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Welke invloed heeft sponsoring op het ontwikkelen van medische kennis?? De Gezondheidsraad bracht in december
2009 hierover een signalement uit dat hieronder wordt samengevat. [1] Bepaalt sponsoring mede welke kennis wordt
ontwikkeld? Beïnvloedt het de uitkomsten van onderzoek? Welke invloed heeft sponsoring op verspreiding en toepassing
van nieuw ontwikkelde kennis?
Aan de hand van ‘case studies’ wordt duidelijk gemaakt dat scheefgroei dreigt als kennisontwikkeling te zeer afhankelijk
is van industrieel onderzoek. De ontwikkeling van maatschappelijk gewenste kennis blijft achter als aan die kennis niet
de verkoop van producten en het maken van winst is gekoppeld. Niet alleen industriële sponsoring, maar ook die door
overheid en charitatieve fondsen oefenen invloed uit op de onderzoeksagenda. Ook aan deze vormen van sponsoring
verbindt het rapport de vraag van grenzen aan de vrijheid om onderzoeksprioriteiten te bepalen. Gesponsord onderzoek
van eigen producten door fabrikanten leidt tot opvallend gunstigere uitkomsten. Het vertrouwen in wetenschappelijk
onderzoek wordt daarmee ondergraven. In het signalement worden aan de overheid en partijen in het veld suggesties
gedaan ter verbetering van knelpunten.
‘Case studies’. Het verschijnsel van eenzijdige kennisontwikkeling wordt beschreven aan de hand van vier case studies
op het gebied van geneesmiddelen, diagnostica, voeding en volksgezondheid. Leemten worden in kaart gebracht en de
aandacht wordt gevestigd op de keerzijden van de toegenomen verwevenheid van industrieel en klinisch onderzoek. Ook
mogelijkheden en beperkingen van ‘Public Private Partnerships’ (PPP’s), gezamenlijke onderzoeksprojecten van publieke
en private sector, komen aan de orde.
Op grond van de vier case studies wordt geconcludeerd dat er sprake is van een scheefgroei in de biomedische
kennisontwikkeling. Winstmotief als drijfveer voor onderzoek heeft een verdringingseffect op onderzoek waar
maatschappelijk behoefte aan is. Kortheidshalve wordt hieronder alleen een impressie gegeven van de case study over
geneesmiddelenonderzoek.
Sturen van onderzoek. Fabrikanten oefenen invloed uit op de onderzoeksagenda door selectieve financiering van
onderzoek, het instellen van bijzondere hoogleraarschappen en het intensief onderhouden van contacten met
onderzoekers.
‘Seeding trials’ worden door de Gezondheidsraad sterk bekritiseerd. Zij leveren geen nieuwe kennis en zijn om die reden
niet te rechtvaardigen. Ook onderzoek van nieuwe geneesmiddelen op andere dan klinisch relevante uitkomstmaten
acht de Raad uit den boze. Illustratief wordt het voorbeeld geacht van de cholesterolverlager rosuvastatine (Crestor®).
Artsen schrijven het veelvuldig voor, terwijl gerandomiseerde onderzoeken op harde eindpunten ontbreken. Een
zoekactie in de elektronische zoekmachine Pubmed leverde 40 gerandomiseerde onderzoeken op met louter
surrogaatparameters.
In het signalement worden aanbevelingen gegeven om vertekening van onderzoeksresultaten te voorkomen. Een
onderzoeksopzet mag niet a-priori gericht zijn op een gunstig resultaat voor de sponsor. Placebogecontroleerd onderzoek
moet worden teruggedrongen als vergelijkend onderzoek met de standaardbehandeling mogelijk is. Ook tegenvallende
resultaten moeten worden gepubliceerd. Vergelijkend onderzoek moet berusten op optimale doseringen. Ten slotte moet
de onafhankelijkheid van de onderzoeker beter worden gewaarborgd en belangenverstrengeling tegengegaan.
Financiering. De publieke investering in onderzoek bedraagt in Nederland tussen de 0,7 en 0,8% van het bruto
nationaal product. Dat is minder dan de afgesproken 1% in Europees verband, oftewel een gat van ruim 1 miljard euro.
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Voorts wordt in het signalement een overzicht gegeven van de omvang van geldstromen voor biomedisch onderzoek in
Nederland en elders in de wereld en de kanalen volgens welke die stromen lopen. Van de gelden die de farmaceutische
industrie besteedt aan ‘Research and Development’ (R&D), zijn overigens niet de bedragen voor seeding trials
afgetrokken. Dat geeft een vertekend beeld, want die omvangrijke kosten worden wereldwijd niet geboekt als marketing,
maar als R&D.
De implicaties van die geldstromen voor de researchagenda worden in het signalement behandeld. Met name daar waar
deze leiden tot een keuze van onderzoek waarbij niet het maatschappelijk nut op de voorgrond staat.
Gevolgen. In het signalement worden de negatieve gevolgen geïnventariseerd van gangbare keuzen voor de
kennisontwikkeling, zoals niet representatieve onderzoekspopulaties, verwaarloosd geneesmiddelenonderzoek bij
kinderen, geringe kennis van geneesmiddeleneffecten op de lange termijn, niet-klinisch relevante uitkomstmaten bij
onderzoeken, geringe kennis van bijwerkingen, geen registratie van commercieel oninteressant maar klinisch belangrijk
‘off label’-gebruik, weinig onderzoek naar concurrerende goedkope geneesmiddelen, weinig onderzoek naar
therapietrouw, weinig ontwikkeling van geneesmiddelen voor zeldzame aandoeningen, geen onderzoek naar
verantwoorde afbouw van geneesmiddelengebruik en geen onderzoek naar het effect van andere interventies versus
geneesmiddelen.
Conclusies. De conclusie van het signalement luidt dat de kennis van geneesmiddelen beperkt is en dat waarschijnlijk
ook zal blijven, als we de ontwikkeling ervan geheel aan de farmaceutische industrie overlaten. Het PPP-model betekent
geen oplossing. Het wordt ongeschikt geacht voor het genereren van kennis waarmee geen geld kan worden verdiend.
Als optie wordt genoemd dat de overheid actief gaat bevorderen dat belangrijke ‘witte vlekken’ in de biomedische kennis
worden ingevuld uit het gat van 1 miljard euro. Fabrikanten zouden vrijwillig kunnen bijdragen aan een of meer publieke
fondsen zonder voorwaarden te stellen. Terzijde de kanttekening dat de voorzitter van Nefarma dit publiekelijk afwijst.
Daarnaast wordt als mogelijkheid genoemd het invoeren van een verplichting voor zowel industrie als zorgverzekeraars
om een percentage van de omzet af te staan.
Na lezing van het signalement wordt duidelijk dat het vraagteken achter de titel slechts een uiting is van academische
twijfel.
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