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Geachte collega Bijl,
Met belangstelling heb ik uw artikel “Werkzaamheid en effectiviteit van influenzavaccinatie”, GEBU
2011;45:109-117 gelezen.
Het is niet altijd makkelijk om juiste conclusies te trekken na het lezen van de vele publicaties over dit
onderwerp. Maar een eerste vereiste is dat die publicaties goed gelezen worden, zeker als ze apart
vermeld worden. Wat betreft het door mijzelf en mijn collega’s uitgevoerde en gepubliceerde onderzoek
is dat kennelijk niet gelukt. Om een voorbeeld te geven: u meldt een getal van 1348 deelnemers aan onze
-in Nederland zonder industriële sponsoring uitgevoerde- vaccinatietrial bij ouderen (pag.114, gebu). Het
originele onderzoekartikel over deze trial niet bestudeerd heeft en de fout, gemaakt in een ander artikel
(de genoemde Cochrane review), heeft overgenomen. Over onze studie staan nog meer
onzorgvuldigheden en onevenwichtigheden in uw artikel, onder meer wat betreft de vraagstelling, de
onderzoeksgroep en de interpretatie van de resultaten.
Fouten en onzorgvuldigheden in een artikel kunnen worden tegengegaan door onafhankelijke
beoordeling (review). Een hoofdredacteur kan een redactioneel schrijven, maar als hij substantiële
reviewartikelen schrijft is hij gehouden deze onafhankelijk te laten reviewen. De vraag is dan wie dat
reviewproces in dit geval geleid heeft. De overige redactieleden kwamen voor deze taak niet in
aanmerking, want u schreef het artikel onder verantwoordelijkheid van de redactiecommissie en de
commissieleden zijn dus in feite betrokken als co-auteur. Het is daarom relevant te weten hoe een en
ander in dit geval is verlopen. Heefteen onafhankelijke deskundige het peer reviewproces geleid of heeft
u dat toch zelf gedaan? Als dat laatste is gebeurd, hoe heeft u dan geoordeeld over eventuele kritische
commentaren? Het belang van deze vragen moge vanzelfsprekend zijn.
Graag zie ik bovenstaande (cursief gedrukte) reactie met u eventuele antwoord zo spoedig mogelijk
geplaatst in het Geneesmiddelenbulletin.
Met vriendelijke groet, mede namens dr C.T.M.C.N.Thijs, Prof. dr G.J.Dinant en Prof. dr J.A.Knotnerus,
Dr Th.M.E. Govaert

Antwoord: zie ‘Terugblik op het artikel over influenzavaccinatie in het Geneesmiddelenbulletin’ Ge-Bu
2012;46:109-117

