
Advertenties van de
farmaceutische industrie

In het editorial van het oktobernummer

wordt aangekondigd dat de redactie voor-

taan aan auteurs van onderzoek gaat vra-

gen of er sprake kan zijn van belangenver-

strengeling. Dat is een prijzenswaardige

zaak.

Maar het roept de vraag op, in hoeverre de

redactie het eigen belang van een onaf-

hankelijk tijdschrift weet te scheiden van

het belang van sponsoring door de far-

maceutische industrie. Een groot deel van

het tijdschrift wordt gevuld met bewerin-

gen over de werkzaamheid van geneesmid-

delen zonder dat hiervoor de gebruikelijke

wetenschappelijke onderbouwing wordt

gegeven. Als je voor je tekst betaalt, mag je

kennelijk zeer stellige beweringen doen en

zeer suggestieve illustraties tonen. Dat zou

acceptabel zijn, als het zou gaan om de

kwaliteit van een auto, een verzekerings-

maatschappij of kantoormeubel. Maar het

gaat over zaken die behoren tot het weten-

schappelijke domein van het tijdschrift.

Mijn vraag is daarom: welke eisen stelt de

redactie aan de advertentieteksten van de

farmaceutische industrie? Waarom zijn die

eisen anders dan die voor ‘gewone’

auteurs? Hoe afhankelijk is Huisarts &

Wetenschap voor haar voortbestaan van

sponsoring door de farmaceutische indus-

trie? 

Anton Smits

Antwoord 
Smits vraagt zich terecht af of de redactie

de belangen van de farmaceutische

industrie wel buiten de deur kan houden,

temeer daar zij oproept om belangenver-

strengeling bij de inzending van weten-

schappelijke artikelen te melden. 

De redactie van H&W is onafhankelijk. De

uitgever, Bohn Stafleu Van Loghum, regelt

de advertentieverkoop. De advertenties

worden aan de redactie voorgelegd en wij

beoordelen die met simpele criteria: wor-

den expliciete claims vergezeld van litera-

tuurreferenties; wordt de goede smaak

niet met voeten getreden en zijn het geen

advertorials. Enkele malen per jaar wijzen

wij een voorgestelde advertentie af. 

De vormgeving van de advertenties wijkt

gelukkig veel af van de redactionele pagi-

na’s. Advertenties behoren in geen enkel

blad, ook het onze niet, tot het weten-

schappelijke domein van het tijdschrift en

we kunnen ons eigenlijk niet voorstellen

dat bij lezers daar enig misverstand over

is. Advertenties zijn bij ons gelukkig uit-

scheurbaar, dit in tegenstelling tot veel

buitenlandse bladen. Tegen elke adver-

tentie kan altijd een klacht worden inge-

diend bij de Stichting Code Geneesmid-

delenreclame. Aanmelding kan via inter-

net (www.cgr.nl). Ook bij de reclamecode-

commissie kan een klacht worden inge-

diend (www.reclamecode.nl).

Een wetenschappelijk tijdschrift heeft

inkomsten nodig en daarvoor zijn er

slechts drie mogelijkheden: abonnemen-

ten, overdrukken en advertenties. Alleen

zeer grote belangrijke tijdschriften halen

een substantieel deel van hun inkomen

uit overdrukken, die dan overigens vaak

door de farmaceutische industrie worden

opgekocht. De meeste tijdschriften zijn

afhankelijk van abonnementen en adver-

tenties. Minder advertenties betekent

duurdere abonnementen. Indien H&W

advertentieloos zou worden, zou het lid-

maatschap van het NHG met circa 200

gulden per jaar omhoog moeten. We vra-

gen ons af of daar werkelijk een draagvlak

voor zou zijn.

De verhouding tussen redactionele en

advertentiepagina’s is contractueel vast-

gelegd. Er zijn tot nu toe vrijwel altijd

minder advertenties dan contractueel zou

mogen. 

In onze mening over geneesmiddelen

worden we nimmer gehinderd door welke

industrie dan ook. De stukjes in onze jour-

naalrubriek richten zich nogal eens op

onterechte claims en marketingstrate-

gieën van de industrie. Met de onafhanke-

lijkheid van de redactie zit het wel goed.

Joost Zaat

(belangenverstrengeling: geen aandelen in de

farmaceutische industrie, in een lange loop-

baan slechts eenmaal betaald door de indus-

trie voor het geven van een cursus besliskun-

de)
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Ingezonden

Cochrane-reviews

Stikstof of salicylzuur bij
wratten?

Gibbs S, Harvey I, Sterling JC, Stark R. Local treat-

ments for cutaneous warts (Cochrane Review). In: The

Cochrane Library, Issue 2, 2001. Oxford: Update

Software.

Achtergrond Wratten, veroorzaakt door

het humaan papillomavirus, zijn een van

de meest voorkomende aandoeningen in

de huisartspraktijk. Iedere plaats op de

huid kan zijn aangedaan, maar de handen

en voeten toch veruit het meest. Er is een

breed scala aan lokale behandelingsmo-

gelijkheden voorhanden.

Methode Relevante RCT’s naar lokale,

niet-genitale wratten werden in de gang-

bare databases, via experts en bij far-

maceutische bedrijven die zich op deze

markt begeven, opgespoord.

Resultaten Er werden in totaal 49 trials

gevonden. De zeggingskracht van de

gevonden onderzoeken was over het alge-

meen laag door de slechte opzet, uitvoe-

ring en beschrijving ervan. In de zeventien

trials met een placebogroep en waarin

genezing per patiënt werd bepaald (dus

niet bijvoorbeeld per wrat of lichaams-

deel) was het genezingspercentage in de

placebogroep gemiddeld 30% (variërend

van 0 tot 73%) over een periode van

gemiddeld 10 weken (variërend van 4 tot

24 weken). Zeven (geen vijf) verschillende

therapievormen werden onderzocht en

worden hieronder besproken.

Het beste bewijs was er voor simpele,

lokale salicylzuurbevattende preparaten, die

duidelijk beter bleken dan een placebo.


