectgebonden financie-
ring door ZonMw. In de jaren negentig werden diverse kleinere fondsen van het ministerie van 
VWS en het Preventiefonds samengevoegd tot één groot fonds: ZonMw, de Nederlandse 
organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Binnen ZonMw zijn het programma 
Preventie, het programma Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid (AW-PG), en 
het relatief nieuwe programma Zorg voor jeugd belangrijke financieringsbronnen voor public 
health onderzoek. Dit betreft steeds tijdelijke financiering. De doelstelling van het programma 
AW-PG is wel om te komen tot meer structurele financiering uit andere bronnen, zoals univer-
sitaire centra en gemeenten. 


Het onderzoek op het terrein arbeid en gezondheid, een terrein dat ook tot het public health 
onderzoek kan worden gerekend, heeft een andersoortige financiering. Deze is niet afkomstig 
van VWS en Jeugd & Gezin, maar van het ministerie van SoZaWe en de grote uitvoeringsin-
stanties van sociale zekerheid als het UWV en het voormalige GAK. Hier gaat het om tijdelijke 
financiering, echter soms wel in relatief grote, langlopende onderzoeksprogramma’s.


Samenstelling onderzoeksagenda
Gezien de centrale rol van de overheid bij de financiering van public health onderzoek is het 
ook de overheid die een belangrijke stem heeft in de samenstelling van de onderzoeksagenda 
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op dit gebied. Zelfs als de publieke middelen voor dit onderzoek zouden worden verruimd, is 
prioriteitsstelling onvermijdelijk. Sommige onderwerpen zullen meer aan bod komen dan 
andere. Welke leemten in de kennis op dit gebied worden opgevuld en welke lacunes zullen 
blijven bestaan, is uiteindelijk een kwestie van politieke afweging. Op het proces van politieke 
besluitvorming wordt hier niet nader ingegaan, maar duidelijk is dat daarbij ook allerlei deelbe-
langen een rol kunnen spelen. 


Bij de samenstelling van de researchagenda voor het public health onderzoek laat de over-
heid zich adviseren door de RGO. De RGO heeft zich vanaf 2000 intensief met dit onderzoek 
bezig gehouden en tal van lacunes in de kennis over public health gesignaleerd, bijvoorbeeld 
op het terrein van het determinantenonderzoek. Het grootst achtte de RGO de behoefte aan 
onderzoek op het terrein van de interventies. De RGO pleitte onder meer voor een bij ZonMw 
onder te brengen stimuleringsprogramma om de lacunes in het determinanten- en interventie-
onderzoek aan te pakken. 


De RGO-adviezen over public health (2000-2003) resulteerden in een ZonMw-programma 
Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid en in negen werkplaatsen. In het derde 
Programma Preventie van ZonMw werden de aanbevelingen van de RGO op het terrein van 
determinantenonderzoek en interventies nog niet echt uitgewerkt. De RGO heeft in februari 
2009 een briefadvies uitgebracht over de inhoud van het vierde Programma Preventie. De 
RGO legde daarin de nadruk op translationeel preventie-onderzoek, methodologische innova-
tie, screening en systematische evaluatie van het preventieprogramma. 


Het vierde Programma Preventie is in juni 2009 van start gegaan. Prioriteiten van dit pro-
gramma zijn:
— Voorkómen van leefstijlgerelateerde aandoeningen door het bevorderen van een gezonde 


levensstijl en een gezonde leefomgeving
— Voorkómen van psychische aandoeningen die een hoge ziektelast veroorzaken en van 


invloed zijn op de participatie in de maatschappij en de kwaliteit van leven
— Vroege opsporing via bevolkingsonderzoek en screeningsprogramma’s
— Preventieve interventies in de zorg.


Het vierde Programma Preventie kent zeven deelprogramma’s. Een daarvan (‘Gezonde slag-
kracht’) richt zich op ondersteuning van de openbare gezondheidszorg. Gestimuleerd wordt 
dat binnen een integrale aanpak effectief gebleken projecten in gemeenten gebruikt en verder 
verspreid worden. Ook wil men veelbelovende lokale interventies op het gebied van het voor-
kómen van overgewicht, alcoholmisbruik, roken en/of druggebruik doorontwikkelen, dat wil 
zeggen theoretisch onderbouwen en beschrijven, en voor (laten) dragen voor erkenning bij 
het Centrum Gezond Leven van het RIVM. Looptijd: 2009 t/m 2014; budget: 10 miljoen euro. 
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Conclusie
De conclusie luidt dat er bij het meeste public health onderzoek geen sprake is van invloed 
van industriële sponsors op de onderzoeksagenda: bedrijven financieren zelden public health 
onderzoek, omdat de mogelijkheden om public health ‘producten’ te gelde te maken ontbre-
ken of beperkt zijn. Verreweg het meeste onderzoek op dit terrein wordt uit de publieke midde-
len betaald. Niet het bedrijfsleven maar de overheid bepaalt agendering en prioritering van dit 
onderzoek. Bij prioritering door de overheid kunnen ook allerlei (deel)belangen een rol spelen, 
maar analyse van dit proces van besluitvorming valt buiten het bestek van dit signalement. 
Een relatief groot deel van het public health onderzoek vindt plaats in buitenuniversitaire insti-
tuten. Public health onderzoek is door de beperkte beschikbaarheid van structurele financie-
ringsbronnen sterk afhankelijk van projectgebonden financiering. Lacunes in de kennis over 
public health liggen met name op het terrein van de determinanten van een (on)gezonde 
omgeving en van (on)gezond gedrag en interventies. 
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3 Industriële sponsoring en onderzoek


In dit hoofdstuk worden eerst de voornaamste resultaten van de case studies uit het vorige 
hoofdstuk samengevat (onderzoek naar geneesmiddelen, diagnostica, gezonde voeding en 
public health). We geven aan wat er bekend is over de invloed van industriële sponsoring op 
de onderzoeksagenda op deze vier deelgebieden van de medische kennis en onderzoeken 
welke mechanismen daarbij een rol spelen (3.1). Vervolgens beschrijven we wat er bekend is 
over de invloed van industriële sponsoring op de kennisontwikkeling door onderzoek (3.3 en 
3.4). Steeds worden de bevindingen aan een ethisch perspectief gekoppeld: welke ethische 
vragen roepen de bevindingen op (3.2 en 3.5)? In een volgend hoofdstuk worden zoveel 
mogelijk vanuit normatieve kaders suggesties gedaan voor de wijze waarop men de gesigna-
leerde problemen zou kunnen aanpakken, waarbij de aandacht uitgaat naar de invloed die de 
diverse betrokken partijen kunnen uitoefenen.


3.1 Invloed van sponsoring op de onderzoeksagenda


Het eerste stadium in de cyclus van kennisontwikkeling is het stadium van de agendering en 
prioritering van gebieden waarop kennis moet worden ontwikkeld. Dit stadium verkenden we 
in het vorige hoofdstuk door middel van een viertal case studies.


Resultaten case studies
Uit de case study over het geneesmiddelenonderzoek blijkt dat de farmaceutische industrie 
onderzoek vooral agendeert als dit voor registratie van een geneesmiddel is vereist. Vanuit de 
missie en visie van de fabrikant is dat begrijpelijk. Als we voor de kennisontwikkeling rond 
geneesmiddelen echter geheel afhankelijk zouden zijn van het door de industrie geagen-
deerde onderzoek, zou heel wat kennis die nodig is voor een rationele besluitvorming over de 
behandeling van patiënten blijven ontbreken. Belangrijke lacunes in de kennis over genees-
middelen zijn: 
— De ontwikkeling van geneesmiddelen voor zeldzame aandoeningen (weesgeneesmidde-


len)
— Waarde van nieuwe geneesmiddelen in de dagelijkse medische praktijk
— Werkzaamheid van geneesmiddelen bij specifieke groepen patiënten, bijvoorbeeld kinde-


ren, ouderen, patiënten met meer dan één aandoening 
— Effecten van geneesmiddelen op de lange termijn
— Bijwerkingen van geneesmiddelen
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— Verantwoorde afbouw van geneesmiddelen
— Effecten van geneesmiddelen vergeleken met andere interventies (chirurgische interven-


ties, gesprekstherapie, bewegingstherapie, aangepast dieet).


Bij de case study over diagnostica springt vooral in het oog de beperkte kennis over diagnos-
tische validiteit en klinisch nut van diagnostische instrumenten, in het bijzonder doe-het-zelf-
tests. Fabrikanten zullen onderzoek daarnaar pas in de registratiefase agenderen, als de EU-
regelgeving dit onderzoek als voorwaarde stelt om deze producten in de handel te mogen 
brengen. Kennis over diagnostische validiteit en klinisch nut van dit soort producten is bij uit-
stek het soort kennis waarover artsen of leken zouden moeten beschikken om rationele 
beslissingen over het gebruik ervan te kunnen nemen. 


Ten derde de voornaamste resultaten van de case study over het voedingsonderzoek. De 
industrie oefent invloed uit op de agenda van het basale voedingsonderzoek doordat zij dit 
onderzoek voor een belangrijk deel financiert. Door middel van contractonderzoek oefent de 
industrie eveneens invloed uit op de agenda van het toegepaste voedingsonderzoek op inter-
mediaire eindpunten (bloeddruk, bloedsuikergehalte, cholesterol etc.). Dit onderzoek kent nog 
veel witte vlekken. Het toegepaste voedingsonderzoek op klinische eindpunten (morbiditeit, 
mortaliteit, kwaliteit van leven) kan het beste als één grote ‘witte vlek’ worden gekarakteri-
seerd, terwijl dit interventie-onderzoek van groot belang is voor de volksgezondheid. Het is 
onwaarschijnlijk dat de voedingsindustrie ervoor valt te interesseren. 


Tot slot de case study over public health. Daaruit kwam naar voren dat er bij het merendeel 
van het public health onderzoek geen sprake is van invloed van de industrie op de onder-
zoeksagenda. Bedrijven financieren meestal geen public health onderzoek, omdat mogelijk-
heden om producten op dit gebied te gelde te maken, in de regel ontbreken (al bestaan die 
mogelijkheden op onderdelen van public health wel degelijk). De overheid bepaalt groten-
deels agendering en prioritering van het onderzoek op dit terrein, waarbij politieke afwegingen 
moeten worden gemaakt en vaak compromissen worden gesloten. Ook in de kennis over 
public health zitten omvangrijke lacunes, in het bijzonder betreffende determinanten van een 
(on)gezonde omgeving en (on)gezond gedrag en betreffende interventies. 


Analyse
De onderzochte kennisgebieden ondervinden alle de gevolgen van wat ook wel crowding out 
wordt genoemd. Dit houdt in het verschijnsel dat kennisgebieden waarop de verkoop van pro-
ducten en het maken van winst niet, althans minder, aan de orde zijn, in vergelijking met valo-
riseerbare kennisgebieden achterblijven in ontwikkeling, al bestaat er vanuit maatschappelijk 
oogpunt wel degelijk behoefte aan deze kennis. Bij de case studies kwamen we een aantal 
mechanismen tegen die bij dit crowding out effect een rol spelen. De voornaamste daarvan 
zijn:
— In de eerste plaats is de industrie geneigd niet meer onderzoek te doen dan voor registra-


tie van een nieuw product is vereist, zoals bij geneesmiddelen en diagnostica
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— In de tweede plaats kunnen de mogelijkheden voor patentering relatief beperkt zijn, zoals 
bij onderzoek naar de invloed van voedingsmiddelen op de gezondheid en bij public health 
onderzoek


— In de derde plaats bestaat er soms in een bepaald domein weinig behoefte aan commerci-
ele producten, zoals op het gebied van public health.


3.2 Ethische vragen over onderzoeksagendering


Hieronder formuleren we ethische vragen die rijzen naar aanleiding van bovenstaande bevin-
dingen: 
— Leidt het verschijnsel dat we omschreven als crowding out, tot keuzen en uitkomsten op 


het gebied van kennisontwikkeling die onevenwichtig of misschien zelfs onrechtvaardig 
zijn?


— Mag de industrie, mogen andere wetenschappers op het gebied van onderzoek hun eigen 
prioriteiten stellen? Zijn er grenzen aan een dergelijke vrijheid?


— Heeft de overheid een verantwoordelijkheid om ‘bij te sturen’? Wanneer? Op welke gron-
den? Hoeveel middelen dient de overheid te investeren in kennisontwikkeling die vanuit 
maatschappelijk oogpunt van belang is?


Deze fundamentele vragen worden hier slechts opgeworpen, niet beantwoord. Over deze vra-
gen zou meer discussie plaats moeten vinden. In hoofdstuk 4 wordt getracht handvatten aan 
te reiken voor de richting waarin men (het begin van) een antwoord op enkele van deze vra-
gen kan zoeken.


3.3 Invloed van sponsoring op kennisontwikkeling door onderzoek


In de ontwikkeling van kennis volgt na het stadium van agendering en prioritering het stadium 
van het ontwikkelen van kennis door middel van onderzoek. Hierna wordt samengevat wat er 
uit de internationale literatuur bekend is over de invloed van industriële sponsoring in dit sta-
dium. 


Resultaten literatuurstudie
Over de invloed van sponsoring op onderzoek wordt al jaren geschreven en vaak heftig gedis-
cussieerd. Ook hoofdredacteuren van belangrijke medische tijdschriften vestigden de aan-
dacht op het probleem.24-27 Vast staat dat het percentage clinical trials dat door de industrie 
wordt betaald, de laatste tien à vijftien jaar sterk is toegenomen.28 Elementen die bij gespon-
sorde trials regelmatig voorkomen, zijn de volgende. Het onderzoeksprotocol wordt samen 
met de industrie opgesteld. De industrie of een trial bureau dat in opdracht werkt van de   
industrie, rekruteert veelal de benodigde artsen en eventueel ook de patiënten, en verzamelt 
de data. De industrie doet soms de data-analyse. Het manuscript wordt soms samen met de 
industrie geschreven. Vaak zijn industriële medewerkers coauteur, terwijl andere auteurs niet 
zelden consulenten zijn van diezelfde industrie. In extreme gevallen huurt men zelfs een 
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ghostwriter in.29 Wel wordt vaak nadrukkelijk gesteld dat auteurs de onderzoeksgegevens 
altijd konden inzien en het eens waren met de publicatie.30 


Uit de internationale literatuur blijkt dat onderzoek naar een product van een bedrijf dat door 
dat bedrijf wordt betaald, voor dat product gunstiger resultaten oplevert dan uit andere midde-
len bekostigd onderzoek naar datzelfde product. Kortom, onderzoek dat gesponsord wordt 
door de industrie is significant vaker gunstig voor het product van die industrie. Bij de derde-
generatiepil31, calciumblokkers32, en statines33 bijvoorbeeld is dat aangetoond. Dat geldt ook 
voor voedingsonderzoek naar frisdranken en melk34 en naar een verbinding om af te vallen 
(sucrosepolyester)35. Systematische reviews36, meta-analyses37,38 en farmaco-economisch 
onderzoek (kosteneffectiviteitsonderzoek)39,40 blijken onderhevig te zijn aan eenzelfde verte-
kening. 


Deze vertekening ten gunste van het product van de sponsor is verontrustend, ook omdat het 
vertrouwen in onderzoek erdoor kan worden aangetast. Als er bovendien vraagtekens kunnen 
worden geplaatst bij de uitkomsten van systematische reviews en meta-analyses, dreigt daar-
mee het fundament van richtlijnen – in feite het hele concept van evidence based medicine – 
te worden ondergraven. De besluitvorming over de behandeling van patiënten in de praktijk 
zou erdoor op losse schroeven kunnen komen te staan. Bovendien moeten patiënten die aan 
clinical trials deelnemen, erop kunnen rekenen dat de trial wetenschappelijk deugdelijk is en 
dat er eerlijk verslag van wordt gedaan in de wetenschappelijke literatuur. Anders zou het 
onethisch zijn hen te vragen aan dergelijke trials mee te doen. 


Analyse
Een belangrijke vraag is hoe deze vertekening ten gunste van het product van de sponsor te 
verklaren valt. Vandenbroucke en Van der Meer30 geven verklaringen op drie niveaus, name-
lijk a. vergelijken met placebo, b. selectief publiceren, en c. een gunstige vergelijking kiezen.37


VERGELIJKEN MET PLACEBO


Men vergelijkt het nieuwe middel met een placebo, terwijl dat eigenlijk met een bewezen 
werkzame behandeling zou moeten gebeuren. Hierop werd ook al in paragraaf 2.5 gewezen. 
Vandenbroucke en Van der Meer benadrukken dat dan niet is voldaan aan een principe dat bij 
een randomized controlled trial essentieel is: het onzekerheidsprincipe. Volgens dit principe 
moeten te vergelijken therapieën in principe evenveel kans hebben om als beste uit het 
onderzoek te komen. De echte vraag is die waarover werkelijk onzekerheid bestaat. Die vraag 
is niet of het middel beter werkt dan een placebo (als het nieuwe middel afkomstig is uit een 
klasse van werkzame middelen, is dat immers waarschijnlijk), maar of het nieuwe middel 
beter werkt dan bestaande middelen. In gesponsord onderzoek blijkt vaker dan in niet-
gesponsord onderzoek gebruik te worden gemaakt van een placebo, waardoor de resultaten 
van een nieuw middel al snel gunstig lijken.41 
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SELECTIEF PUBLICEREN


Trials met gunstige uitkomsten worden vaker gepubliceerd dan trials met ongunstige uitkom-
sten.42-44 Dit heeft verschillende oorzaken, waarvan de invloed van de sponsor er één is. 
Onderzoekers hebben er een aandeel in, omdat zij geneigd zijn onderzoek dat geen positief 
resultaat heeft opgeleverd, minder vaak aan te bieden aan tijdschriftredacties, in de veronder-
stelling dat het toch wel zal worden afgewezen. Ook tijdschriftredacties (c.q. journal editors en 
reviewers) oefenen invloed uit op de selectie: voor hen is het vooral aantrekkelijk om artikelen 
te publiceren met gevolgen voor de klinische praktijk of voor het denken over een aandoening. 
De sponsor zelf zal ook meer moeite doen voor publicatie van een trial met gunstige uitkom-
sten; over zo’n trial wordt vaak meermalen gepubliceerd, waarbij de auteurs de meest gun-
stige uitkomsten naar voren halen. Ook een rol speelt dat publicatie van gesponsorde trials 
voor tijdschriften een substantiële bron van inkomsten vormt, vanwege gegarandeerde 
afname van reprints door de sponsor. 


EEN GUNSTIGE VERGELIJKING KIEZEN


Bij vergelijkend onderzoek kiest men de vergelijking zó, dat de kans toeneemt dat deze voor 
het experimentele middel gunstig uitpakt. Men vergelijkt bijvoorbeeld met een middel waarvan 
de inferioriteit waarschijnlijk is of zelfs bij voorbaat vaststaat. Of subtieler, men geeft het con-
trolemiddel in een iets lagere of voorzichtige standaarddosering, terwijl het experimentele mid-
del iets hoger of variabel wordt gedoseerd. Als het erom gaat aan te tonen dat het 
experimentele middel minder bijwerkingen heeft, geeft men het controlemiddel juist in een 
dosering die vergeleken met het experimentele middel aan de hoge kant is. Ook door de 
proefpersonen/patiënten te selecteren of door uitval niet goed mee te rekenen kan men 
onderzoeksresultaten beïnvloeden.26 Dat dergelijke methoden inderdaad worden toegepast 
blijkt uit onderzoek waarin gepubliceerde gegevens met registratiegegevens konden worden 
vergeleken.42,43 Gunstiger resultaten kunnen worden behaald naarmate de onderzoekspopu-
latie gezonder is. In paragraaf 2.5 werd al aangegeven dat geneesmiddelen vaak worden 
getest in een onderzoekspopulatie die wat jonger is, mildere comorbiditeit en minder ernstige 
aandoeningen heeft dan de groep voor wie het middel eigenlijk is bedoeld. Een en ander kan 
tot bizarre resultaten leiden.30 Zo werd in opeenvolgend onderzoek van verschillende fabri-
kanten gevonden dat middel A beter is dan middel B, middel B beter dan C, en C weer beter 
dan A, afhankelijk van welke fabrikant het betreffende onderzoek financierde.45 


In hoeverre gelden bovenstaande bevindingen ook voor medisch onderzoek in Nederland? 
Maakt het feit dat dit onderzoek bij ons onderworpen is aan de eisen van de Wet medisch-
wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) en aan toezicht en toetsing door METC en/
of CCMO dit onderzoek inderdaad minder vatbaar voor deze vorm van beïnvloeding, zoals 
sommigen aannemen? Dit zijn vragen waarop we het antwoord niet kunnen geven, omdat er 
geen onderzoek naar is gedaan en deskundigen en betrokkenen er sterk over van mening 
verschillen. Overigens is medisch onderzoek in de andere EU-landen en de Verenigde Staten, 
waar het merendeel van het medisch onderzoek wordt gedaan, eveneens onderworpen aan 
vormen van toezicht en toetsing. 
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Hoe dit ook zij, feit is dat artsen in Nederland zich, net als artsen waar ook ter wereld, bij de 
behandeling van hun patiënten moeten baseren op de evidence uit de internationale literatuur. 
Als deze aan vertekening onderhevig is, belemmert dat ook rationele besluitvorming in de 
zorg in Nederland. 


3.4 Onderzoek voor marketingdoeleinden: seeding trials


Als een onderzoek is afgerond, breken de stadia aan van disseminatie van de nieuw verwor-
ven kennis en van toepassing ervan in de praktijk. Ook in deze stadia oefenen fabrikanten, 
zoals bekend, veel invloed uit ten gunste van hun product.1 Met deze stadia houden we ons in 
dit signalement echter niet bezig (zie paragraaf 1.2). 


Hier wordt slechts aandacht geschonken aan het verschijnsel van de zogenoemde seeding 
trials, dat zijn trials die onder het mom van wetenschappelijk onderzoek in fase IV, dat is de 
fase na registratie van een nieuw geneesmiddel, uitsluitend voor marketingdoeleinden worden 
gebruikt. Er ligt geen werkelijk interessante vraagstelling aan ten grondslag; doel is een nieuw 
geneesmiddel ‘in de pen’ van artsen te krijgen door hen er vertrouwd mee te maken. Een in de 
internationale literatuur aangetroffen (willekeurig) voorbeeld van een seeding trial is de 
ADVANTAGE-trial, waarbij de middelen rofecoxib en naproxen werden vergeleken.46


In april 2009 heeft de inspectie een verslag gepubliceerd van onderzoek naar seeding trials.47 
Het bestond uit literatuurstudie, interviews en analyse van documenten afkomstig van de ver-
gunninghouders van diverse geneesmiddelen. Doel was het mechanisme van fase IV-onder-
zoek met marketingdoeleinden te achterhalen, zodat beroepsbeoefenaren aan wie gevraagd 
wordt eraan deel te nemen, zich bij de beslissing daarover bewust zijn van wat er eigenlijk van 
hen wordt gevraagd. Het mechanisme blijkt te bestaan uit een combinatie van elementen, 
zoals grote aantallen beroepsbeoefenaren en patiënten, te hoge vergoeding in verhouding tot 
de te verrichten werkzaamheden en onduidelijk nut en noodzaak van het onderzoek. Fase-IV-
onderzoek dat marketingdoeleinden dient, wordt voornamelijk aangetroffen in de categorie 
niet-WMO-plichtig fase-IV-onderzoek*, en dan vooral bij bepaalde geneesmiddelengroepen, 
waaronder me too preparaten. Volgens de inspectie worden jaarlijks in Nederland tientallen 
tot duizenden patiënten in seeding trials betrokken. 


3.5 Ethische vragen over kennisontwikkeling door onderzoek


— Welke ethische implicaties heeft de in de literatuur aangetroffen vertekening ten gunste 
van het product van de sponsor voor het handelen van artsen/onderzoekers en hun instel-


* Medisch-wetenschappelijk onderzoek wordt in art. 1 sub b WMO gedefinieerd als onderzoek waarbij proefpersonen 
worden onderworpen aan handelingen en/of hen een bepaalde gedragswijze wordt opgelegd. In fase I, II- en III-
onderzoek is dat altijd het geval. Daarom is dit altijd WMO-plichtig. Bij fase IV-onderzoek echter worden personen 
niet altijd onderworpen aan handelingen of gedragswijzen. Dit is bijvoorbeeld niet het geval als patiënten het 
geneesmiddel al in het kader van hun behandeling krijgen en de gegevens verzameld worden aan de hand van han-
delingen die al plaatsvinden in het kader van zorg, handelingen die niet extra worden opgelegd. In zo’n geval valt het 
onderzoek niet onder de WMO en hoeft het niet door METC of CCMO te worden getoetst. 
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lingen? Wat zijn de implicaties ervan voor wetenschappelijke tijdschriften en hun redac-
ties? Zijn er implicaties voor industriële sponsors/fabrikanten zelf?


— Is het onderscheid tussen fase III- en fase IV-onderzoek van belang bij de beslissing van 
artsen/onderzoekers om al dan niet mee te werken aan gesponsord onderzoek? 


— Heeft de Nederlandse overheid een verantwoordelijkheid om bij te sturen? Op welke gron-
den? Wat zou de overheid kunnen doen? 


Ook over deze vragen zou meer gediscussieerd kunnen worden. Het volgende hoofdstuk 
bevat een handreiking voor de richting waarin men (het begin van) een antwoord op enkele 
van deze vragen kan zoeken. 
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4 Handreiking aan de betrokken partijen


In dit hoofdstuk worden zoveel mogelijk vanuit normatieve kaders suggesties gedaan voor de 
wijze waarop men de gesignaleerde problemen zou kunnen aanpakken, waarbij we ons eerst 
op de onderzoeksagendering richten (paragraaf 4.2) en vervolgens op het onderzoek (para-
graaf 4.3). Steeds gaat het om de vraag welk aandeel de diverse betrokkenen (artsen/onder-
zoekers, tijdschriften en hun redacties, industriële sponsors, de overheid) kunnen hebben in 
mogelijke oplossingen. Allereerst worden de bevindingen uit voorgaande hoofdstukken nog 
even op een rij gezet (4.1).


4.1 Bevindingen in hoofdlijnen


TEN AANZIEN VAN INDUSTRIËLE SPONSORING


— Industrie agendeert onderzoek vanuit de eigen missie (drug development)
— Dat houdt ook in het doen van me too onderzoek
— Niet alles wat door de industrie is onderzocht wordt in de wetenschappelijke literatuur 


gerapporteerd
— Risico van vertekening van onderzoek ten gunste van het eigen product.


TEN AANZIEN VAN DE OVERHEID


— Zonder publiek geneesmiddelenonderzoek (dat is geneesmiddelenonderzoek dat uit de 
publieke middelen wordt betaald) blijft de kennis over geneesmiddelen beperkt


— Ontwikkeling van kennis op sommige deelgebieden, bijvoorbeeld public health, is groten-
deels afhankelijk van financiering uit de publieke middelen


— De overheid stimuleert universiteiten om geld van de eerste geldstroom aan te wenden om 
vierde-geldstroom-geld (geld van bedrijven) binnen te halen


— De overheid stimuleert publiek-private samenwerking op het gebied van onderzoek (bij-
voorbeeld TiPharma, TiFN) 


— De (terugtredende) overheid bemoeit zich beperkt met de inhoud van de onderzoeks-
agenda


— De overheid geeft relatief weinig geld uit aan onderzoek. 
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4.2 Hoe de problemen bij onderzoeksagendering aan te pakken? 


In dit signalement werden belangrijke leemten in de biomedische kennis opgespoord en werd 
ingegaan op de vraag waarom deze ‘witte vlekken’ niet snel door industriële sponsors zullen 
worden opgevuld. Deze bevindingen moeten voor de betrokken partijen (artsen/onderzoekers 
en hun instellingen, bedrijfsleven, overheid) aanleiding zijn om zich nader (in het openbaar) te 
bezinnen op hun rol en verantwoordelijkheid bij het financieren, agenderen en prioriteren van 
biomedisch onderzoek. Steeds worden elementen aangeduid van het normatieve kader van 
waaruit zij dat kunnen doen. Op deze wijze kunnen de betrokken partijen een bijdrage leveren 
aan het maatschappelijk debat over het onderwerp. 


Door artsen/onderzoekers en hun instellingen
In paragraaf 2.3 werd beschreven aan welke krachten het klinisch onderzoek in Nederland 
bloot staat en in welke situaties kans bestaat op twijfelachtig onderzoek. Het potentieel aan 
researchcapaciteit en beschikbare proefpersonen/patiënten in het biomedisch onderzoek is 
beperkt. Gezien de uitkomsten van de case studies en het crowding out effect (paragraaf 3.1) 
valt te vrezen dat deze capaciteit niet steeds wordt aangewend voor het genereren van kennis 
waaraan vanuit volksgezondheidsoogpunt de meeste behoefte bestaat. 


Benadrukt werd ook dat de wetenschappelijke en ethische toetsing van medisch onderzoek 
met mensen in Nederland bij wet (WMO) is geregeld. Dit onderzoek moet wetenschappelijk 
en ethisch de toets der kritiek kunnen doorstaan van een erkende METC of de CCMO. Een 
van de wettelijke eisen luidt dat aannemelijk moet zijn dat het onderzoek tot nieuwe inzichten 
op het gebied van de geneeskunst zal leiden. Onderzoek waarvan dat niet aannemelijk is, 
behoort door een METC te worden afgekeurd. 


Artsen, onderzoekers, onderzoeksleiders en bestuurders van onderzoeksinstituten, zorgin-
stellingen en academische centra kunnen hun verantwoordelijkheid voor de samenstelling 
van de researchagenda echter niet afschuiven op een METC. Zij hebben daarvoor een zelf-
standige verantwoordelijkheid. Een researchagenda samenstellen betekent beslissingen 
nemen over de aanwending van de researchinfrastructuur en de belasting van de patiënten-
populatie. Dit zijn beslissingen met een ethische lading: onderzoeksinfrastructuur en patiën-
tenpopulatie behoren te worden gebruikt voor onderzoek waaraan maatschappelijk en 
wetenschappelijk behoefte bestaat. Het aspect van het maatschappelijk belang moet bij agen-
dering en prioritering van onderzoek zwaar wegen. Als maatschappelijk minder zinnig onder-
zoek wordt geagendeerd om inkomsten voor een onderzoeksgroep te verwerven, is het de 
vraag of het belang dat daarmee gemoeid is, wel in verhouding staat tot de bezwaren en het 
risico voor de proefpersoon (art. 3 onder c WMO). 


Het is van groot belang dat artsen, onderzoekers, onderzoeksleiders en bestuurders regelma-
tig met elkaar discussiëren over hun onderzoeksagenda en hun motieven om het ene onder-
zoek hoger op de prioriteitenlijst te plaatsen dan het andere, zodat zij elkaar op dit punt 
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kritisch volgen en scherp houden. Ook de Orde van Medisch Specialisten kan hierbij een rol 
vervullen. Het toetsingskader van de WMO kan bij deze discussies behulpzaam zijn. 


Door het bedrijfsleven
Onderzoek dat redelijkerwijs geen nieuwe medische kennis kan opleveren, bijvoorbeeld 
onderzoek naar een geneesmiddel dat hoogstens even goed kan zijn als een bestaand mid-
del, ook qua bijwerkingen (me too onderzoek), wringt met de WMO. Dit soort onderzoek kan 
wellicht op een industriële agenda staan, de uitvoering ervan in de vorm van een clinical trial 
kan in Nederland op wettelijke bezwaren stuiten. Het spreekt vanzelf dat bedrijven zich bij het 
doen van onderzoek aan de wet moeten houden. 


Het ligt niet op de weg van de Gezondheidsraad en het Centrum voor Ethiek en Gezondheid 
om bedrijven een normatief kader aan te reiken voor de samenstelling van hun research-
agenda. De doelstellingen van wetenschap en bedrijfsleven verschillen; daar is niets mis mee. 
Maar alle partijen, ook de industrie, zijn aanspreekbaar op hun maatschappelijke verantwoor-
delijkheid. Aanbevelingen van het WHO-rapport over Priority medicines bijvoorbeeld hebben 
niet alleen doorgewerkt in de researchagenda van TiPharma, maar ook in die van afzonder-
lijke farmaceutische bedrijven. Een normatief kader dat bedrijven kan helpen bij het kritisch 
kijken naar het eigen functioneren is dat van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO) (zie verder: http://www.mvonederland.nl/). 


In het kader van de hierna aan te bevelen verruiming van de middelen voor onderzoek zou-
den fabrikanten vrijwillig kunnen bijdragen aan een of meer publieke fondsen, zonder voor-
waarden te stellen aan de besteding van deze gelden. Een dergelijk gebaar zou aantrekkelijk 
kunnen zijn met name voor de farmaceutische industrie, ook als bijdrage aan het herstel van 
haar – het laatste decennium nogal – geschonden imago. Ook fabrikanten van medische 
apparatuur zouden een bijdrage kunnen leveren, evenals andere bedrijven die (een deel van 
hun) verdiensten uit de gezondheidszorg halen, zoals de ICT-sector. 


Door de overheid 
Volgens artikel 22 lid 1 van de Grondwet heeft de overheid tot taak maatregelen te treffen ter 
bevordering van de volksgezondheid. Onderdeel van deze taak is het tot ontwikkeling bren-
gen van medische kennis, omdat deze kennis van essentieel belang is voor de volksgezond-
heid. De overheid heeft de vrijheid om deze deeltaak meer of minder ambitieus in te vullen. 
De terugtredende overheid van de laatste twee decennia heeft dat vooral gedaan door finan-
ciën voor onderzoek beschikbaar te stellen en publiek-private samenwerking te stimuleren. Bij 
haar financiering van onderzoek is de overheid echter gebleven onder de norm die daarvoor 
binnen de EU is afgesproken. Bovendien zal publiek-private samenwerking zich niet concen-
treren op kennis die niet economisch kan worden gevaloriseerd, terwijl er in de praktijk wel 
degelijk grote behoefte is aan deze kennis. 
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De overheid zou de invulling van haar grondwettelijke taak op het gebied van kennisontwikke-
ling naar een hoger ambitieniveau kunnen tillen. Zij kan dit doen door de financiering van 
onderzoek te verruimen en de agendering en prioritering van onderwerpen actiever te sturen, 
teneinde meer tegenwicht te bieden tegen het crowding out effect (zie paragraaf 3.2) en 
scheefgroei in de kennisontwikkeling tegen te gaan. Door zich actiever met de agendering 
van onderzoek te bemoeien kan de overheid de ontwikkeling van niet of minder valoriseer-
bare kennis bevorderen en investigator driven research stimuleren. Daarbij kan zij verschil-
lende wegen bewandelen.


In de eerste plaats kan de overheid streven naar meer evenwicht tussen de verschillende 
geldstromen. De rijksoverheid heeft sinds de jaren tachtig universiteiten aangezet tot het aan-
wenden van geld van de eerste geldstroom om vierde-geldstroomgeld (contractonderzoek) 
binnen te halen, een beleid dat zeker vruchten heeft afgeworpen. Er bestaat echter ook span-
ning tussen dit beleid en het bieden van tegenwicht tegen ‘marktfalen’ en crowding out: het is 
juist van oudsher een taak van de academie om kennis te ontwikkelen die niet economisch 
valoriseerbaar is. Deze traditionele academische taak kan ten gevolge van het overheidsbe-
leid in de knel komen. Dit aspect zou bij de evaluatie van het beleid meer aandacht verdienen.


Een tweede optie voor de overheid is actief bevorderen dat belangrijke ‘witte vlekken’ in de 
biomedische kennis worden opgevuld. Zulke vlekken kwamen we in hoofdstuk 2 op het spoor 
door vier deelgebieden van medische kennis te verkennen, namelijk geneesmiddelen, diag-
nostiek, gezonde voeding en public health. Door meer onderzoeksgelden via de tweede geld-
stroom in te zetten (earmarking) kan de overheid de kennisontwikkeling op bepaalde 
gebieden actief bevorderen. 


In hoofdstuk 3 identificeerden we de mechanismen die bij het ontstaan van witte vlekken op 
de vier deelgebieden een rol spelen. Niet voor alle vier de deelterreinen zijn deze mechanis-
men echter even relevant. Elk deelterrein kent z’n eigen dynamiek: op het ene terrein speelt 
vooral het ene, op een ander terrein het andere mechanisme. Daarom moeten oplossingen 
voor het agenderingsprobleem op elk van de deelgebieden ook niet steeds in dezelfde rich-
ting worden gezocht. Oplossingsrichtingen kunnen verschillend zijn, afhankelijk van de dyna-
miek van het betreffende deelgebied. Soms kunnen ook verschillende 
stimuleringsmaatregelen naast elkaar aangewezen zijn. 


Een mogelijkheid zou zijn meer prikkels inbouwen in bestaande (EU-)regelgeving om het 
bedrijfsleven tot bepaald onderzoek aan te zetten. Wat dit betreft zijn er verschillende te over-
wegen opties:


— Aanscherpen van registratievoorschriften. Een voorwaarde voor registratie van een 
geneesmiddel zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de fabrikant financiën beschikbaar stelt 
voor (onafhankelijk!) fase IV-onderzoek naar dat middel, bijvoorbeeld naar langetermijnef-
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fecten. Een ander voorbeeld is het via strengere registratieregels afdwingen van (onafhan-
kelijk) onderzoek naar het verantwoord afbouwen van geneesmiddelen 


— Belastingvoordeel voor bedrijven die bepaald onderzoek doen. Dit middel heeft men geko-
zen om onderzoek naar weesgeneesmiddelen te stimuleren


— Meer bescherming van het octrooi bij bepaald onderzoek. Deze methode wordt toegepast 
om geneesmiddelenonderzoek bij kinderen te stimuleren. Als bij registratie van een middel 
de resultaten van een trial bij kinderen kunnen worden overgelegd aan de registratieauto-
riteit, mag het patent op dat middel met een half jaar worden verlengd 


— Een zodanige verduidelijking dan wel aanscherping van de ‘essentiële eisen’ in de Euro-
pese richtlijnen (bijvoorbeeld de IVD-richtlijn) dat een diagnosticum pas in de handel mag 
worden gebracht als bewijs voor de diagnostische validiteit en het klinisch nut ervan kan 
worden overgelegd. Een tussenstap op weg naar zo’n aanscherping zou kunnen zijn een 
tijdelijke toelating van een diagnosticum, met een verplichting voor de fabrikant om binnen 
een bepaalde termijn alsnog een dergelijk bewijs te leveren 


— Faciliterende wet- en regelgeving (op EU-niveau en nationaal niveau). Voorbeelden hier-
van zijn de Verordening geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik en de Verordening 
weesgeneesmiddelen. 


Het Europese recht beperkt de mogelijkheden om op nationaal niveau prikkels voor het 
bedrijfsleven in de regelgeving op te nemen. Maar zelfs al zouden die mogelijkheden aanwe-
zig zijn, dan nog is het niet verstandig om strengere regels te hanteren dan andere EU-lan-
den, gezien de repercussies die dat zou kunnen hebben op de markt voor onderzoek. 
Bedrijven zullen immers geneigd zijn hun onderzoek te verplaatsen naar landen waar de 
regels voor onderzoek minder streng zijn. 


In de derde plaats kan de overheid de ontwikkeling van de researchagenda van Public Private 
Partnerships (PPP’s) als TiFN en TiPharma meebepalen. De achterliggende gedachte van 
samenwerkingsverbanden tussen de publieke en de private sector was dat de overheid bij 
zo’n samenwerking in staat zou zijn invloed uit te oefenen op de researchagenda. Hoe groot 
die overheidsinvloed de afgelopen jaren in werkelijkheid is geweest, is echter onduidelijk: 
onderzoek naar de wijze waarop agendering en prioritering van PPP’s tot stand zijn gekomen, 
ontbreekt (zie Achtergrondstudie). Zowel de researchagenda van TiPharma als van TiFN lijkt 
sterker beïnvloed te zijn door het bedrijfsleven dan door de overheid. Hoe dit ook zij, door zich 
actief met de researchagenda van PPP’s te bemoeien kan de overheid bevorderen dat te ont-
wikkelen valoriseerbare kennis met een groot publiek belang hoog op de researchagenda van 
dit soort samenwerkingsverbanden komt te staan.


Het PPP-model is ongeschikt voor het genereren van kennis over interventies waarmee geen 
geld kan worden verdiend, zoals veel public health interventies. Voor de ontwikkeling van dit 
soort kennis blijft men aangewezen op publieke en charitatieve fondsen. Een vierde weg die 
de overheid zou kunnen bewandelen om tegenwicht te bieden tegen het crowding out effect, 
is dan ook verruiming van de publieke middelen voor onderzoek, in een situatie waarin Neder-
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land bij zijn investeringen in R&D beneden de norm blijft die daarvoor door de EU is vastge-
steld. Het invoeren van een verplichting voor de (farmaceutische) industrie om een 
percentage van de omzet af te staan aan een of meer publieke fondsen, zou een structurele 
verruiming van de financiën voor maatschappelijk relevant onderzoek, bijvoorbeeld niet-com-
mercieel geneesmiddelenonderzoek, opleveren. Voor zo’n soort verplichting heeft men in Ita-
lië gekozen (vijf procent van het marketingbudget van de farmaceutische industrie, dat is 
jaarlijks ca. 40 miljoen euro).48 Het idee is dat de researchagenda van deze fondsen dan 
geheel op de maatschappelijke behoefte kan worden afgestemd, zonder commerciële beïn-
vloeding. De auteurs van de Achtergrondstudie twijfelen er echter aan of het mogelijk zal zijn 
commerciële invloeden op de onderzoeksagenda van zulke fondsen te weren; daarvoor zijn 
de commerciële en de publieke sector volgens hen te zeer verweven geraakt. 


In het verleden bestond er in Nederland voor deze optie onvoldoende draagvlak, maar dat zou 
kunnen veranderen. Een gevoelig punt blijft dat het bedrijfsleven op deze wijze gedwongen 
zou kunnen worden mee te betalen aan het genereren van kennis waarvan zij zelf op den 
duur de concurrentie zou kunnen ondervinden (bijvoorbeeld het ontwikkelen van een werk-
zame bewegingstherapie voor overgewicht, wat concurrerend kan zijn voor een pil daarte-
gen). Een beperking van deze optie is dat de bedoelde financiële verplichting bij voorkeur in 
internationaal verband moet worden opgelegd, omdat het risico dat fabrikanten uitwijken naar 
landen waar een dergelijke verplichting niet geldt, anders groot is. 


Een andere mogelijkheid voor structurele verruiming van de publieke middelen voor onder-
zoek is de volgende. De farmaceutische industrie laat de samenleving meebetalen aan de 
kosten van R&D van haar producten: zij verdisconteert deze kosten in de geneesmiddelenprij-
zen. Naar analogie daarvan zou het ook denkbaar zijn dat een klein vast percentage van de 
jaaromzet van de zorgverzekeraars wordt bestemd voor onderzoek dat gezien vanuit het 
publieke belang prioriteit verdient en dat niet via de private sector of beschikbare publieke 
middelen kan worden gefinancierd. Daarbij kan men bijvoorbeeld denken aan public health 
onderzoek, maar ook aan kwaliteit-van-zorgonderzoek of fundamenteel onderzoek. Dit leidt 
waarschijnlijk tot een lichte verhoging van de verzekeringspremies waaraan iedereen meebe-
taalt. Maar de bedoeling is dat dergelijk onderzoek op den duur leidt tot meer effectiviteit en 
efficiency in de gezondheidszorg en tot gezondheidswinst, hetgeen weer in prijs- en premie-
dalingen kan resulteren. 


De aldus verkregen middelen kunnen worden doorgesluisd naar de publieke fondsen. Deze 
fondsen kunnen zorgen voor een verdeling van de vrijgemaakte gelden over biomedisch 
onderzoek dat in de maatschappelijke behoeften voorziet, zoals niet-commercieel geneesmid-
delenonderzoek of public health onderzoek. In de besluitvormingsstructuur inzake de beste-
ding van deze middelen behoort de inbreng van onafhankelijke deskundigen gewaarborgd te 
zijn, hetgeen via de publieke researchfondsen het geval is. Een voordeel van een dergelijke 
financieringsstroom zou zijn dat deze constant is, hetgeen R&D-fondsen minder kwetsbaar 
maakt voor bezuiniging dan bij financiering per project of programma. 
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Tenslotte verdient vermelding het recente Amerikaanse initiatief om comparative effectiveness 
research van overheidswege een krachtige financiële impuls te geven. Doel is meer te weten 
komen over de doeltreffendheid en doelmatigheid van uiteenlopende behandelingen voor 
eenzelfde ziekte. Het streven is de besluitvorming in de gezondheidszorg rationeler te maken 
en op den duur geld te besparen, door dure, minder effectieve behandelingen te ontmoedi-
gen. 


4.3 Hoe vertekening van gesponsord onderzoek tegen te gaan?


Uit de internationale literatuur komt de vertekening van onderzoeksresultaten bij industriële 
sponsoring als een reëel probleem naar voren. Deze vertekening houdt in dat onderzoek naar 
een product van een bedrijf dat door dat bedrijf wordt betaald, voor dat product gunstiger 
resultaten oplevert dan op andere wijze gefinancierd onderzoek naar datzelfde product. In 
paragraaf 3.3 zijn mechanismen aangegeven die tot deze vertekening kunnen leiden en die 
het vertrouwen in onderzoek kunnen ondergraven. 


Hier wordt niet gekozen voor de positie dat er vanwege deze vertekening maar beter hele-
maal geen industriële sponsoring van onderzoek meer kan plaatsvinden. De oplossing kan 
beter worden gezocht in het inbouwen in (elk) onderzoek van tegenwicht tegen deze vorm van 
vertekening.1 Wat men daarbij niet uit het oog moet verliezen is het internationale karakter van 
het probleem. De aanpak ervan vergt een gelijkgerichte inspanning van veel landen, in inter-
nationaal verband. Bij de oplossing van dit probleem kan Nederland maar een beperkte rol 
spelen.


De voornaamste verklaringen voor de besproken vorm van vertekening waren a. vergelijken 
met placebo, b. selectief publiceren, en c. kiezen van een gunstige vergelijking. Daarmee 
hebben we ook meteen de belangrijkste aangrijpingspunten voor de aanpak van het probleem 
te pakken: placebogecontroleerd onderzoek moet, indien er al een geaccepteerde andere 
behandeling is, verder worden teruggedrongen, onderzoeksresultaten die de sponsor tegen-
vallen, moeten ook worden gepubliceerd, en het middel waarmee men vergelijkt, moet natuur-
lijk optimaal worden gedoseerd. Kortom, de kwaliteit van trials moet worden verbeterd. 


Hieronder wordt nagegaan wat de diverse betrokkenen aan de oplossing van het probleem 
kunnen bijdragen, en voor een belangrijk deel al bijdragen. Er is de laatste jaren veel in gang 
gezet. Betrokkenen zijn: 1. onderzoekers en hun instellingen, 2. tijdschriften en hun redacties, 
3. bedrijfsleven, en 4. overheid. 


Door onderzoekers en hun instellingen
Bestaande normatieve kaders die onderzoekers kunnen hanteren, zijn de principes van Good 
Clinical Practice (GCP), researchcodes van instellingen/ziekenhuizen en de Verklaring van 
wetenschappelijke onafhankelijkheid van de KNAW.49 Onderzoekers die in opdracht onder-
zoek doen, moeten zich in elk geval steeds afvragen of de rol van de financier wel in overeen-
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stemming is met de GCP-principes. De Orde van Medisch Specialisten zou een researchcode 
voor de algemene ziekenhuizen kunnen ontwikkelen. Wetenschappelijke verenigingen zou-
den een ethische code kunnen maken voor biomedisch onderzoek. Onderzoekers kunnen 
dan zich publiekelijk aan deze code verbinden dan wel de eed of gelofte afleggen dat ze zich 
bij hun werk aan deze code zullen houden. In de opleiding tot onderzoeker zou meer aan-
dacht moeten worden besteed aan het onderwijs in de ethiek van het doen van onderzoek 
(research ethics). 


Wat vooral tegenwicht tegen vertekening van onderzoeksresultaten ten gunste van de spon-
sor kan bieden is de onafhankelijkheid van de onderzoeker(s). Hoe onafhankelijker de onder-
zoeker, des te groter het tegenwicht. Artsen/onderzoekers moeten zich tegenover de 
industriële sponsor zelfbewuster, met meer afstand, dus onafhankelijker opstellen. Hoe min-
der belangenverstrengeling tussen sponsor en onderzoeker, des te kleiner de noodzaak voor 
de onderzoeker om de sponsor ‘welgevallig’ te zijn en des te kleiner de kans op bias in de 
onderzoeksresultaten. Vandenbroucke en Van der Meer noemen als voorbeeld van een 
bestaande constructie met meer afstand ten opzichte van de industrie de Clinical Trial Service 
Unit in Oxford, waar niet alleen het initiatief en het ontwerp van het onderzoek in handen zijn 
van de onderzoekers maar ook de hele dataverzameling, -verwerking en -interpretatie, terwijl 
uitsluitend de onderzoekers zelf de publicatie schrijven.30


Onderzoekers kunnen onnodig placebogecontroleerd onderzoek weigeren met een beroep op 
de Verklaring van Helsinki. Onderzoeksleiders kunnen dit onderzoek met een beroep op 
dezelfde verklaring uit hun researchagenda weren. Dat men het middel waarmee het experi-
mentele middel wordt vergeleken, optimaal doseert, lijkt vanuit wetenschappelijk oogpunt mis-
schien vanzelfsprekend, maar is het blijkbaar niet. De onderzoeker is verantwoordelijk voor 
onderzoeksdesign, dataverzameling en data-analyse. Dat houdt in dat hij zich er actief mee 
bezighoudt. Hoe de verantwoordelijkheden liggen, moet vóór de start van het onderzoek met 
de sponsor worden afgesproken. Die afspraken moeten ethisch acceptabel zijn. Het is van 
groot belang dat onderzoekers/clinici hierin één lijn trekken, omdat sponsors anders gemak-
kelijk vervangende onderzoekers/clinici vinden met flexibeler normen.


Verklaringen dat men zich aan de GCP-principes heeft gehouden, zijn niet voldoende; waar 
het op aankomt is verificatie of het onderzoek werkelijk in overeenstemming met de GCP-prin-
cipes is uitgevoerd. De geloofwaardigheid van de resultaten moet tijdens de uitvoering van het 
onderzoek door monitoring worden geverifieerd. Juist aan deze verificatie schort het nog in de 
praktijk: de kwaliteitsborging van onderzoek door onderzoeksinstellingen behoeft verbetering. 
In onderzoekspublicaties moet volgens het GCP-richtsnoer worden beschreven hoe men van-
uit welke aannames tot welke resultaten is gekomen, met behulp van welke (vooraf bepaalde) 
statistische methoden en statistische onderbouwing. Dit geldt niet alleen voor de eigenlijke 
onderzoeksrapportage, maar ook voor tijdschriftartikelen gebaseerd op die rapportage. Ook 
artikelen dienen GCP-proof te zijn. 
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Voorkomen moet worden dat de sponsor de publicatie van onderzoeksresultaten die hem niet 
welgevallig zijn, lang kan ophouden of tegenhouden. Onderzoekers moeten erop letten dat 
hun publicatievrijheid in het onderzoekscontract wordt gegarandeerd. Zij zouden geen con-
tracten moeten tekenen waarin wordt bedongen dat de sponsor publicatie van onderzoeksre-
sultaten lang kan ophouden of tegenhouden. Ook kunnen zij in het contract met de sponsor 
bedingen dat gegevensbestanden die bij het onderzoek worden gegenereerd, beschikbaar 
zijn in het publieke domein voor secundaire analyse.50 Om te voorkomen dat onderzoekers in 
hun onderhandelingen met een sponsor steeds het wiel moeten uitvinden, is het van belang 
dat er breed gedragen standaardcontracten beschikbaar zijn. Er is een modelcontract indu-
strie-academie in de maak waarin de publicatievrijheid wordt veilig gesteld. De Researchcode 
van het AMC beleeft een tweede druk.5 De KNAW heeft in 2005 een Verklaring van weten-
schappelijke onafhankelijkheid opgesteld waaraan onderzoekers en opdrachtgevers zich kun-
nen committeren.49 In die Verklaring staat dat de wetenschapsbeoefenaar steeds de vrijheid 
heeft de bevindingen te publiceren, met inachtneming van een redelijke termijn (twee maan-
den, met in het algemeen een maximum van zes maanden). METC’s beoordelen bij hun toet-
sing van het onderzoek sinds november 2008 tevens de inhoud van het onderzoekscontract, 
waarbij zij onder meer moeten letten op afspraken over openbaarmaking van de resultaten.51 
METC’s kunnen overbodig onderzoek tegengaan door bij hun toetsing als voorwaarde voor 
het doen van een clinical trial te stellen dat de noodzaak daarvan blijkt uit een meta-analyse 
waarin ook ongepubliceerde trials zijn opgenomen. 


Bij fase-IV-onderzoek (de fase na registratie van een geneesmiddel) moeten onderzoekers 
extra alert zijn, omdat in die fase marketingdoeleinden van de sponsor kunnen meespelen. 
Daar komt bij dat niet al het fase-IV-onderzoek door de WMO wordt bestreken (zie voetnoot in 
paragraaf 3.4). Artsen en onderzoekers zouden zelf beroepsnormen voor de beoordeling van 
fase-IV-onderzoek dat niet onder de WMO valt, kunnen ontwikkelen.47 Bedoeling daarvan is 
dat artsen met deze normen in de hand beter kunnen beoordelen wanneer hen gevraagd 
wordt deel te nemen aan een seeding trial. Zij zouden ervan doordrongen moeten zijn dat 
seeding trials geen nieuwe kennis opleveren en daarom wetenschappelijk niet te rechtvaardi-
gen zijn. 


In het algemeen geldt dat onderzoekers open en eerlijk moeten zijn over financiële banden en 
belangenconflicten. Transparantie alleen is echter niet voldoende; een panacee is transparan-
tie zeker niet. Transparantie kan ook averechtse effecten hebben in die zin, dat openheid over 
belangenconflicten de invloed van deze conflicten soms eerder verscherpt.52 Degenen die 
openheid geven, lijken daar eerder meer dan minder vooringenomen van te worden. Ook 
degenen aan wie openheid wordt verschaft, weten daar niet altijd adequaat mee om te 
gaan.52 Daarom is het beter belangenverstrengeling geheel te vermijden. Dat houdt bijvoor-
beeld in dat artsen/onderzoekers geen persoonlijke beloning of honorarium van de sponsor 
ontvangen en geen financiële ondersteuning accepteren voor bijvoorbeeld congresbezoek en 
daaraan gerelateerde kosten. Ook bevordert het de geloofwaardigheid, als zij geen aandelen 
hebben in het bedrijf dat hen sponsort. Het Institute of Medicine (IOM) beveelt onderzoeksin-
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stellingen aan als beleid te hanteren dat personen in beginsel niet als onderzoeker bij 
medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen worden betrokken, als zij bij een bestaand 
of nog te creëren product of bedrijf een aanmerkelijk financieel belang hebben dat door de uit-
komst van het onderzoek kan worden geraakt.53 


Door tijdschriften en hun redacties
Redacties van tijdschriften kunnen transparantie helpen bevorderen door te eisen dat onder-
zoekers bij het aanbieden van hun manuscript belangenverklaringen invullen en door deze 
verklaringen bij het artikel te publiceren. De belangrijke medische bladen hebben dit tot beleid 
gemaakt.54


Redacties zijn behulpzaam bij het bevorderen van de kwaliteit van onderzoek door criteria 
voor goed onderzoek en goede onderzoeksrapportage op te stellen (zie bijvoorbeeld Consoli-
dated Standards for Reporting Trials (CONSORT guidelines) of Standards for the Reporting of 
Diagnostic Accuracy Studies (STARD guidelines), door de eisen voor acceptatie van manus-
cripten waar nodig up to date te maken en aan te scherpen en deze criteria en eisen bij redac-
tionele beslissingen daadwerkelijk toe te passen. Bij placebogecontroleerd onderzoek moeten 
redacties altijd om een schriftelijke argumentatie vragen. Zo dragen zij er toe bij dat de effec-
ten van nieuwe geneesmiddelen niet te rooskleurig worden voorgesteld. Zij letten erop dat alle 
relevante data van een onderzoek, ook negatieve, worden gepubliceerd. Om overbodig 
onderzoek tegen te gaan stellen zij als voorwaarde voor een publicatie over een clinical trial 
dat de noodzaak van deze trial blijkt uit een meta-analyse waarin niet alleen gepubliceerde 
maar ook ongepubliceerde trials zijn meegenomen.


Het International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), waarin veel invloedrijke 
medische tijdschriften zijn vertegenwoordigd, heeft besloten vanaf 2005 alleen nog artikelen 
te publiceren van onderzoek dat in een erkend openbaar trial register is aangemeld.55 Bij deze 
registratie moeten ook eventuele sponsors worden gemeld. De meeste journals hebben dit 
inmiddels tot redactiebeleid gemaakt. Bedoeling ervan is dat hierdoor selectieve publicatie, 
ook het achterhouden van onderzoeksresultaten die de sponsor onwelgevallig zijn, wordt 
tegengegaan*. 


Een stap verder gaat de beslissing om alleen nog artikelen te publiceren van onderzoek waar-
van het onderzoeksdesign of -protocol aan de redactie ter beschikking is gesteld. Redacties 
zouden eventueel kunnen besluiten dergelijke protocollen op internet te plaatsen, zodat ze 
voor iedereen toegankelijk zijn.56 Het tijdschrift JAMA eist al dat data-analyse van door de 
industrie gesponsorde studies door statistici ‘at an academic center’ geschiedt, en niet alleen 
door statistici in dienst van het bedrijf dat het onderzoek financiert. Niet iedereen is het eens 
met deze eis.57 


* Of aanmelding bij een erkend trialregister inderdaad voldoende zal zijn om dit effect te bewerkstelligen, wordt door 
Vandenbroucke en Van der Meer betwijfeld.30 Volgens hen zou er eigenlijk een publicatieplicht moeten komen, in 
aanvulling op de registratieplicht.
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Sommigen verwachten van al dit soort maatregelen tezamen nog te weinig soelaas. Een 
voormalige editor van British Medical Journal doet daarom een radicaal voorstel, namelijk 
stoppen met het publiceren van trials in tijdschriften.26 Protocollen en resultaten van trials zou-
den openbaar kunnen worden gemaakt op gereguleerde websites. De taak van tijdschriften 
zou dan zijn trials kritisch bespreken. Een mooi voorstel, maar is het haalbaar? Tijdschriften 
genereren een belangrijk deel van hun inkomsten door gesponsorde trials te publiceren, via 
gegarandeerde afname van overdrukjes door de sponsor. Ook trekken trials in de regel een 
groot lezerspubliek.


Door het bedrijfsleven
Industriële sponsors kunnen een groot aandeel hebben in het terugdringen van de verteke-
ning van onderzoeksresultaten ten gunstige van het eigen product. Hoopgevend is dat 
Nefarma, de vereniging innovatieve geneesmiddelen Nederland, zich schaart achter de voor-
genomen openbaarmaking van onderzoeksgegevens uit het CCMO-register (zie hierna onder 
het kopje Door de overheid). Sommige bedrijven hebben zichzelf de verplichting opgelegd om 
de resultaten van al hun onderzoek, hetzij positief hetzij negatief, binnen een bepaalde termijn 
openbaar te maken via de eigen website. Amerikaanse bedrijven zijn (wettelijk) verplicht hun 
clinical trials aan te melden bij het door de National Institutes of Health (NIH) opgezette open-
bare register www.ClinicalTrials.gov. 


Een sponsor geeft blijk van besef van het probleem en neemt verantwoordelijkheid voor de 
aanpak ervan, als hij het plannen en monitoren van onderzoek zoveel mogelijk overlaat aan 
de onderzoekers. Hoe minder de sponsor betrokken is bij opzet en uitvoering van een onder-
zoek, des te betrouwbaarder de uitkomsten zullen zijn en hoe meer gezag die zullen hebben. 
Daarvan kan de sponsor te zijner tijd eveneens de vruchten plukken. Een vraag waarover 
fabrikanten zouden moeten nadenken, is of zij nog wel bemoeienis moeten hebben met 
RCT’s (fase 3-onderzoek), of zij de uitvoering daarvan niet beter geheel aan onafhankelijke 
artsen/onderzoekers kunnen overlaten.58 


Een sponsor kan zich committeren aan de Verklaring van wetenschappelijke onafhankelijk-
heid van de KNAW.49 Volgens deze verklaring mag de sponsor publicatie van onderzoeksre-
sultaten in geen geval beletten, hoogstens mag hij deze opschorten voor een periode van 
maximaal zes maanden (bij kwesties van intellectueel eigendom kan een termijn van twaalf 
maanden acceptabel zijn). 


Een zelfreguleringsinstantie van de farmaceutische industrie is de stichting Code Geneesmid-
delenreclame (CGR). De inspectie heeft voorgesteld dat deze instantie verantwoordelijkheid 
neemt voor het terugdringen van seeding trials, bijvoorbeeld door te voorzien in een verplichte 
preventieve toetsing voorafgaand aan (met name niet WMO-plichtig) fase IV-onderzoek.47 
Momenteel is overleg gaande tussen de farmaceutische industrie, de IGZ en de KNMG om te 
komen tot een aparte toetsingsinstantie voor dit type onderzoek. In het kader van zelfregule-
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ring kunnen industriële sponsors verder zelf richtlijnen opstellen voor good sponsoring prac-
tice, naar analogie van de richtlijnen voor good clinical practice.59


Door de overheid
In Nederland is het sinds de invoering van de WMO (1999) wettelijk verplicht medisch onder-
zoek met mensen aan te melden bij de CCMO. Sinds eind 2008 is het openbare trial register 
van de CCMO operationeel. De erkenningsaanvraag voor dit register bij de WHO is inge-
diend. Aanvankelijk was openbaarmaking van onderzoeksgegevens uit dit register nog op vrij-
willige basis, maar in het najaar van 2009 worden de kerngegevens van een 
onderzoeksprotocol standaard in het openbare CCMO-register geplaatst. Het register is pro-
spectief en voldoet inmiddels aan de lijst van twintig door de WHO opgestelde items die wor-
den gehanteerd door het International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Ieder-
een zal dit register kunnen raadplegen. Als erkenning door de WHO is verkregen, wordt 
openbaarmaking door middel van dit register ook erkend door de redacteuren van de biome-
dische tijdschriften. 


Dat openbare trial registers onmisbaar zijn om selectief publiceren te bestrijden, daarover is 
iedereen het inmiddels eens. Is het nodig in zulke registers ook volledige onderzoeksprotocol-
len op te nemen? In het CCMO-register worden alleen kerngegevens daarvan geplaatst. Door 
onderzoeksprotocollen verplicht te laten registreren en de geregistreerde gegevens openbaar 
te maken kan een overheid tegengaan dat onderzoeksresultaten worden verzwegen of zaken 
als onderzoeksresultaat worden gepresenteerd die dat niet zijn.60 Ook Sir Iain Chalmers, een 
van de oprichters van de Cochrane Collaboration, is voorstander van het openbaar maken 
van onderzoeksprotocollen.61 


Op dit moment worden in het CCMO-register nog geen onderzoeksresultaten opgenomen. De 
bedoeling is wél om dit in de toekomst te gaan doen. De Verenigde Staten zijn de Europese 
Unie met de meldingsplicht van de resultaten van clinical trials een stap voor. Onder de FDA 
Amendment Act 801 zijn bedrijven vanaf september 2008 wettelijk verplicht om bepaalde 
onderzoeksuitkomsten publiek te maken.62 En vanaf januari 2009 geldt dat eveneens voor 
bepaalde gegevens met betrekking tot veiligheid.* 


Men kan zich afvragen of overheden placebogecontroleerd (geneesmiddelen)onderzoek niet 
gewoon zouden moeten verbieden (tenzij er nog geen effectieve behandeling is waarmee kan 
worden vergeleken). Er zijn echter minder ingrijpende, even effectieve methoden denkbaar 
om placebogecontroleerd onderzoek terug te dringen dan een verbod. Denk bijvoorbeeld aan 
strenger toezicht op dit onderzoek door METC’s of aan het aanscherpen van de registratie-
eisen voor nieuwe geneesmiddelen. Zo zou men bijvoorbeeld kunnen eisen dat een nieuw 


* Bij deze ontwikkeling plaatsten de verenigde redacteuren van de op internet gratis toegankelijke PLoS medische 
tijdschriften een waarschuwing: in hoeverre zullen de openbaar gemaakte resultaten betrouwbaar zijn, nu de kwali-
teit ervan niet door peer review wordt bewaakt? Dreigt niet het gevaar dat resultaten zullen worden misbruikt voor 
het maken van reclame? Openbare registers maken het des te meer noodzakelijk dat er onderzoekers zijn die voor 
hun inkomsten niet afhankelijk zijn van de farmaceutische industrie.63
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middel effectiever is bevonden dan de belangrijkste concurrerende middelen. Zo’n aanscher-
ping kan alleen in EU-verband plaatsvinden. 


Een wettelijke maatregel met een ander doel, een die wel degelijk op nationaal niveau getrof-
fen zou kunnen worden, is het op bepaalde punten beperken van de contractsvrijheid indu-
strie-academie. Door middel van zo’n wettelijke inperking zou men bijvoorbeeld excessieve 
betalingen per te includeren patiënt kunnen tegengaan. Zo’n maatregel lijkt overigens pas 
aangewezen, als het recent aangescherpte toezicht van METC’s aantoonbaar tekort schiet 
(voor deze aanscherping zie paragraaf 4.3 onder het kopje Door onderzoekers en hun instel-
lingen). 


In haar rapport over seeding trials heeft de inspectie aanbevolen in wet of beleidsregels alge-
mene regels op te nemen betreffende niet-WMO-plichtig fase IV-onderzoek. Deze aanbeve-
ling wordt hier onderstreept. Er zijn misstanden bij het fase-IV-onderzoek, al is de omvang 
daarvan nog niet duidelijk. 


De overheid kan ook indirect bijdragen aan de aanpak van het gesignaleerde probleem. Dit 
doet zij bijvoorbeeld door het besef uit te dragen dat de onafhankelijkheid van de wetenschap 
versterking behoeft, bijvoorbeeld door aandacht te vragen voor de wetenschappelijke integri-
teit van de individuele onderzoeker in onderwijs en onderzoek.5,49,64,65 In de opleiding tot arts/
onderzoeker zou veel meer plaats kunnen worden ingeruimd voor de ethiek van onderzoek 
(research ethics). Ook kan de overheid zich actief inzetten voor verbetering van de infrastruc-
tuur voor onderzoek, om kennisontwikkeling in het algemeen minder afhankelijk te maken van 
industriële sponsoring. 
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— prof. dr. G.M.W.R. de Wert, hoogleraar biomedische ethiek, Universiteit Maastricht
— ir. A. Wijbenga, algemeen secretaris Gezondheidsraad, Den Haag, adviseur
— prof. dr. D.L. Willems, hoogleraar medische ethiek, AMC, Universiteit van Amsterdam
— mr. dr. C.J. van de Klippe, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris
— dr. H.W.J.M. Wijsbek, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris


Voor dit signalement trad mr. dr. C.J. van de Klippe op als penvoerder.
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Geïnterviewde deskundigen


— dr. D. Bijl, hoofdredacteur Geneesmiddelenbulletin
— prof. dr. H.R. Büller, hoogleraar inwendige geneeskunde, hoofd afdeling Vasculaire 


geneeskunde, Academisch Medisch Centrum
— prof. dr. A. Cohen, directeur Center for Human Drug Research
— dr. M.J.H. Kenter, algemeen secretaris CCMO
— prof. dr. J. Lubsen, emeritus hoogleraar theorie van klinisch handelen, Erasmus Universi-


teit Rotterdam, wetenschappelijk onderzoeker met veel ervaring in het samenwerken met 
de industrie


— dr. R.W. van Olden, medisch directeur GlaxoSmithKline
— prof. dr. F.R. Rosendaal, hoogleraar klinische epidemiologie van hemostase en trombose, 


Rijksuniversiteit Leiden
— dr. C. Smit, patiëntenvertegenwoordiger
— prof. dr. J.P. Vandenbroucke, hoogleraar klinische epidemiologie, Rijksuniversiteit Leiden
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Lijst van afkortingen


ACOG American College of Obstetricians and Gynecologists
AMC Academisch Medisch Centrum
AW-PG Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid
BMM BioMedical Materials program
BNP Bruto Nationaal Product
CBG College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
CCMO Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
CEG Centrum voor Ethiek en Gezondheid
CFH Commissie Farmaceutische Hulpverlening
CGR stichting Code GeneesmiddelenReclame
CONSORT Consolidated Standards for Reporting Trials
COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease
CPMP Committee for proprietary medicinal products
CTMM Center for Translational Molecular Medicine
CVZ College voor Zorgverzekeringen
EFSA European Food Safety Authority
EMEA European Medicines Agency
EMRC European Medical Research Council
ESF European Science Foundation
EU Europese Unie
EWP Efficacy Working Party
EZ Ministerie van Economische Zaken
FDA U.S. Food and Drug Administration
FES Fonds Economische Structuurversterking 
GAK Gemeentelijk Administratie Kantoor
GCP Good Clinical Practice
GGD Gemeentelijke GezondheidsDienst
GPD Gross Domestic Product
GR Gezondheidsraad
GSM Global System for Mobile communications
HPV Humaan Papillomavirus
ICH International Conference on Harmonization
ICMJE International Committee of Medical Journal Editors
ICT Informatie- en CommunicatieTechnologie
IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg 
IOM Institute of Medicine
IVD In Vitro Diagnostica
JAMA The Journal of the American Medical Association
KNAW Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
KNMG Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
KWF Koningin Wilhelmina Fonds voor de Kankerbestrijding
LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
LOWI Landelijk Orgaan voor Wetenschappelijke Integriteit
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MCRN Medicines for Children Research Network
METC Medisch Ethische ToetsingsCommissie
MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
NFU Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra
NIH National Institutes of Health 
NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
NIZO Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek
NWO Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
PMS Post Marketing Surveillance
PPP Public Private Partnership
R&D Research & Development
RCT Randomized Controlled Trial
RGO Raad voor Gezondheidsonderzoek
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RVZ Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
SES Sociaal Economische Status
SoZaWe Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
SSRI Selective Serotonine Reuptake Inhibitor
STARD Standards for the Reporting of Diagnostic Accuracy Studies
TiFN Top institute Food and Nutrition
Ti-GO Topinstituut Gezond Ouder worden
TiPharma Top institute Pharma
TU Technische Universiteit
UK United Kingdom
UMC Universitair Medisch Centrum
UWV Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen
VU Vrije Universiteit
VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WHO World Health Organization
WMA World Medical Association
WMO Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek
ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
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CEG publicaties


Signalementen
SIGNALERING ETHIEK EN GEZONDHEID


2009:
Gezondheidsraad
— Zorg voor het ongeboren kind. Ethische en juridische aspecten van foetale the-


rapie
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
— Met de camera aan het ziekbed. Morele overwegingen bij gezondheidszorg op 


televisie


2008:
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
— Dilemma’s op de drempel. Signaleren en ingrijpen van professionals in opvoe-


dingssituaties
— Afscheid van de vrijblijvendheid. Beslissystemen voor orgaandonatie in ethisch 


perspectief


2007:
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
— Passend bewijs. Ethische vragen bij het gebruik van evidence in het zorgbeleid
— Financiële stimulering van orgaandonatie
— Formalisering van informele zorg. Over de rol van ‘gebruikelijke
— zorg’ bij toekenning van professionele zorg
Gezondheidsraad
— Overwegingen bij het beëindigen van het leven van pasgeborenen


2006:
Gezondheidsraad
— Testen van bloeddonors op variant Creutzfeldt-Jakob?
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Gezondheidsraad/Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
— Vertrouwen in verantwoorde zorg? Effecten van en morele vragen bij het gebruik 


van prestatie-indicatoren


2005:
Gezondheidsraad
— Embryonale stamcellen zonder morele pijn?
— Ethische aspecten van kostenutiliteitsanalyse
— Nu met extra bacteriën! Voedingsmiddelen met gezondheidsclaims
Gezondheidsraad/Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
— Opsporing verzocht? Screening in de huisartspraktijk
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
— Zorgverlener èn opsporingsambtenaar?
— Ethiek in zorginstellingen en zorgopleidingen


2004:
Gezondheidsraad
— ‘Vruchtbaarheidsverzekering’: medische en niet-medische redenen
— Terminale sedatie
— Bestrijdingsmiddelen, cosmetica, verf: de bescherming van proefpersonen in 


blootstellingsonderzoek
— Geavanceerde thuiszorgtechnologie: morele vragen bij een ethisch ideaal
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
— Intermezzo
— Geavanceerde thuiszorgtechnologie: morele vragen bij een nieuwe zorgpraktijk
— Mantelzorg, kostenbeheersing en eigen verantwoordelijkheid
— Economisering van zorg en beroepsethiek


2003:
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
— Eisend gedrag en agressie van zorgvragers
— Drang en informele dwang in de zorg
— Culturele eigenheid en zelfbeschikking van allochtone zorgvragers
— Zelfbeschikking en eigen verantwoordelijkheid van mensen met een verstande-


lijke handicap
Gezondheidsraad
— Handelingen met geslachtscellen en embryo’s
— Screening van pasgeborenen op aangeboren stofwisselingsziekten
— Geneesmiddelen voor kinderen
— De maakbare mens
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Achtergrondstudies
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
— Economisering van zorg en beroepsethiek, 2004
— Ethiek in zorgopleidingen en zorginstellingen, 2005


Verkenningen
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
— De vertwijfeling van de mantelmeeuw, 2004
— Over keuzevrijheid en kiesplicht, 2006
Publieksversies
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
— Argumentenwijzer voor het debat over orgaandonatie, 2008 


Deze publicaties zijn te verkrijgen via info@ceg.nl en te downloaden via www.ceg.nl, 
www.rvz.net of www.gr.nl.
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Het CEG is een samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad en de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg 
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Den Haag, 9 december 2009 


 


Medische onderwerpen en kennisgebieden die commercieel niet aantrekke-


lijk zijn, dreigen achter te blijven bij onderwerpen en kennisgebieden 


waarmee wel geld te verdienen valt. Dat blijkt uit diverse case studies die 


de Gezondheidsraad beschrijft in een ethisch signalement. Hierin wordt 


uitgelegd welke mechanismen verantwoordelijk zijn voor de dreigende 


scheefgroei van de medische kennis. 


 


De case studies betreffen geneesmiddelenonderzoek, onderzoek naar 


diagnostica, voedingsonderzoek en public health onderzoek. Op deze gebieden 


zijn er belangrijke lacunes in de medische kennis. Het signalement geeft 


verklaringen voor het ontstaan van deze lacunes. Zo blijkt uit de deelstudies naar 


geneesmiddelen en diagnostica dat fabrikanten geneigd zijn niet meer onderzoek 


te doen dan voor registratie van een nieuw product is vereist, maar weinig 


interesse hebben in ander onderzoek, bijvoorbeeld naar langetermijneffecten of 


klinisch nut. Bij het onderzoek naar de invloed van voedingsmiddelen op de 


gezondheid speelt een rol dat de mogelijkheden voor een patent hier maar 


beperkt zijn, zodat het doen van onderzoek commercieel niet aantrekkelijk is. Bij 


het onderzoek op het terrein van public health speelt mee dat het daarbij meestal 


niet om commerciële producten gaat.  


Dit zijn enkele van de factoren die maken dat onderzoek soms achterwege blijft, 


hoewel er maatschappelijk wel degelijk behoefte is aan deze kennis. Daarnaast 


legt de hoogte van de vergoedingen die de industrie betaalt veel gewicht in de 


schaal bij de samenstelling van de klinische researchagenda. Dit kan ten koste 


gaan van de aandacht voor maatschappelijk nut en kwaliteit. Ook de beperkingen 


van samenwerkingsverbanden tussen de publieke en private sector op het 


gebied van onderzoek en ontwikkeling (de zogenaamde Public Private 


Partnerships) spelen hierbij een rol. Deze samenwerkingsverbanden mogen zich 


verheugen in een toenemende populariteit, maar bieden geen soelaas voor 


onderzoek waarvan de uitkomsten zeker niet commercieel interessant zijn. 


 


Al deze bevindingen roepen ethische vragen op. Zijn de keuzen die bij de 


agendering van onderzoek worden gemaakt gerechtvaardigd? Zijn er grenzen 


aan de vrijheid van de industrie en van onderzoekers om onderzoeksprioriteiten 


te stellen? Hebben onderzoeksleiders en de overheid de verantwoordelijkheid 


om bij te sturen? Over dergelijke vragen zou meer discussie moeten 
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plaatsvinden. Daarom doet de Gezondheidsraad suggesties voor de aanpak van 


deze problemen. Alle betrokkenen komen daarbij aan bod, zowel artsen en 


onderzoekers als overheid en bedrijfsleven. Zo moet er aandacht komen voor de 


keerzijde van het beleid om universiteiten aan te zetten om met overheidsgeld 


ook onderzoeksgeld van de industrie binnen te halen. De overheid kan op 


onderdelen bijsturen, maar attitudeverandering bij artsen en onderzoekers is 


eveneens noodzakelijk. En net als andere betrokken partijen is het bedrijfsleven 


aanspreekbaar op zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.   


 


Het signalement Wie betaalt, bepaalt? Over financiering en het ontwikkelen van 


medische kennis is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Beraadsgroep 


Gezondheidsethiek & -recht van de Gezondheidsraad. De samenstelling van de 


beraadsgroep is te vinden op de website van de raad, www.gezondheidsraad.nl. 


 


Het signalement is een uitgave van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid 


(Signalering Ethiek en gezondheid 2009/3). De tekst is te downloaden van 


www.ceg.nl en van www.gr.nl en in een papieren versie op te vragen bij het 


secretariaat van de Gezondheidsraad, fax (070)3407523, e-mail: order@gr.nl. 


Nadere inhoudelijke inlichtingen verstrekt mr. dr. CJ van de Klippe, tel. 


(070)3406591, e-mail hklippe@gr.nl. 



http://www.gezondheidsraad.nl/

http://www.ceg.nl/

http://www.gr.nl/
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1. Introduction 
Public health and health care are situated within a hybrid environment, where diverse 
economic, social and political forces are at play. Innovations necessary to improving health 
emerge from a complex institutional interplay involving diverse stakeholders with differing 
perceptions of value. (WHO, 2006) Academic research groups must interact with, and 
establish their place in, this hybrid environment with multiple actors, where various factors 
influence the nature of research being done. Groups simultaneously shape the environment 
and are shaped by it, relying upon the different actors for resources such as funding, 
legitimacy, information, instruments and know-how. (Van der Weijden, 2007)  
 
The Dutch Advisory Council on Health Research (RGO, 2007) distinguishes between two 
types of factors (intrinsic and extrinsic) that influence biomedical and other health-related 
research programs. They suggest that push (intrinsic) factors are inherent to the research 
world, such as the available infrastructure, national and international trends within a specific 
research field and a given medical center‟s research policy. Extrinsic, or pull factors, by 
contrast, include influences stemming from external financing, international trends and 
explicit societal needs (and in the case of university medical centers, patient care). (RGO, 
2007) Among the pull factors is the increasing presence of external financing coming from a 
mix of government, charitable and industry funds. Van der Weijden (2007) explains the well-
known four-flow funding structure for research in the Netherlands: first flow of funding is 
provided for in university budgets, the second flow stems from (intermediary) government 
and EU research programs, the third flow, from charitable organizations and the fourth flow, 
from industry. The work of van der Weijden (2007) reflects that, despite variations at the 
departmental level, medical and health research groups generally rely to a large extent on 
external financial resources 
 
Given the increasing dependence of academic research groups in the Netherlands on 
external sources for funding research, there has been an increase in national attention for 
what these different financial pull factors mean for the nature of research being done. 
International publications, such as Callahan‟s (2003) book entitled “What price better 
health?” have only contributed to growing national concerns about conflicts of interest in 
various phases of knowledge development. Callahan traces the history of biomedical 
research in the United States and the gradual development of what he calls the research 
imperative. He argues that there is a failure in the current system that is attributable to how 
funding practices influence academic research. Although Callahan criticizes the roles of both 
public and private sector funding in this failure, it is the issue of private sector funding that 
receives the most attention.  
 
One dominant line of thought regarding health- and medicine-related R&D, correct or not, 
assumes that industrial players (most especially, the pharmaceutical industry) determine 
what progress in innovation is made by controlling where research investments go and what 
research lines are stifled in the process. Various authors (see, e.g.: Kleinman, 2003; Metlay 
2006) have explored how industry connections shape academic cultures, and what this 
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means for the publication of research results and wider dissemination of knowledge 
(Sismondo, forthcoming). A collection of essays and interviews put together by Health Action 
International (HAI, 2006), repeatedly points to the dominance of pharmaceutical commercial 
interests over public health interests in health-care agenda-setting, as well as to the need for 
a counterweight to this industrial influence, most especially a voice that advocates for 
patients and consumers and their specific health needs. Nestlé (2002) makes similar claims 
in her book on the different ways that the food industry influences nutrition and health.  
 
Hopkins (2004), however, challenges this line of thought by making an important distinction 
between what he calls artefact-led change and technique-led change. Artefact-led change, 
according to Hopkins is the well-known development structure wherein networks of firms and 
professionals develop novel services through traditional R&D processes. Where this type of 
research and development is done, there is room for the industry to influence knowledge 
development and distribution in different phases of the research process. Technique-led 
change, in contrast, is a lesser-known form of research and development whereby new 
technologies are developed within networks of non-commercial groups. With this type of 
research, diffusion and change take place largely in an ad hoc, 'bottom-up' manner and 
industrial groups play little to no part in the earliest phases of research. Commercial actors, 
Hopkins argues, only become relevant in later phases, once a new product or process is 
well-established and non-commercial groups need help specializing products or automating 
production. Hopkins further argues that for both types of research it is not just financial 
resources, but also other factors, such as the tacit knowledge and professional norms, which 
influence knowledge and product development and diffusion.  
 
1.1 Project background 
Meeting the demands of different groups in various phases of research and development 
(R&D) processes often presents seemingly insurmountable challenges and it has been 
suggested that there are simply too many organizations involved in certain innovative 
processes, such as pharmaceutical development. (RGO, 2005) Despite the fact that the 
conflict between commercial and social interests is widely acknowledged (Permanand and 
Altenstetter, 2004), the influence of industry on research remains a socially sensitive topic 
(Steenhoek, 2008). Nonetheless, the willingness of different actors involved in innovation 
policy and processes to address specific R&D challenges is changing. („t Hoen in HAI, 2006) 
Neither traditional policy techniques nor traditional market techniques have proven sufficient 
for handling complex issues related to the innovation processes that lead to demonstrable 
health gains. Not only is there increasing recognition that assumptions about the corrective 
power of market forces are not proving true (Trouiller et al, 2001), leading to the need for 
alternative development structures, but also many policy areas have felt the need, in some 
way or another, to revise their traditional steering mechanisms and have developed new 
policy instruments to that effect.  
 
With an eye on these issues, the Health Council of the Netherlands (Gezondheidsraad) is 
working under the Center for Ethics and Health (CEG) on a policy description report that 
addresses the issue of the influence of three health-related industry areas (pharmaceuticals, 
diagnostics, and food/nutrition) on the production of bio-medical knowledge. One question 
receiving special attention is: what necessary and beneficial research is not being done and 
why?  Gaps in research may appear to be easily identifiable, simple issues at first, but have 
proven to be difficult and complex problems that are related to a spectrum of other ethical, 
institutional, economical and political issues. For this reason, it is important to understand 
how bio-medical knowledge is developed and disseminated, what values govern these 
processes, and what this means not only for medical care but also for public health.   
 
At the outset of this project, the process of knowledge production was divided into four 
phases: agenda-setting, development of knowledge, dissemination of knowledge and 
practical application of knowledge. The Department of Health Policy and Management 
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(iBMG) of the Erasmus MC was asked to provide a background document on the first phase 
of knowledge development - how research agendas are created. While we agreed to conduct 
research on the first phase mentioned above, we also indicated that, because research is 
often cyclical, rather than linear (WHO, 2006), the distinction between the four phases is not 
black and white. Different phases can be blended in practice, where both informal and formal 
aspects play a role, such that agendas for research may be changed during the 
development, dissemination, or even application, of knowledge gained from specific research 
and development processes.  
 
This background document gives an overview of research conducted between June and 
September, 2008. We begin with an overview of the research questions specific to this 
background study and the methodology used. In the results section, we first give a general 
overview of results that cross all three categories, followed by category-specific information. 
In the discussion we first answer the research questions and then reflect on these issues in 
light of further research and public health interventions.  
 
 


2. Research Questions and Methodology 
In order to address the general question of how the pharmaceutical, diagnostic and food 
industries influence the development of biomedical knowledge, we formulated the following 
research questions: 
 


1. What are the most important groups in the Netherlands involved in pharmaceutical, 
diagnostic and food research?  


2. How are research agendas developed within these groups?  
3. Where is the influence of different industrial sectors evident in the agenda-setting 


processes of these groups?  
 
The research consisted of two phases: desk research and interviews. We began with a 
literature study of currently published articles in order to gain an overview of both national 
and international perspectives on the topic. We used Scopus, an Elsevier abstract and 
citation index that delivers results from all academic disciplines, as well as news resources, 
patent office reports and websites. It searches existing databases, such as Medline, cutting 
out redundancy in the search process. Due to time limits, we were unable to search the 
Cochrane database, despite this being suggested by several interviewees. To supplement 
out literature search, we then reviewed websites, which provided not only an overview of 
specific research groups and institutions within the Netherlands, but also access to pre-
publications or other research-related information from well-known authors who focus on the 
topics at hand. We then used a snowball method to gather further articles and names for 
potential interviewees.  
 
The second part of this study comprised a number of semi-structured interviews with key 
stakeholders in the field. In the context of this study, a total of 21 interviews with 23 
respondents were conducted, whereby 11 interviews (including 2 duo interviews) were 
conducted by iBMG and we used 10 interviews conducted by the Gezondheidsraad. Of these 
interviews, 11 interviews focused solely on the pharmaceutical industry, 4 focused solely on 
the food industry, 1 focused solely on the diagnostic industry and 5 were cross-category. 
Because there is interest in what the conclusions of this study mean not only for biomedical 
research but also for medical practice and public health, we also interviewed persons that 
could link the industrial areas to these fields.1 All interviews were summarized from written 


                                              
1
 One drawback to the study was the inability, for practical scheduling reasons, to schedule interviews 


with researchers at the Top Institute for Food and Nutrition (TIFN, see the sub-section on Food in the 
Results section below). They have indicated willingness to participate in an interview, but were unable 
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notes and two interviews were transcribed from recordings. For thirteen interviews, a 
member check was done. The remaining five must still be completed. The transcripts were 
divided according to relevant industry topic prior to analysis. Cross-category interviews were 
reviewed as a separate category, in order to establish links/themes that cut across all 
categories.  
 
  


3. Results 
3.1 General Results 
The first thing we noticed in this research project is that the overarching question is 
problematic, not so much because of the scope of what it tries to cover, but because it pre-
supposes “an industry” in each of the three areas. However, it is impossible to view industry 
in any of these areas as a homogeneous structure. As our interviews within the food industry 
reflected – talking to 4 persons from 4 different departments within one company (that is 
situated in one branch of the food industry) reveals very different relationships with the public 
sector, depending on departmental research needs. The same is true of the pharmaceutical 
and diagnostic industries, where the problem is further complicated by the rise of smaller 
biotechnology and niche firms, which may not be major players, but are nonetheless 
commercial enterprises. (Schmid and Smith, 2004; Light, 2006; WHO, 2006; PWC, 2007) 
This point will be further illustrated in discussions of industry in each of the three sections 
below. 
 
A second result is that it is difficult to explicate how agendas are set and research decisions 
are made in the relationship between public research groups and all three industrial sectors. 
Public research in the Netherlands is a large, broad-sweeping field and research activities 
are diverse. (Gezondheidsraad, 2008) Allocation of resources for research is complex and 
divided between multiple agencies. (van der Weijden, 2007) Outside of specified fourth-flow 
research funding, where and when links between universities or public research institutions 
and the private sector are made is not always clear. Such fourth-flow funding varies greatly 
between different biomedical sub-disciplines. (van der Weijden, 2007) Further still, despite 
calls for more transparency in e.g., the pharmaceutical industry, we know very little about 
concrete processes (Permanand and Altenstetter, 2004) and there is a lack of feedback on 
which research strategies produce which outcomes. (Schmid and Smith, 2004) Out and 
Broekmans (2007) suggest that many criticisms levied at the pharmaceutical industry are a 
direct symptom of insufficient knowledge about the processes in place there. They further 
argue that these misconceptions inhibit positive collaboration with universities. Similarly, 
Frantz (2006) argues that an air of mystery continues to surround the field, consequently 
leading to the trivialization of many problems related to R&D strategies. Knowledge of the 
issues at stake and daily practices in the pharmaceutical arena are far greater than in the 
other two areas of study, although attention for the food industry is on the rise. Nonetheless, 
we still see recognition for the lack of concrete descriptions of how agenda-related decision-
making processes work. Consequently, insights into cross-sector collaborative practices are 
also often lacking. This is especially evident in sections 3.2.3 and 3.4.2, which address 
Public-Private Partnerships in the pharmaceutical and food industries, respectively.  
 
All of these authors suggest the need for more research, but few of them point to what type 
of research is necessary. If we consider the point by Schmid and Smith (2004), that 
hundreds of R&D decisions must be made to get one product to the market, as well as the 
aforementioned point about feed-back loops, then we realize that sufficient knowledge on 
these processes can not be gained through short-term research. There is a dearth of detailed 
description in the literature, and interviews within industry also do not provide answers that 


                                                                                                                                               
to do this prior to the end of September. We recommend that the Gezondheidsraad consider 
supplementing the current interviews with an interview with members of TIFN. 
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tell us more than, “we follow the market” or “we respond to public criticisms.” As Zuiderent 
and van der Grinten (forthcoming) point out, for medical technology industries, the market is 
ill-defined and actually comprised of multiple markets, depending on the technology and 
targeted user-group in question. What a market is and how it is shaped in what 
circumstances becomes a new empirical sub-question specific to a given product and/or 
social group. (Callon, 1998) Getting into the politics of scientific cooperation between 
different parties (both public and private) requires longer-term, ethnographic research, which 
provides and in-depth and situated study of multiple sites. (Penders, 2008)  
 
A third finding is that the research gaps most frequently pointed to in the interviews and 
literature, for all three industrial areas, is not on the level of basic biomedical research (which 
largely falls under public sector), but on level of applied research (which generally belongs to 
the private sector). Gaps in the research agenda arise at the point of (pre-) clinical trials, 
public health interventions, post-market surveillance, and comparing the therapeutic value of 
new medicines. (Mossialos et al, 2004; Pecoul et al, 2004; Weely and Leufkens, 2004; Out 
and Broekmans, 2007) Knowledge gaps arise, thus, in the transition from public to private 
research phases and in those phases that largely fall under the discretion of industry. We 
return to this point in sections 3.2.2, 3.3.2, 3.4.3, where we discuss research gaps in each of 
the three industrial areas, as well as in the discussion. 
 
3.2: Pharmaceutical R&D 
Research conducted on pharmaceutical development has historically been understood as 
falling under the domain of “Big Pharma”, the large companies that are major players in the 
international arena. However, more recently, this understanding has been changing. This is 
due in part to changes in (supra-)national regulatory structures, which have trickled down to 
create change in research, funding and care structures. A catalyst in the already changing 
system was the groundbreaking report from the World Health Organization on Priority 
Medicines (Kaplan and Laing, 2004) that led not only to renewed political interest in agenda-
setting for so-called “Orphan and Neglected Diseases” but also to renewed research interest 
in Public-Private Partnerships. In this section, we first examine changes in research 
structures over the past 20-30 years, followed by a discussion of research agenda-setting 
strategies. We then point to developments in Public-Private Partnerships and reflect on the 
influence of the pharmaceutical industry on agenda-setting for biomedical research that we 
see in these changes. 
 
3.2.1 Changes in Research Structures 
Pharmaceutical research and development take place at the intersection of three (often 
competing) inputs:  


1. The free, but regulated, market (where economic considerations play a 
strong role),  


2. The (bio-)medical sciences (where strict demands are placed on 
knowledge and practice)  


3. National and supranational governments (which carry the responsibility for 
regulating products, promoting public health and making health care 
accessible). (Permanand and Altenstetter, 2004; WHO, 2006)  


 
Competing within the market is a multitude of players who can be considered part of the 
“industry”. The obvious players are the large pharmaceutical companies as mentioned above 
that have longer-standing status in the field. These include names such as GlaxoSmithKline, 
Bristo-Myers Squibb, Pfizer, Merck, etc. Smaller companies and companies in other 
countries have different commercial imperatives than those that govern research in 
pharmaceutical companies. Advances in molecular biology over the last 30 years have given 
rise to the biotechnology industry, which often comprises companies that are spun-off from 
university laboratories. (WHO, 2006) These labs have become key drivers of R&D methods 
in the pharmaceutical industry, offering additional opportunities for the discovery of new 
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medications and drug application forms, as well as new combinations of the two. Appropriate 
application forms for medications are crucial to enabling further clinical research. 
(Steenhoek, 2008) Perhaps the best known biotech company of this sort is Genzyme. 
However, what began as a small break-off start-up has grown to a major competitor. Most 
biomedical companies are not this large, with 100-200 employees. Examples of such 
companies in the Netherlands include Prosensa, Pharming, OctoPlus, and Crucell. Other 
types of small firms with important roles in pharmaceutical research are Clinical Research 
Organizations (CROs)2, which generally employs experts on toxicology, chemistry and 
medicine metabolism, and Drug Delivery Companies (DDCs). Most sponsored clinical trials 
are handled by CROs (Sismondo, forthcoming), which currently manage 40-45% of “big 
pharma‟s” volume. (SustainAbility, 2007) One example of a CRO is Quintiles, which 
advertises itself as the world's largest CRO. (Simondo)  
 
Attention for the current commercial pharmaceutical R&D structure has pointed to a system 
that is not sustainable. Changes in policy at an EU level and differences in state regulatory 
policies trickle down to the industry by influencing the market. On the one hand, the process 
of pharmaceutical development has become more predictable. There are, for example, 
similarities between assessment procedures in the different member states. On the other 
hand, it carries more risks – that is, the chance of working on a medicine only to have it 
rejected in an early phase increases. This means higher risks for smaller biomedical 
research companies that may not have the necessary injection of capital, as well as fewer 
incentives for researchers in academia to engage in projects that are either not well-funded 
or not high-profile enough. (Light, 2006; Fehr, et al, 2006) According to Leufkens (2007) 
companies are in the midst of an innovation paradox: progress in molecular and life science 
is probably more fascinating and challenging than ever before, yet pharmaceutical R&D is 
not delivering innovative products in line with expectations. More money is being devoted to 
research, but there is a lack of productivity in the lab. (PWC, 2007) Although questions about 
drops in productivity are not new, but rather, reflect typical trends in innovation cycles 
(Leufkens, 2007), there are concerns about emerging research gaps.  
 
Agenda-setting is proposed as a solution to the problems of the pharmaceutical gaps. 
Understandings of agenda-setting, however, vary in different domains. Selecting diseases of 
focus and/or active ingredients for potential development into marketable medicines is a 
diffuse process. With political agenda setting, diseases and medicines (the problems and 
gaps) are identified first and then necessary research and development to address those 
problems is considered. In contrast, with industrial agenda-setting, development is often the 
primary consideration. As a result, those products with indications of good profit potential 
(large numbers of patients, chronic use of medicines) are selected above those with less 
market potential. (Trouiller et al, 2001) The industrial process is thus converse to the process 
that is expected in policy-circles when agenda-setting is discussed. Where there is an 
apparent notion that striving for better agenda-setting will solve knowledge-gap problems, 
these different understandings of agenda-setting imply that this is not enough.  
 
3.2.2 Research Agenda-Setting Strategies 
Schmid and Smith (2004) break open industrial agenda-setting and align different strategies 
with different types of companies. Because the pharmaceutical sector is not only slow-
moving, but also high risk, high reward we see a stratification of approaches to R&D that vary 


                                              
2
 The work of Prof. Trudy Dehue from the University of Groningen is also interesting in this context. 


She has conducted research on the rise of CROs and the consequent changes in data-collection, 
whereby testing and marketing increasingly become intertwined. She presented this work in a 
presentation entitled, “Merging Trials and Publicity: An STS perspective on commercial clinical trial 
research,” at the 4S/EASST conference in Rotterdam, the Netherlands, 21 August 2008.  Because her 
work is not yet published, formal reference was not possible at the time of writing. [T.Dehue, personal 
communication, 1 September 2008] 
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from calculated strategy to trial and error and betting on luck. In their classification, an 
example of calculated strategy would be investment in generics, followed by niche 
originators. Biotech companies are able to lean more toward luck and are therefore 
frequently regarded as being more innovative than larger companies. However, although this 
might be true for the combined pool, the individual company is not necessarily going to 
produce a new medicine because they tend to follow one risky strategy, while a larger firm 
can follow multiple strategies simultaneously.   
 
The further towards either end of the continuum a company progresses, the more it becomes 
locked into specific skills bases and capital assets. (Schmid and Smith, 2004) Larger 
companies have more flexibility to adopt new operating structures that remove barriers to 
productivity. (Owens, 2007) Companies are currently facing the challenge of ensuring that 
their strategic R&D decisions support a smooth transition to more targeted portfolios, 
whereby choices of what products or processes, specifically, to focus the research agenda 
on also becomes more important. (SustainAbility, 2007) Companies are working further to 
remove redundancies and develop more productive research management structures and 
cultures through internal restructuring and the creation of a more “small-company” culture. 
(SustainAbility, 2007) At the same time larger companies can form more strategic external 
alliances with one another and with other players in the field (including academic research 
institutions) (SustainAbility, 2007) and also move into the niche market by conducting a 
number of small-scale acquisitions of smaller biotech firms. (Owens, 2007) These changes in 
business approach enable the application of current advances in pharmacogenomics3, 
which, in many cases, means salvaging previously abandoned projects. (SustainAbility, 
2007) But, to be successful in these new business models, there is an emphasis on the need 
to be more networked and collaborative with multiple actors than was the case in the past.  
 
Generally, the pharmaceutical companies and political decision-makers at national and 
international levels co-determine (public) research agendas. (Mossialos et al, 2004; Fehr, et 
al, 2006) The public sector (through academia and other institutions) provides the technology 
and ideas for research on a given medicine, while pharmaceutical companies are mostly 
expected to translate the expertise provided by the public sector into safe and effective 
medicines. Although the private sector claims to be the largest investor in global 
pharmaceutical research and development, Light (2006) points out that this is mostly applied 
research, including clinical trials, rather than in basic biomedical research. Light refers to 
evidence that governments, companies in other sectors, and public funds actually provide 
the bulk of funding for basic/upstream biomedical research,4 which is necessary for 
generating knowledge that is later used by industry for applied/downstream biomedical 
research. Pharmaceutical companies have the capacity and knowledge to investigate and 
develop potential medicines according to the highest standards and quality and therefore, 
also the task of bridging the translational research gap, that is, the space between basic 
research and formal drug development. (RGO, 2005; Croft, 2005; Herrling, 2007) This also 
means that they are dependent on developments in chemistry and biology, and interviewees 
pointed to how companies profit from a symbiotic relationship with academic laboratories and 
research centers.  
 
Sismondo (forthcoming) argues that the pharmaceutical industry‟s links to medical research 
are the most prominent and largest connections between industry and academia. This is 
evident in the comments of one interview respondent that we can no longer conceive of 
research without pharmaceutical funding and that 60-70% of the research conducted in 
certain academic medical centers is made possible through the pharmaceutical industry. It is 
also evident in another respondent‟s comments regarding the comfort of colleagues with 


                                              
3
 For a clear definition of pharmacogenetics and pharmacogenomics, see Mossialos et al (2004). 


4
 See, e.g., WHO (2006) and Steenhoek (2008) for explanations of different types and phases of 


research. 
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current conditions for collaboration with industry and personally having a minority position in 
internal institutional discussions on this issue. Sismondo‟s article contains demonstrable 
concern about what he calls the “normalization” of these symbiotic relationships. However, it 
is important to realize that the normalization of such relationships does not necessarily imply 
the situation than one would expect, namely the unidirectional influence of industry on 
academia. Quite the contrary: as the WHO report (2006) clearly demonstrates, the 
universities themselves, especially in the United States, are key players in the development 
of new biotechnologies. Because intellectual property issues also play a large role, 
increasingly, the universities develop patent portfolios to protect their work. Further, they 
encourage competition among industries for the results of basic research, meaning that 
larger companies must expand the scope of where they look for information and resources 
(PWC, 2007) and universities also increase their roles in downstream research activities that 
are carried out in partnership with the private sector. This is reflective of what one Dutch 
respondent referred to as ways of dealing (omgangsvormen) with specific rules of 
engagement (spelregels). We are seeing the emergence of an international system, where 
universities have had an important role in the patenting of compounds, tests, tools and 
devices that were developed mainly with support from government funds. (WHO, 2006)  
 
Trappenburg and van den Bovenkamp (forthcoming) argue that although there is a research 
imperative (Callahan, 2003) in the Netherlands, it is different to that of the United States. This 
is evident in both the scope of financial injections for research and in the opinion of patient 
organizations with respect to the need for research. As one respondent pointed out, the 
absence of large-scale subsidized research programs in the US creates a situation where 
universities are more dependent on industry funds. In the Netherlands, there is considerably 
less money spent on biomedical research, from both public and private sources of funding. 
(Ellenbroek et al, 2002) Trappenburg and van den Bovenkamp further argue that the 
government has considerably less influence in setting research agendas. As interviewees 
also pointed out, public calls for research from, for example, Zon/Mw are generally broadly 
formulated meaning that the research community has considerable latitude to determine the 
actual nature and content of a research project. Further, universities have the lead role in 
allocating funding for research.  
 
Interest in and reliance upon external funding from companies varies greatly between 
departments. Where one university department may lend itself completely to industry 
projects, another will have a mix of funding sources, such that all researchers do some 
industry work, but also have time and resources for non-industry work. Similarly, the 
interviews reflect that some departments carry out projects primarily with one company, while 
others strategically work with funds from multiple (competing) companies. One university 
professor explained that this last strategy enables the research groups to position 
themselves better in project negotiations, to create a financial buffer for funding research 
according to their own interests and to ensure the continuity of their research line over time. 
According to another interviewee, in university research projects where industry financing 
also plays a role, the parties tend to be in agreement about basic research and the three 
phases of pharmaceutical R&D that precede registration.  
 
The risks of influence from the industry on the research agenda are always present, but 
research groups have created ways of dealing with conflicting interests in negotiations. 
Leaders of the research groups have considerable leverage in negotiating the nature of the 
research to be done and protecting their own topic interests when setting the research 
agenda. This is not to say that no problems arise; however, examples of problems mentioned 
in several of the interviews tend to point to problems during the publication phase, rather 
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than the agenda-setting phase.5 The situation should not be dismissed though – if the 
Netherlands continues to follow EU and international trends in, for example, industry sub-
sector developments (small biomedical firms, CROs, and DDOs) then this could lead to 
changes in public knowledge production, especially where intellectual property is concerned.
  
 
3.2.3 Public-Private Partnerships 
PPPs are public-health-driven, non-profit organizations that combine efforts with industry 
groups in order to increase the development of medicines for neglected-diseases. (Moran, 
2005) These partnerships create new structures of actors, resources and business models, 
as well as a sense of urgency for addressing specific health conditions or diseases. Most of 
the PPPs consist of stakeholders from three different areas: 1) the public sector, including 
governmental agencies or institutions otherwise controlled by governments 2) the for-profit 
sector, and 3) the civil society sector (Widdus, 2005). Different partner arrangements are 
possible and can be placed along a spectrum that ranges from partnerships with individual 
governments on one end to trans-national partnerships on the other. When individual 
governments form partnerships with the non-profit sector, the relationship is generally simple, 
with the government influencing the technical strength of the other party. Trans-national 
partnerships usually involve a larger number of actors (including several different 
governments) in a complex grouping, generally reflecting a more visible role of the for-profit 
sector. (Nishtar, 2004) Examples of existing PPPs include the Top Pharma Institute in The 
Netherlands and the Innovative Medicine Initiative (IMI), which aims to address specific 
hang-ups in the product development by pooling resources from industry, academia, 
regulatory authorities and healthcare providers. (Shreidan, 2006) EU money available for the 
IMI is matched by the industry. (Interview with a Patient Representative) The major 
difference between these and prior structures is that government actors are involved in the 
development process from start to finish, including funding early research and administrating 
advance purchasing agreements. 
 
The need for public-private partnerships arose because of the inability on the part of the 
public sector to provide public goods on their own, owing mostly to a lack of resources. 
Although there was little trust in PPPs at first, these partnerships have been gaining ground 
since 2000 and have demonstrated arguable successes in pharmaceutical development 
internationally. (Moran, 2005) Most PPPs are now relatively institutionalized initiatives in 
which actors from different sectors engage in collective decision-making (Buse and Harmer, 
2006) and facilitate action for addressing public health goals. Further creation and 
development of PPPs is generally encouraged, because this type of cooperation is expected 
to lead to an efficient, effective and equitable manner for providing public goods. (Buse and 
Harmer 2006, Nishtar 2004, Nwaka 2005) PPPs can be expedient in bridging the 
translational research gap between basic research and clinical development by bringing 
together knowledge and expertise from the different academic and industry domains. This is 
accomplished in part through funding and support from governmental, philanthropic and 
charitable sources. (Croft 2005, Nwaka 2005)  
 
Nishtar (2004) argues that PPPs create a strong mechanism for addressing difficult problems 
by leveraging on the varied strengths of different partners. The challenge of placing specific 
health issues onto national and international agendas has been a longer-term challenge. 
PPPs have been successful in placing the profiles of various diseases on policy agendas. As 
a result, they have also made it possible to mobilize additional funding for diverse activities 
related to these profiles. As Moran et al (2005) discuss, comparative measurement of various 
drug development approaches reflects that both industry and public groups, when working 


                                              
5
 But again, this is contingent on the agreements made at the outset of research. As three 


respondents from universities or academic medical centers all pointed out, concrete agreements made 
ahead of time can take care of most of these types of problems. 
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alone, performed less well in most of the measurement categories than did the public-private 
collaborations. Thus, the whole of a given PPP is much more than the sum of its parts, which 
means that all the individual parties have a share of the skills and resources necessary to 
develop and establish products and services which are needed by the population. However, 
not everyone is equally positive about the added value of such institutions. According to an 
interviewee representing patient interests, patient organizations are not always given the 
room to offer their input in the creation and structuring of top institutes. Participation in such 
initiatives often still takes place within a very top-down environment.  
 
Another criticism of PPPs relates to the number and nature of pharmaceutical products. The 
projected number of developments was much higher than what has been achieved until now 
and in many cases, these are “quick wins.” That is, resources are devoted to retargeting 
older medications for new markets. (Bradley, 2007) Or, although new medicines are 
introduced, they are not necessarily innovative because they tend to be developed within 
existing research structures. A good example is the contrast between the development of 
new medicines for cancer and the development of new antibiotics. In the former case, active 
ingredients can be tested within existing lab samples until a potential target is found. This 
enables simple reproduction of the research process for a new medicine. In the latter case, 
testing the fit between a medicine and the problem it is intended to treat demands the use of 
different samples and additional materials, and may even lead to a restructuring of the entire 
research process. This slows down the development process and is therefore not favored by 
PPPs. The discrepancy is reflected in statistics that show that most new orphan drugs are 
new cancer drugs. Between 1990 and 2005, 49 new cancer drugs were given a priority 
review by the FDA (DiMasi and Grabowski, 2007). By contrast only 2 new antibiotics were 
reviewed in that same period (Tickell, 2005). 


 
Optimistic perspectives on PPPs also seem to ignore the fact that conflicting interests remain 
present and must continuously be (re)negotiated long after the initial bridge-building work 
has been done. Financial injections from the private sector, for example, can come into 
conflict with policy programs for public health. Moreover, choosing to focus on one critical 
area for research stimulus still means neglecting another. (Yamey, 2002; Richards, 2008) As 
the Patient Representative pointed out, focusing on priorities mentioned in an international 
report, for example, may mean ignoring important domestic priorities or topics that Dutch 
research centers have a good capacity to address. This leads to the important question of 
how we can define and determine the public (interest) aspect of PPPs. Governments and 
intergovernmental organizations are most often pointed to as the parties primarily 
responsible for protecting the public interest in these collaborations, however, in of specific 
cases, non-governmental actors and well-organized patient organizations may also play a 
role. Should the “first p” be interpreted as referring to specific financial aspects, the presence 
of government representation, citizen participation, or something broader, such as a public 
goal that is strived for, but not necessarily by government parties? Social considerations, it is 
argued, should carry more weight when decisions are made about how to allocate funds for 
the development of medicines. However, current political discourses and courses of action 
within Europe still emphasize the importance of innovation, production and industry, rather 
than social considerations (such as lack of treatment for rare and critical illnesses or budget 
impact). In addition, critics of current assessment procedures for all medicines have further 
argued that decision-making relies too heavily on the presence of scientific evidence and not 
enough on other factors, such as burden of illness or medical need.  
 
3.2.4 Reflection on influence of the pharmaceutical industry on biomedical research 
In contrast to what is often asserted or expected, we see a changing system in the 
relationship between the pharmaceutical industry and public sector biomedical research, by 
which there is less overt commercial influence on research agenda-setting through, for 
example, a direct funding impetus for basic research in a specific area. Even more subtle 
forms of steering, such as those highlighted by Sismondo and other authors looking at the 
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politics of publishing results, are less evident in these early phases. There is a considerable 
lack of information about how negotiation works in collaborative structures, such as Public-
Private Partnerships, and how top-down structures potentially reinforce old problems related 
to the dominance of industry over public interest, rather than resolving them.  
 
We do see, however, a primary influence that appears to be indirect. Emerging from the 
system of 20-30 years ago “Big Pharma” actors dominated development, is a new system 
with a multitude of players, many of whom work under reduced infrastructure costs and an 
ability to accept lower profit margins. In most Western universities, as well as in the biotech 
sector, there is increased pressure to commercialize findings, suggesting a transition away 
from “pure” research and also indicating that commercial interests are no longer confined to 
the “second p,” but are also increasingly present in the public sector, as well.6 With research 
bases in all phases of pharmaceutical research increasingly shifting out of Europe and North 
America, many small biotech companies are securing more favorable rights, in form of co-
promotion arrangements. (PWC, 2007) Protecting intellectual property rights in all phases of 
the research and development cycle has played such a strong role in this emergent system 
that smaller companies and university departments, alike, even when they are 
“collaborating,” are still encouraged to compete in the manner of industry.7  
 
In 2005, major international actors proposed a treaty for Medical Research and Development 
to the WHO. This treaty called for more transparency instead of continued reinforcement of 
the international patent system, for the establishment of a needs-based research agenda, 
and the establishment of new funding systems for health research, that would guarantee 
open access to relevant compounds developed with public research money.  (CPTech, 2005, 
Dentico and Ford, 2005, Fehr et al, 2006) Further, the treaty proposed a system that would 
encourage international exchange and technology transfer. A recent report indicates that 
pharmaceutical investors are also interested in novel discovery platforms for sharing solid 
data on the early stage pipeline. (SustainAbility, 2007) Several authors offer insights into 
diverse push (for the start of innovation pathways) and pull (for further downstream) 
mechanisms, and combinations thereof, that might facilitate these processes. (Callan and 
Gillespie, 2007; Mrazek and Mossialos, 2003; Light, 2006; Danzon, 2007) Light and 
Leufkens (2007) point to the need for more open grants and contracts, for which universities 
and public teams are on equal footing when competing for these. They further suggest the 
need for R&D that is focused on social priorities and more innovation and suggest that 
having fewer, but better-designed, trials is preferable to the current research system.  
 
 
3.3 Diagnostic R&D 
As a growing number of governments shift the focus of public health programs from 
treatment of disease to prevention, diagnostic and other predictive technologies are 
increasing in importance and changing the nature of (also pharmaceutical) research.  (PWC 


                                              
6
 The work of Rozendaal (2006) provides a different, but striking, example of this point. His work gives 


examples of patient organizations that actively seek out researchers with similar interested in their 
research agenda(s) and encourage a system of competition for the rights and resources to conduct 
the research in question. According to a representative for patients, this is a new trend, seen in the last 
ten years or so, but that serves as a model for other organizations to follow.  
7
 According to one respondent, universities do not only compete in the manner of industry, but also 


directly with industry: “Je kunt het problem alleen oplossen door óf te accepteren dat er geen 
marktwerking is en dan moet je daar niet verder over zeuren, óf door bewust een marktwerking te 
creëren. En dat betekent dat er competitie moet zijn. Er moet dus een eigen agenda worden opgesteld 
en die agenda moet je in competitie met de industrie uitgevoerd zien te krijgen.” This is of special 
concern if one considers the information from another respondent, which reflects that, more often than 
not, academic centers lose in this competition. This respondent suggests that this is because 
pharmaceutical company research protocols for clinical research are of arguably better quality, 
whereby they have a better chance of approval than do academic research protocols.    
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2007; SustainAbility, 2007) However, diagnostic and predictive technologies comprise a very 
large, very diverse field of scans, tests, devices and other products. While doing interviews 
for this project we noticed that most persons interviewed for purposes of increasing insight 
into food and pharmaceutical research, upon hearing the overarching question, mentioned 
“also having experience in the diagnostic field.” Individual understandings of “the diagnostic 
field,” however, varied greatly and were linked to the particular research or policy activities of 
the person being interviewed. The fact that the term can be interpreted in multiple ways also 
points to the diagnostic industry as a large, multi-faceted entity. Similar to the situation in the 
field of pharmaceutical research, inter-organizational structures are changing. (Hopkins, 
2004) Increasing numbers of small and medium-sized companies are emerging as significant 
players who deliver various health-care technologies. (Hourd and Williams, 2008) We can 
therefore question if there even is such a thing as “a diagnostic industry.”  
 
As Zuiderent and van der Grinten (forthcoming) rightfully argue, understanding the 
relationship between technological development and the protection of public interests 
benefits only from analysis of a specific technology in relation to a specific interest group. 
Although it is outside of the confines of this research to delve into any such specific 
technology, we nonetheless find it useful to outline the different understandings of “the 
diagnostic industry” that we encountered in the interviews. We follow this with an outline of 
questions raised regarding the different types of diagnostic products. As is noted above, 
these problems generally fall not so much under the rubric agenda-setting for biomedical 
research, but rather, under problems related to research of a technology in practice and post-
market surveillance.  
 
3.3.1 “Diagnostics” 
One interview respondent suggested that it was more useful to speak in terms of medical 
tests, which is a multi-usable and broader term. Because the idea of a test is also multi-
interpretable, we did not follow this suggestion, failing to see the added value of shifting 
between two ambiguous terms. 
 
Respondents differentiated the following diagnostic process/product categories: 
 


1. Pre-diagnostic processes and devices. This would include different screening 
programs. Lehoux (2006) lists the following examples of screening: prenatal tests, 
genetic, blood and cytological tests  


2. Classical clinical diagnosis in primary and secondary care. This includes any 
processes and devices used by physicians in the process of completing the 
anamnesis for a case.  


3. Secondary diagnostics. This category is most associated with industrial R&D. It 
includes imaging, scopes and scanners, as well as laboratory tests (biochemistry 
pathology, etc). This area also includes function tests, e.g.: lung capacity breath tests, 
cardio stress tests. 


4. Monitoring. Monitoring health in general, but also monitoring that is specific to 
following the progress of a given treatment or monitoring side effects. 


5. New diagnostics. This includes genetic testing on the basis of a mouth swab, and 
very expensive total body scans, which are currently not available in the Netherlands, 
although they are easily accessible across the border in Belgium and Germany.  


6. The final category that was differentiated was that of diagnostic self-tests for 
conditions that provide a result, for example, on the basis of blood or urine samples. 
This category includes testing technologies that were once used to support the work 
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of the health professional in practice, but that are, for different reasons, increasingly 
marketed directly to the consumer and available over the counter (OTC).8  


 
In each category identified above, there is a multitude of potential tests and uses. For each of 
these, there is a lack of evidence regarding the relationship between use of the technology or 
test in question and improvement in the general health condition of the patient. There is no 
research into what a test/device actually means for specific population groups, let alone the 
individual patient. The argument from Steenhoek (2008) that shifting playing fields for 
pharmaceuticals have led to a loss of ground for hospitals holds true in the case of diagnostic 
testing. Whereas hospitals once had the freedom to decide which technologies they used for 
what purposes, this is now largely an issue that is made on a national level. (Steenhoek, 
2008) Many new technologies are adopted for use in clinical practice with little or no 
evidence that their use leads to improved patient outcomes and/or lower overall health costs. 
(Bozic et al, 2004) Currently the burden of testing for all of the aforementioned diagnostic 
types falls on the commercial producer of the product in question. However, requirements for 
testing are not very extensive and industry players do not conduct tests beyond what is 
required. Generally, tests are allowed on the market once safety can be demonstrated, but 
there is less attention for sensitivity and specificity of the analysis made on the basis of the 
tests. This is especially important for care institutions. The burden of testing falls to hospitals, 
which often have neither the time and resources, nor the number of patients necessary, for 
providing the research evidence that is desired.  
 
Of special concern for the first four categories of diagnostic tests was whether those who 
offer the tests have been sufficiently triggered to demonstrate how valid the tests are within 
health care daily practice. Respondents discussed the need for more evidence regarding the 
efficacy and effectiveness of diagnostic devices in specific patient populations. Similar 
concerns were voiced about diagnostic self-tests, although these were even more 
fundamental concerns about the initial results. One reason that was given for the shift from 
self-tests for use in health care practice to OTC self-tests for use in the home was the 
increasing skepticism from physicians regarding the reliability of the results produced. There 
are several important questions about such self-tests, the most frequently mentioned being 
how to guarantee the quality of results produced. (Health Council of the Netherlands, 2008) 
Other questions are discussed below.  
 
3.3.2 Research questions 
Health technology assessment (HTA) is an established field of applied research in most 
Western countries. (Perry and Thamer, 1999; Lehoux and Blume, 2000; Bozic et al, 2004) In 
a growing number of countries, it is a crucial component of political decision-making 
processes. This is as much the case for pharmaceuticals as it is for (pre-)diagnostic 
technologies. However, as is mentioned above, most industrial testing rarely goes further 
than guaranteeing the safety of a product or device, while academic and medical researchers 
are more interested in questions of efficacy and efficiency. The articles from Perry and 
Thamer (1999) and Lehoux and Blume (2000) both voice concerns about the current content 
of most HTA practices. While Perry and Thamer argue that HTA is fragmented, duplicative 
and variable in quality, Lehoux and Blume argue that the range of evidence centers too 
narrowly on safety, efficacy and costs, whereby assessments too often neglect the social, 
ethical and political dimensions of these technologies.  
 


                                              
8 Operative and therapeutic aids, as well as medical support devices were also included in answers as 


falling under diagnostics. Examples mentioned included devices such as wheelchairs and hospital 
beds, but also anesthesiology. These are important to the provision of care, but ancillary to other 
aspects of diagnostics and one can question whether they are specifically diagnostic, or rather, more 
general health technologies, as classified by Lehoux (2006).  
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Multiple respondents pointed to the need to research whether different tests and devices 
actually improve health. That is, what is the benefit for the patient? This is tricky because 
there are multiple understandings of “health” and what benefits a given individual‟s health. 
(Boon, 2008) The question must be operationalized into a series of different points. There is 
a need, for example, to understand what values and understandings of illnesses are built into 
such technologies. (Blume, 1999) There is also a need for more user involvement earlier in 
the design process. (Lehoux and Blume, 2000; Boon, 2008) Boon suggests the practical 
reason that more user input in the early stages of development would lead to better uptake 
patterns once a given technology is on the market. Lehoux and Blume make a more 
ethically-driven point: more attention for end-users earlier in the developmental phase of a 
single technology would document the different perceptions of different stakeholders, and 
also make explicit the power relationships between planners, developers, physicians, 
hospital mangers, decision makers, third-party payers and patients. Willems et al (2007) 
argue that a more „fitting‟ kind of evidence than that produced in a Randomized Controlled 
Trial (RCT) is needed for health technologies that are not pharmaceuticals. Breaking away 
from the dominant RCT structure would provide room for research projects that take into 
account the practical use of such technologies. (Jansen et al, 2006; Mol, 2006) 
 
Zuiderent and van der Grinten (forthcoming) illustrate, for example, the dependency of 
industry on physicians, specific care groups and patient organizations for being able to 
understand the market for a technology such that design and development of technologies 
can be sustained. The authors argue that the political focus on cost effectiveness leads to 
frustration in the development process, whereby these evaluative measures can have a 
positive influence on securing public interests in the end. Both the large distinction between 
diagnostic types and the nuanced differences between single technologies become important 
here. For major diagnostic technologies (CT, MRI, EKG, etc.) hospital managers or 
purchasers and policy makers may be able to counterbalance some industry interests, while 
this is much less the case when it comes to other categories of tests and devices.  
 
Lehoux and Blume (2000) further argue that research should not ignore the interest (and 
impact) that commercial players have in shaping the delivery of specific health services. A 
related point is what kind of health culture is being created through an increasing focus on 
prevention and, thereby, diagnostics? The Dutch Ministry of Health, for example, is 
especially concerned with issues of medicalization and angst in relationship to certain types 
of diagnostic testing. One aspect is the potential of these tests to turn otherwise healthy 
individuals into chronic patients. That is, the earlier a given health situation (or risk) is 
diagnosed, the earlier the patient may begin to use a medication or other product. Is a 
situation emerging where market forces are engaging in “disease promotion”, rather than 
promoting health?9 A second aspect is the issue of patient understanding of tests results. Are 
individuals sufficiently prepared for the results that self tests, but also DNA tests and body 
scans offer? Do patients understand the basis for the results (in the case of self tests and 
body scans) or the creation of risk profiles (in the case of DNA tests)?   
 
One question underlying all of these is whether or not the presence of these types of tests 
actually increase demand for care. Related to the first aspect mentioned in the previous 
paragraph, earlier use of medicines and products suggests longer dependence on the health 
system, which would be a direct increase. Related to the second aspect, while there may not 
be a direct increase in demand for care, GPs are considered to be important counterweights 
to the information that is provided through such tests and scans. This may imply an indirect 
increase in the burden placed upon care professionals to vet against health claims coming 
from these alternative testing sources. This is a familiar line of argumentation, however, that 
has been used also in respect to, for example, internet-based health information and 


                                              
9
 A similar argument is made by Dehue (2008) in the case of life-style drugs and by Mintzes (2002) in 


relation to direct to consumer advertising of pharmaceuticals.  
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services. Until now, however, in the case of the internet, there has been insufficient evidence 
to back up this concern. (Adams and De Bont, 2007) Also for diagnostic testing, there are 
many unknowns.  
 
These different authors point to the need for more research in various phases of research 
and development of products that goes beyond mere safety. They also point to the need for 
better understandings of use and what this means for health care, which implies a need for 
more investment in post-marketing surveillance. Addressing these types of questions 
indicates the need not only for more quantitative measures associated with demonstrated 
efficacy and efficiency, but also qualitative methodologies that take into account not only 
differences in specific social or patient groups, but also individual experiences. The challenge 
lies in funding for research.  


 
3.3.3 Reflection on influence of the diagnostic industry on biomedical research 
In this case, the answer to the question of how biomedical research is influenced by industry 
is double. On the one hand, there is a picture of a fragmented industry with multiple markets, 
where frustrations arising early in development processes lead to products that do not meet 
patient needs. On the other hand, much of the research being done uses a diagnostic 
product in one form or the other, with no guarantees regarding the quality of a product or the 
outcomes that result from its use, implying a very specific influence of the industry.  
 
One of the interview respondents explained it as an issue of timing in three different 
processes. The first process is innovation and development (such as the development of a 
Siemens scanner or a Johnson and Johnson test kit), where one can speak of a commercial 
development and therefore also a demonstrable role of the commercial enterprises in 
agenda-setting. The second process is the evaluation phase, where public research is less 
dependent on industry. This research can still run parallel to that of industry or it can already 
begin to diverge. The third process is that of policy formation related to implementation, 
which is a joint responsibility of insurance companies at the macro level, hospitals at the 
meso-level and individual clinics at the micro level. Whereas the industry has the lead in 
agenda-setting in the first process, this gradually decreases in the other two, where the 
responsibility to set the research agenda is left to researchers (process two) or hospitals and 
other decision-makers (process three). In absence of concrete research programs and rules 
that span the three processes, the developments are disjunctive, further contributing to the 
fragmented picture as depicted above. Rather than being coupled to one another, research 
trajectories within each of these processes often develop sporadically, independently of one 
another. In all three phases, there is little government influence on the agendas, with respect 
to both policy and funding. 
 
Where funding is concerned, one of the academic medical center interviewees indicated that 
the amount of money available from diagnostic companies for research is 1/100 of the 
amount available from pharmaceutical companies. He also indicated that research proposals 
for financial support from the non-profit sector have much less chance of success if the topic 
in question is a diagnostic product. What is the responsibility of the product developer, the 
medical professional, a non-profit organization, or a government institution, such as Zon/Mw, 
to provide research funding? Industry impetus is absent beyond what regulations require, but 
what other areas could actually be argued to fall under the responsibility of the industry? In 
many cases, hospitals take it upon themselves to conduct small research studies, but these 
are, again, far from systematic. For many hospitals, the necessary resources for research 
are unavailable. An optimal design would be regional or network partnerships in research 
studies, but such a structure is difficult to solidify under the current competitive structure. 
According to another academic medical center interviewee, the MC has made progress in 
establishing a research program in this area, but there is still a need for larger-scale studies 
among multiple patient populations. Research could be stimulated from public programs, but 
these would need to be more specific in their goals. To address many questions mentioned 
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in this section, a program that openly encouraged qualitative research projects would be an 
asset. Studying not only effectiveness, but also the effects, of using specific technologies or 
interventions, would be a beneficial addition to existing research. (Mol, 2006; Willems et al, 
2007) 
 
 
3.4 Food R&D  
The focus on food is important because, traditionally, research and development on 
pharmaceutical and diagnostic products and processes are considered to be directly related 
to medical practice, while research on food and nutrition is linked to more generalized areas 
of health and well-being. However, there are many areas where food and medicine/bio-
medical research intersect and the lines between the two industrial sectors are becoming 
increasingly fuzzy. (Nestlé, 2002; van Delft, 2006; van der Heide in HAI, 2006) Not only is 
there new interest in research on nutrigenomics and personalized diets (Penders, 2008), but 
there is also a growing sub-sector within the food industry that specializes in so-called 
“nutraceuticals” and a growing market presence of functional foods and food supplements. 
Each of these areas requires the exchange of information and products, within the food 
industry, between the food and pharmaceutical industries and between the public and private 
sectors. In this section, we first explain the aforementioned terms in order to illustrate this 
increasing intertwinement of the food and pharmaceutical sectors. We then look at the food 
industry and research structure in the Netherlands, followed by an examination of labeling 
regulations and how these influence R&D activities. We conclude this section with a 
reflection of influences on research.  
 
3.4.1 Nutraceuticals, Functional Foods and Nutrigenomics 
Nestlé (2002) argues that the terms nutraceuticals and functional foods are inconsistently 
and interchangeably used and further links them (together with designer foods) in one lump 
sum under a new term, “techno-foods.” Although Nestlé is correct that there are no 
universally accepted definitions for these terms, there are actual differences between the 
two. (AAC, 2008) The term nutraceutical refers to food extracts that are transformed into 
basic ingredients (e.g.: powders) that are accompanied by a medicinal claim, usually 
regarding benefit for health. They are rarely a consumer end-product as such, but are used 
as ingredients in food and medicinal products. The “customers” for such products, thus, are 
not the general public, but the food and pharmaceutical industries, showing one point where 
these two industries potentially overlap. Well-known nutraceuticals are beta-carotene, 
ginseng and garlic oil.  
 
Functional foods are related to nutraceuticals in that they also carry a health claim. They are, 
however, directly consumable market products that are similar in appearance to, or may be, 
a conventional food that is consumed as part of a usual diet. They claim a demonstrated 
physiological benefit, beyond just basic good nutrition. An example of a functional food is 
Becel ProActiv, for which claims to cholesterol–lowering effects have been clinically proven. 
For most nutraceuticals and functional foods, however, large-scale credible scientific 
research is necessary to verify the benefit of any component (IFIC, 2006). Long-term 
research is also necessary to document the longevity of claims and potential side effects.  
 
Nutrigenomics is an emergent field that links nutrition science with genetic and genomics 
research. (Penders, 2008) The science of nutrigenomics involves the application of the 
human genome to nutrition and personal health to provide individual dietary 
recommendations. (IFIC, 2006) By using an individual‟s unique genetic constitution and 
nutritional requirements, one is able to tailor recommendations and design diets and food 
products that meet individual needs, such as greater ability to reduce the risk of a given 
disease. (Nestlé, 2002; IFIC, year) The role of nutraceuticals and functional foods may 
become increasingly important in this regard.  
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3.4.2 The research structure 
Much as in the other two areas, the industrial sector for food is too complex to be referred to 
as an industry. Nationally, the large players include Unilever, DSM, DMV-Campina, Friesland 
Foods, and CSM, not to mention influence and competition from large international 
companies that include, but are not limited to, Danon, Nestlé and Coca-Cola. Additionally, 
there are smaller (mostly international) niche organizations trying to bring less well known 
products (e.g.: hoodia, stevia) onto the market. Even within the large companies, 
departments reflect diverse structures for R&D, whereby their respective relationships with 
other companies, and with university departments, vary greatly. For example, research 
devoted to making existing processes more efficient may rely more on a technical university, 
whereas research devoted to safety testing may be outsourced to TNO, while creating 
innovative products may rely more on knowledge being produced through basic bio-medical 
research. The last example mentioned in the previous sentence is comparable to phases in 
pharmaceutical research where industry enters at the overlap between basic and applied 
research.  
 
This is evident in statements made by the sole Dutch Public-Private Partnership for food 
research, the Top Institute for Food and Nutrition (TIFN) in Wageningen. “TI Food and 
Nutrition plays a major role in providing its industry partners with leads for the development 
of new, healthy foods with regard to major health concerns such as obesity and metabolic 
syndrome. …Another focus lies on generating a knowledge base for use in developing 
fermented foods with improved functionality and which may target microbial activity in the 
gastrointestinal tract.” (TIFN home page a; emphasis added) TIFN is a PPP that grew out of 
the Wageningen Center for Food Sciences. It has three primary research lines: Nutrition and 
Health, Sensory and Structure, and Bioingredients and Functionality. TIFN has a Board and 
Program Council, both including representatives from Campina (and DMV), CSM, DSM, 
Friesland Foods (and DOMO), NIZO (the Dutch Institute for Dairy Research), Maastricht 
University, TNO, University Medical Center Groningen (UMCG), Unilever, VION, and the 
University of Wageningen (WUR). The Program Council is responsible for the general 
research program and advises the Board on research policies and strategies. There is a 
secondary group of liaisons between TIFN and its partner organizations. This group 
comprises appointees from the partner organizations that participate in expert discussions 
and provide these partner organizations with advice on how they can benefit from TIFN 
activities. (TIFNb) 
 
There is an overt emphasis on the website on how the research conducted by TIFN 
eventually contributes to the commercial market. However, TIFN organizes an annual multi-
disciplinary scientific workshop, the Food Summit, which is invitation only and closed to 
industry actors, although the discussions from such workshops are used as input for a 
science-meets-industry meeting at the end of the annual workshop. (TIFNc) Each year 
revolves around a given theme, such as genomics, biomarkers, and microbes. Recent 
themes have also included attention for social issues, such as making sense of food and 
eating in relationship to stress. The Food Summit seeks to identify issues limiting progress, 
novel routes to addressing these issues and setting an agenda for future research. On the 
one hand, this shows the role of researchers in setting research agendas. On the other hand, 
one can question where industry interests within TIFN play a role in the choice for a topic and 
the general set-up of each meeting (for example, in determining who is invited). As was 
mentioned in respect to pharmaceutical PPPs, more information is necessary to understand 
where the subtle influences in these collaborative structures are found. 
 
TIFN in Wageningen and the Stichting FN Delta are jointly responsible for the Food and 
Nutrition Delta program to stimulate knowledge exchange for small and medium-sized 
companies. (MinVWS/LNV, 2008) This works through a voucher system that these industry 
players can spend at Wageningen-based institutions. It seeks to convert the findings from 
basic, public sector research into applied research that leads to new products, processes 
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and services. (MinVWS/LNV, 2008) This is considered to be good for research because it 
provides a spin-off for smaller companies that are working on new product innovation related 
to targeting health (eg: genomics, heart, obesity). However, the decisions regarding the 
research program are largely centered in Wageningen – there is no intervention or influence 
from the government regarding this type of research program.  
 
This is an important point because it (together with the composition of the board) reflects that 
this PPP structure is different from those typically seen in the pharmaceutical sector. Namely, 
it has a reduced government presence in activities. It is self-identified as an alliance between 
industry and knowledge institutes. In contrast to the pharmaceutical industry and policy 
attention for priority medicines, there has been less attention from the government in 
prioritizing foods. Government agencies are largely reactive, rather than proactive, with 
respect to research agendas, and there is potentially more room for steering in this area. 
VWS also indicates that although they have contacts within the organization, there is very 
little structural contact between VWS sub-departments and the Top Institute Food and 
Nutrition. This is due in part to the fact that food issues do not just fall under VWS, but also, 
for example, under economic affairs and agriculture.  
 
Despite the structure of TIFN, interview respondents from the industry had the idea that they 
were well-balanced by the other organizations involved. There have been highly-publicized 
concerns regarding conflicts of interest that potentially arise when companies (or private 
sector collaborative groups) sponsor a university professorship10 or sit on a PhD thesis 
committee; these concerns, however, were also called into question by interviewees. First of 
all, they had the idea that the financial stimulus was not significant enough to determine 
complete research programs. (We can, however, question the correctness of this 
perception.) Secondly, as was stated above, the respondents also had the idea that 
university program directors have considerable leverage in determining research programs. 
However, as was also stated above, it was very difficult to get into how research agendas are 
set within various branches of the food industry or between industry and the public sector. 
This meant it was difficult to identify topics that are not addressed. An imbalance in data 
comes through the fact that we did not have a chance to learn more from researchers at the 
Top Institute. We largely came to understand agenda-setting for R&D from the perspective of 
the industry. Industry sees its involvement with public research institutions very differently 
from the relationship that our research questions seem to assume. 
 
From our discussions with industry, we noticed the following points: 1) the prevalence of the 
assumption, even within departments that work closely with researchers from Wageningen 
and Groningen, that companies have enough in-house knowledge to meet their own 
research needs.11 This implies that they rarely have to turn to universities for supplemental 
research. 2) Following this, the idea that where companies do employ university researchers, 
this is a strategic move for (generally) short-term projects. This move is made when the 
industry believes that there is something specific to be gained from working with the 
university. One industry concern is that the options for commissioning outside research are 


                                              
10


 The case of the Corporate Director of Research for Campina also being an Extraordinary Professor 
(bijzonder hoogleraar) in Wageningen has been highlighted in the news and was also mentioned in 
various interviews. His position is not funded by his company, but rather, by the professional 
collaborative NZO, the Dutch Dairy Organization, in which competitor companies also participate. One 
can argue that competing interests of individual companies within NZO would balance one another out 
such that research agendas are not affected. However, one can also argue that the NZO as a whole 
represents industry influence on the position, given that the collective has a vested interest in 
promoting milk as a healthy product. Whether we approach a given industry (sector) as homogeneous 
or as fragmented is thus also relevant here.  
11


 The increasing concentration of in-house industry R&D processes is also mentioned in the policy 
memo from Prof. dr. J.A. Knottnerus to the KEMO beraadsgroep Gezondheidsethiek en 
Gezondheidsrecht dated 23 November 1998.  
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limited and the competitor enterprises make use of the same options.12 Thus, to protect 
company interests, companies do not divulge too much information about their 
developments, which means that they must also limit the scope of external research projects. 
Where they do commission research, there are formal agreements made ahead of time 
about how results may be used (e.g.: for publication). Usually, a general call whereby 
universities must tender for projects leads to one-on-one research. This means that the 
industry owns the data and results are usually not publishable. Projects developed in 
partnership with TIFN, however, are given as an example of research projects where the 
university controls the research set-up and use of data. 3) The strategy of which potential 
university contracting is a part is increasingly governed by market forces and accompanying 
regulations. That means that the agenda for investing in one project over another is generally 
determined by the anticipated resulting product and the claim that can be made about that 
product. We address this point further in the following section.  
 
3.4.3 Making healthy claims 
An important distinction to be made is the distinction between products that make a health 
claim and those that make a medical claim. This is, of course, not always a clear distinction, 
but it is significant because it influences the nature of research being done. Products that 
make a medical claim fall under pharmaceuticals, for which there are stricter regulations prior 
to market release. This means that the products must undergo four phases of research, 
including clinical trials. Products that make a health claim fall under food regulations, which, 
until recently at least, have been less stringent than pharmaceutical regulations and focus 
primarily on product safety. An implication of this is that many companies bringing quasi-
pharmaceutical products to the market have been able to get around issues of 
pharmaceutical regulation by labeling the products as food supplements. 
 
Since 1997, there have been regulations at the EU level regarding the nature of claims being 
made about new foods brought to the market13 and the European Regulation on nutrition and 
health claims for food products (1924/2006) took effect on July 1, 2007. This EU Regulation 
harmonizes the national regulations of Member States regarding nutrition and health 
consumer product claims. It supplements Guideline 2000/13/EG, which carries a general ban 
on information that is misleading or that makes medical claims about foodstuffs, by 
distinguishing (comparative) nutritional claims, health claims, and risk- or non-risk-reducing 
claims and by providing more specific rules regarding nutritional and health claims for 
consumer food products. In the Netherlands, this falls under the Warenwetbesluit 
voedingswaarde-informatie levensmiddelen, which delineates the conditions for nutritional 
labelling.  
 
Companies search for ways to differentiate their products and have learned to formulate their 
claims carefully. Much in contrast to what is desired, regulations can provide a structure 
wherein the legal departments of companies engage in a semantic game of formulating a 
non-binding claim that will still interest customers. As in the case of diagnostic self-tests, 
products that have not undergone any extensive testing (e.g.: clinical trials) are brought to 
the market with suggestive health claims. Because there is some EU regulation, the current 
structure allows the major players to dominate the market above smaller, niche companies, 
because they have more resources to devote to the legalities of claim-making and to creating 
the dossiers that are required at the EU level. 


                                              
12


 This is the converse to the point made by one interviewee (see section 3.2.2) that academic 
research groups can strategically position themselves by dealing with multiple companies, rather than 
being dependent on one. 
13


 For more information on the release of new products and regulations regarding novel foods, see: 
Health Council of the Netherlands (2007) and the website of the Dutch Medicines Evaluation Board 
(CBG): http://www.cbg-meb.nl/CBG/nl/nieuwe_voedingsmiddelen/definitie-nieuwe-
voedingsmiddelen/default.htm.  



http://www.cbg-meb.nl/CBG/nl/nieuwe_voedingsmiddelen/definitie-nieuwe-voedingsmiddelen/default.htm

http://www.cbg-meb.nl/CBG/nl/nieuwe_voedingsmiddelen/definitie-nieuwe-voedingsmiddelen/default.htm
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As a result, there has been a clear need to establish the scientific basis to support and 
further validate claims regarding functional components and foods. (IFIC, 2006) There is a 
need for increased consumer confidence in the validity of claims being made, which also 
means confidence in the criteria used to judge a product. The European Commission is 
working on a "positive list" of permitted 'functional' health claims in the EU (such as "calcium 
is good for your bones") by January 2010. In July 2008 the European Commission asked the 
European Food and Safety Authority (EFSA) to prepare a scientific opinion on the 
Community list of permitted health claims. The Commission also sent EFSA a draft list of 
health claims that contained 2,870 entries. Some of these claims referred to multiple health 
relationships and, therefore, multiple claims.  
 
EFSA will support EU decision-makers in implementing the Regulation on the use of nutrition 
and health claims for foods, and provide scientific advice to support this list-creation process. 
EFSA‟s scientists have worked to set up nutrient profiles (to be completed by 2009) and have 
agreed upon six criteria that ensure thorough and consistent pre-screening of the 2,870 
entries. Conducting pre-screening has allowed them to differentiate between the claims 
which could already be assessed and those for which more information was needed. EFSA‟s 
NDA Panel has started evaluating those health claims that passed the pre-screening stage.14 
 
Nonetheless, it is not just an issue of rules regarding claims made. Knowing if even the most 
carefully formulated claim holds up from a scientific perspective means good control and 
good trials. Regulations, thus, must provide a structure that leads to grounded research. 
However, as Sismondo (forthcoming) also points out in relationship to the pharmaceutical 
industry, conflicts of interest are not easily resolved by formal rules that enforce scientific 
standards. Researchers in food already illustrate what Sismondo shows with the 
pharmaceutical industry: a certain “interpretive flexibility” with respect to rule-following.15 
 
Where research is done, the case in the food industry is also similar to that of diagnostic 
devices: an additional dilemma lies in deciding who is responsible for funding such research. 
In the diagnostic and food sectors, respondents indicated the need for research based on a 
clinical trials model. However, the clinical trials research model is an expensive and time-
consuming research model, in which industries, especially, are reluctant to invest. Should 
this type of research indeed be funded through companies with a good return on investment 
or is it in the public‟s interest to support this type of research through public funding? We 
further address this point in the following section.  
 
3.4.4 Reflection on influence of the food industry on biomedical research 
How the market, and the rules that govern product release, affect industrial research are 
clear. Similar to the diagnostic industry, the food industry does the minimum research that is 
required by law, which is currently mostly focused on product safety. Although there are clear 
links between the industry and biomedical researchers in the Netherlands, there is lack of 
detail regarding the informal influences on research in programs for basic research. With 
respect to the health and medicine claims of specific food products, companies abandon 
detailed (clinical) research in favor of rewording the claims being made. This implies that 
commercial interests govern research decisions, whereby the research not being done 


                                              
14


 Information in this section is derived from the EFSA website. See: 
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_article13.htm; 
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/General/claims_art13_request.pdf?ssbinary=true; 
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/KeyTopics/efsa_locale-


1178620753812_NutritionAndHealthClaims.htm.  
15 


In light of this insight, it will be important to observe how research behaviour develops with respect 
to the new criteria for review (and review processes) and once the final list is published. 


 


 



http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_article13.htm

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/General/claims_art13_request.pdf?ssbinary=true

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/KeyTopics/efsa_locale-1178620753812_NutritionAndHealthClaims.htm

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/KeyTopics/efsa_locale-1178620753812_NutritionAndHealthClaims.htm
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mostly falls at the level of applied research within the industry, extensive product testing 
through clinical trials and post-market surveillance.  
 
This is of course attributable to industry influence, but also to current (supra-)national 
regulations and current Dutch and EU research programs. One of the interviewees indicated 
that if we compare the food industry with the pharmaceutical industry, the situation in the 
food industry is actually worse. This is because of the nature of pharmaceutical regulation, as 
well as the availability of additional structures that support supplementary pharmaceutical 
research that is independent of industry funding. This is much less the case with funding for 
food-related issues. Another interviewee indicated that there is still room for more structural 
government attention for and steering of the research being done. 
 
One respondent likened the food industry to the diagnostic industry in that the resources 
available for commissioning funding are significantly reduced in comparison to resources 
coming from pharmaceutical companies. Other respondents pointed out that the amount of 
current public research funding that is available is also minimal. EU research programs, such 
as those that fall under the Brainwork program, tend to address research gaps, but they also 
require collaboration between different actors, including the industry – so they support PPP 
structures, rather than solitary public-sector research. This is also the case with FES 
reserves that are used to stimulate research. Obvious sources of public funding within the 
Netherlands are Zon/Mw programs and VWS-funded research. However, according to one 
university professor, in food research, especially, the clinical trial is not fundamental enough 
for the Zon/MW programs and too fundamental for the VWS programs, which already look 
toward public education and other forms of information distribution at the citizen level. The 
relevant questions that are not being addressed by industry are thus also not addressed in 
the public sector because projects do not quite fit within existing programs.  
 
 


4. Answers to the Research Questions 


 
4.1 What are the most important groups in the Netherlands involved in pharmaceutical, 
diagnostic and food research?  
In retrospect, this research question is somewhat self-evident. All Dutch university medical 
centers (UMCs) have departments that focus on biomedical research. Given that the 
distinction between basic and applied research as pointed to above indicates that different 
departments at different times can contribute to industry research in one of the three areas 
addressed in this report, it is not the intention to suggest that one UMC or department is 
more important than the other. Several groups have specializations and try to make 
themselves more prominent in one area or the other.  The AMC, for example, has worked to 
establish a center that focuses on research related to diagnostic instruments that are 
introduced into care practices. We do, however, want to highlight universities that have a 
more overt, formal link to an industrial group, and answer this question by identifying those 
that are listed as formal collaborators in a Public-Private Partnership.  
 
Top Institute Pharma lists, in addition to the major Dutch UMCs, the following partners and 
participants on its website: 
 


CHDR (Centre for Human Drug Research)  University of Leiden 


Erasmus University Rotterdam University of Utrecht 


Radboud University Nijmegen TNO Quality of Life 


Hubrecht Laboratory University of Amsterdam 


NIN (Nederlands Instituut voor 
Neurowetenschappen) 


Academic Medical Center Amsterdam 
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NKI (Netherlands Cancer Institute) University of Maastricht 


University of Groningen Vrije Universiteit van Amsterdam 


  
 
In the area of food research, the most obvious center of research is in Wageningen, where 
the Top Institute Food and Nutrition is also located. TIFN is linked to different research 
groups at the Wageningen University and Research Center. However, it is also formally 
linked to the University of Maastricht and the University of Groningen. 
 
The links between industry and the public sector for diagnostics are most clear in the 
technical universities, notably, in Delft and Eindhoven. 
  
 
4.2 How are research agendas developed within these groups?  
As we indicated at the beginning of the results section it is difficult to describe on the basis of 
interviews how research agendas are created. On the basis of the interviews, we saw some 
specific strategies, but these are department specific and not necessarily generalizable. One 
of the first themes that we saw was that universities have their own priority areas where they 
want to profile themselves. They seek to align strategically with funds or programs that give 
them the room to carry out this research. Because many public research programs are 
broadly defined, there is plenty of room for researchers to fill in the specificities of the project 
and include their own agendas. However, because there is a competition for funding, they 
also must put together a methodologically sound study that will be approved. In filling in the 
specificities, thus, researchers tend to focus on specific patient groups, such as those that 
make the most use of a medication or product, or those most in need of a new medication or 
product. They tend to shy away from complex groups, such as senior citizens, because they 
present with multiple complications that are difficult to control for. They also tend not to look 
at the general population, which is too large and too complicated to research.  
 
A second theme was the more opportunistic use of other external funding. One can 
distinguish two types of industry-related research that take place within a research group: 
investigator-initiated, where a scientist has an idea for a specific topic but needs some 
industry funding to carry out that research and industry-initiated, where the industry brings a 
research topic to the table and a group of doctors (often with their own enterprise) participate 
in the research, for example by providing patient participants.16 One university professor 
describes how departments or research groups can collaborate with industry in an intelligent 
and transparent manner in order to complete research that otherwise would be precluded by 
a lack of funding. His department is efficient in dealing with the funding flows; for example, by 
having a PhD student work on an industry-funded project one day in the week and other 
projects on the other days. As is stated above, this allows a research group to build a 
financial buffer for funding their own research, while ensuring continuity in the research line 
over a longer period of time.  
 
We can extend the second category from above (industry-initiated) to include other outside 
sources that bring research ideas and funding to the table, such as patient organizations 
(third-party initiated). As the representative for patient interests indicated, specific 
organizations often bring an offer to both industry and academic players, looking for research 
interest from one or both. In such cases, the patient organization comes to the table as an 
equal negotiating partner with academics and industry representatives and carries out 
(in)formal negotiations for research. This is also evident in the cases presented by Abma et 
al (2006) regarding increased patient organization participation and voice in setting research 
agendas and carrying out research projects. Abma et al demonstrate how the phased 


                                              
16


 Taken from one of the interviews. 
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approach (stappenplan) created in partnership with the Dutch Paralysis Organization 
(Dwarslaesie Organisatie Nederland) can be successfully transferred to other contexts 
(where necessary or desired), such as for use with kidney patients or persons with a 
cognitive handicap/disability. In these cases, a social infrastructure is created where “client 
researchers” from the organization work on equal footing with academic researchers in all 
phases of the research process, including the agenda-setting phase. For patient 
organizations to have this type of influence on biomedical research agendas, however, it is 
important that there are public funds available, which returns to the first point made in this 
section – one agenda-setting strategy used by research groups is attempting to align their 
priorities with opportunities created by public research programs.  
 
In these examples we see that there is a mix of a structured program with defined research 
priorities and opportunistic moments of doing research funded by an outside party. This mix 
is present in varying degrees in different departments and research groups. Delving further 
into the specific politics of agenda-setting and negotiation between different actors in 
scientific cooperation with one another requires longer-term, ethnographic research, which 
provides and in-depth and situated study of multiple sites. (Penders, 2008) Public research in 
the Netherlands is governed by a combination of actors and policies, and the resultant inter-
organizational structures continue to shift and change. These different factors can influence 
agenda-setting in various phases of the research projects, and there is always a risk of 
industrial influence. The question then becomes an issue of which phases (such as phase 
four pharmaceutical research or phase one diagnostic product development) are most prone 
to industry influence and how much influence a company has over a given research group. 
However, what research is chosen and what is not is difficult to capture in an interview. As 
one interview respondent said, what is not being done is by definition invisible.  
 
For the other three phases of knowledge production (development, dissemination and 
practical application) distinguished for attention at the outset of this project, there is much 
more (published) evidence. Bringing issues related to agenda-setting to the fore requires 
extended presence within research groups, where observations specifically focus on 
decision-making and negotiation processes. Ideally, this would take place within a 
representative sample of groups, to allow for more generalizability of the findings. 
 
4.3 Where is the influence of different industrial sectors evident in the agenda-setting 
processes of these groups?  
Biomedical research dependence on industry varies greatly from departments that have 
incidental, opportunistic contacts with a company for short-term projects to those that are 
structurally funded through links to one or more companies. There are even those 
departments that have an enterprise component and there has been an increasing trend 
during the last 10-20 years of small biomedical spin-off companies that break away from 
public institutions, continuing research as a business enterprise. Where industry funding is 
present, one can follow the work of van der Weijden (2007) and break down where and how 
this flow of research funding structures the project being done. However, much influence is 
potentially more subtle and is also contingent on types or phases of research and 
development (see section 3.2.2 and footnote 4).  
 
An important aspect is that is not just the presence or absence of corporate funding that 
influences agenda-setting. It is also the (supra-)national, local and professional structure in 
which a research group or groups works. In the pharmaceutical industry for example, 
concerns about intellectual property have fostered a more competitive environment. Even 
where public funds are at stake, universities are encouraged to compete with other and with 
companies for lucrative research (see section 3.2.3 and footnote 6). In one of the duo 
interviews, it was suggested that there are also professional prestige issues:  specific 
molecules and receptors hold more prestige than others. We can question what the role is of 
industry in shaping this prestige, and more importantly, how this influences government 
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attention for high profile receptors or specific issues, whereby it also trickles into funding 
programs. The food industry has mostly seen criticism regarding professorship sponsoring 
that can lead to conflicts of interest. The degree to which this is problematic is contingent 
upon one‟s view of “industry” as a homogenous entity that exerts influence and needs to be 
balanced against by governments and special interest groups or as a fragmented landscape 
of competitors that often serve as a countervailing presence for each other.  
 
Another respondent also suggests that it is not so much an issue of funding, but of control 
over project content. He argues that researchers lose control at the level of hospital policy, 
which seeks to align with national political statements. He further points to the structure that 
governs research programs, which includes regulations at the national and EU level. The 
sections on diagnostics and food point to the creativity of developers in dealing with 
regulations, whereby research is only done if it can lead to a specific marketing claim, and 
research to test that claim is more often than not avoided, in favor of deferring to a creative 
legal (or marketing) department.  
 
Multiple interviewees indicate the need for a better structure, offering different suggestions 
for programs to provide such a structure. Although some looked at content (such as the need 
to focus on quality when it comes to diagnostic products and processes) and some pointed to 
regulatory structures, most suggestions encountered in the interviews nonetheless focus on 
alternative financial structures to those currently in place to support biomedical research. 
Suggestions included more attention from insurers, following the SP‟s proposal to create a 
fund to which both government and industry contribute, but which is further free of industry 
influence, and reviving old stimulus programs to encourage research in certain areas. As the 
RGO has also argued, (temporary) supplementary funding can effectively stimulate the 
desired research in areas that currently receive too little attention. However, whether there 
are other means to guarantee the longer-term responsiveness of researchers to these areas 
remains unknown. (RGO, 2007) 


 
 
5. General Discussion 
Public-Private Partnerships have emerged as a dominant (exemplary) form of trying to 
secure public interests in technology development by bringing together public and private 
sector stakeholders and identifying research priorities through discussion and active agenda-
setting. However, some interview respondents suggested that we should be wary about 
mixing public and private funding (and interests) too intricately. There are many questions left 
unanswered about the exact nature of the effects of PPPs – where they are successful and 
where they are not, what role parties such as patient organizations actually play in 
negotiations, and what unexpected influences these structures may have on the nature and 
organization of research and development. Existing evidence suggests that this is 
ambiguous at best, e.g. transferring existing knowledge on medication to third world 
countries (which has been moderately successful) versus creation of knew knowledge on 
medications and diseases within Europe (which has raised more doubts), or the case of 
quick wins and the development of cancer drugs versus the difficult process of developing 
new antibiotics, as mentioned above. These collaborative structures also raise worries that 
following too many international trends may lead to neglecting important domestic issues. 
We can question to what degree it is important to have a national approach to biomedical 
R&D and serving the public interest, as well as to what degree this can be fulfilled at an EU 
level.  
 
When looking at the role that EU structures already play in governing this research and 
comparing across the three different sectors under study here, we can identify various 
conflicts. Regulation and practices that have been developed over the years for the 
pharmaceutical sector are much less developed in other sectors. This means that industries 
seek the „easiest‟ route to conducting research; for example, in the case of diagnostic and 
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food companies, who rarely go beyond the minimum research requirements and favor 
utilizing legal avenues to protect their interests when bringing a new product to the market. 
Much research that is lacking from the agenda is thus not in the development of knowledge 
at the level of basic biomedical research, but at the level of application and post-marketing 
surveillance. There is an insufficient formal structure in place to provide checks and balances 
to these types of practices; yet, even in a more highly regulated environment, interpretative 
flexibility leads to creative evasion of certain rules. It is unrealistic to believe that companies 
will self-discipline and conduct clinical trials, even though they may understand the 
importance of such research. 
 
Similarly, evaluation frameworks that exist for the pharmaceutical industry are also not 
comparable to those in the diagnostic and food industries. Although attempts have been 
made to transfer some practices and research structures from one area of science to 
another, these do not always fit. RCTs, for example, do not provide the data necessary to 
understanding the intricacies of using a diagnostic product in daily practice. Both the 
diagnostic and food industries reveal that different technological developments, serving 
different markets and governed by different regulatory structures, require diverse forms of 
data and evidence, which has significant implications for the nature of research being done. 
Focusing on the market and the release of new products, for example, diverts attention away 
from older products and processes that have become “normalized” within medical practice. 
Similarly, unproblematically accepting or focusing on the effects of using a medicine or 
diagnostic device shifts attention away from reasons and conditions of nonuse. Finally, short-
term research on safety or effectiveness means that the questions left open are generally 
about the longer-term influence of a (public) health intervention. Examples that cut across 
these include lack of attention for the effects of using longer-standing medicines to treat a 
chronic illness and the potential need to wean an individual OFF of a medication, or the 
overall effects of long-term use of certain food ingredients on weight and general health (with 
the sugar versus artificial sweetener debate being among the best-known).   
 
There is a need for new research structures (not only funding programs, but policy 
regulations and independent reviews) that address issues related to (public) health 
interventions in the three sectors, as well as the societal impact of these. Research on 
interventions, however, is tricky, as it often looks to changes in behaviour among certain 
groups of actors, e.g. patients/consumers or health care professionals. As interview 
respondents also indicated, it is not always easy to draw lines around an intervention. In this 
type of research it is difficult to control against spill-over effects, where the knowledge of 
participating in research on a given topic may affect behaviour, even when the details of the 
intervention are unknown to the control group. (Lindsay et al, 2008) Proposals for research 
are generally judged against the dominant, classical (RCT, statistical) research model, which, 
as is indicated above, only works for addressing specific research questions. Rejection of 
such proposals on grounds of the research set-up leads to a situation where easily testable 
subjects are repeatedly addressed through research trials, while important ethical, legal, 
political and social aspects of interventions, over the longer term, remain unaddressed. 
(Lehoux and Blume, 2000) Multiple articles point to the need for alternative methodologies 
and trial designs that will provide the different kinds of evidence necessary to answering 
questions related to the effects of using medical technologies in daily practice or promoting 
healthy behaviors, such as those related to food and pharmaceutical consumption.  (Jansen 
et al, 2006; Mol, 2006; Willems et al, 2007; Zuiderent and van der Grinten, forthcoming) 
 
Research programs with adequate funding established to address these goals are important, 
but they, alone, are not enough. As is stated above, research is situated within a complex 
environment with multiple stakeholders. Therefore, to make a program work, the environment 
in which it is situated must be conducive to long-term sustainability. (Smid, 2007) Especially 
in the areas of diagnostic and food-related biomedical research, there is a need to move 
away from incidental and toward structured contact between government agencies, 
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researchers and industry. The RGO (2007) also pointed to this with their suggestion that a 
structured dialogue between UMCs and various stakeholders about social interests in health 
research, and feedback on the social impact of projects and programs, should take place at a 
national level, preferably with the RGO involved. According to the RGO, such insights would 
identify focal points for future responsiveness, whereby public interests are protected in 
research over the longer term.  
 
 
6. Conclusions  


We conclude with a reflection that we find to be important for the purposes of this study. In 
this research we discovered primarily the embeddedness of different actors in complex 
networks of knowledge production. At all levels there is heterogeneity: the heterogeneity of 
the industry in each of the three sectors, the heterogeneity of products and their markets, 
and the heterogeneity of biomedical research being conducted in university settings. This 
makes it difficult to draw any overarching, simple conclusions about how industry interests 
influence agenda-setting in public-sector biomedical research. Furthermore, in relation to all 
three industrial fields, it is clear that this absolute distinction between the public sector and 
the private sector is actually incorrect. It is not always possible to indicate where one stops 
and the other begins. Universities are increasingly becoming interested in the 
commercialization of research, mainly evident in the life sciences (e.g.: genomics). Even 
when they attempt to remain independent, they are encouraged by the policies in place and 
the practices of other actors to compete in the manner of industry.  
 
This leads to questions regarding the plausibility of suggestions made in several interviews 
about combining public and private funds into one overarching fund for public (or 
independent) research that is free of private interest. Given that the lines between public and 
private cannot always be distinguished, it is unrealistic to believe that such a governance 
structure can guarantee an absence of industry influence. Protecting the public interest in 
research in these fields rests on the more fundamental issue of how one determines what is 
public and/or independent. 
 
It has become clear that many problems related to lack of research are due to a combination 
of factors in the current research structure. This includes the rules and regulations that 
govern required research, as well as the presence or absence of funding programs to 
stimulate other research. Most specifically, the following areas are in need of research 
attention: 
 


 Knowledge losses in the transfer of basic research results to applied research (often 
between the public and private sectors), which may affect (pre-)clinical trials. 


 


 Continued stimulation for the development of medications for orphan and neglected 
diseases and the development of new antibiotics.  


o The question of where PPPs are successful for leading to new developments, 
and where they are not, in the development of new medications, remains an 
important secondary research topic. 


o How public interests are protected in PPP research collaborations must also 
be further researched. 


 


 Encouraging pharmaceutical research that is initiated to solve/address a specific 
patient group, illness, or social problem (rather than on the basis of a potentially 
profitable product). 
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 Research on social issues related to pharmaceuticals and specific foodstuffs is often 
missing.  


o This includes:  
 comparative research on the therapeutic value of (new) medications 
 research on longer-term effects of using medications (e.g.: for chronic 


illnesses),  dietary substitutions, and/or specific food ingredients 
 research on trends in use of “normalized” over-the counter medications 
 research on reasons for or conditions of non-use of medications and 


products 
 research on weaning patients off of medications or other products 
 


 The relationship between the use of diagnostic instruments or tests and 
improvements in patient health. 


o This includes: 
 evaluation of implementation and use in practice 
 sensitivity and specificity of the analysis made on the basis of test 


results and validity of results when used in daily practice 
 how diagnostic tests work for specific target groups and individual 


patients (including efficacy and efficiency of use) 
 whether patients are prepared for and understand the results of 


diagnostic tests  


 this includes not only diagnostics in institutions, but also 
commercial diagnostics, such as OTC self-tests or genetic risk 
profiling and the full-body scan 


 


 Knowledge on the quality of results of OTC self-tests is insufficient. 
 


 Research on the ethical and political dimensions of diagnostic instruments and tests 
is also lacking. 


o Including members of the target group in development and design can also be 
improved. 


 


 The social effects of diagnostic practice and the use of self tests. 
o This includes: 


 attention for the potential creation of a medicalized culture 
 guarding against “disease promotion” 
 analysis of the relationship between testing and angst, which may lead 


to more demands on the health care system 
 


 Research on the long-term effects of public health interventions must be expanded. 
 


 Post-marketing surveillance of products in all three areas should be increased. 
o For pharmaceuticals, the suggestion is that fewer, but longer-running and 


better-designed, trials would be an asset.  
o For food products, more clinical trials on actual benefits (and the longevity of 


these results) and on potential negative side effects, is recommended.  
 


 
There is a role for government-led research programs in mitigating certain problems in the 
current research structure. To define this role more completely requires more, longer-term 
research, within a representative sample, on the agenda-setting practices in university-based 
biomedical research groups. The establishment of public research programs that stimulate 
forms of research other than the RCT would be an asset, as would be more interest in and 
experimentation with including other parties (such as patient organizations, hospitals and 
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insurers) in research agenda-setting and in earlier phases of the development of products 
and devices.  
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