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Reclame verleidt, daar is het reclame voor.

Een wetenschappelijk sausje kan helpen

bij de beeldvorming, maar misleidt vaak

met opzet. Spaanse onderzoekers onder-

zochten de houdbaarheid van claims in

advertenties voor antihypertensiva en

cholesterolverlagende pillen in zes Spaan-

se tijdschriften – drie peer reviewed en drie

free circulation tijdschriften. Ze vonden 264

verschillende advertenties voor antihy-

pertensiva en 23 verschillende voor cho-

lesterolverlagers. Bij elkaar werden er in

de advertenties 125 claims gedaan die

met referenties werden gestaafd. Drieën-

twintig artikelen konden ze niet boven

tafel krijgen omdat dat congresverslagen,

artikelen in gesponsorde bijlagen of inter-

ne onderzoeken waren. Het merendeel

van de gevonden referenties kwam uit de

top-20 van de wetenschappelijke tijd-

schriften. Veertig procent van de aan-

gehaalde onderzoeken was gefinancierd

door de farmaceutische industrie en bij

nog eens 22% was de industrie medefi-

nancier. Bij de rest was de financiering

niet vermeld. Bij 44% van de claims onder-

steunde de inhoud van referentie niet de

inhoud van de claim. Bij de antihyperten-

siva was dat overigens veel vaker het geval

(69% klopte niet) dan bij de cholesterol-

verlagers (20%).

Geneesmiddelenreclame lijkt dus de

claims netjes te onderbouwen, maar mis-

leidt wel degelijk. De advertentie op onze

achterpagina is er zo een (zie ook p. 124).

(JZ)

Villanueva P, et al. Accuracy of pharmaceutical adver-

tisements in medical journals. Lancet 2003;361:27-

32.

Misleiding 
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heidszorg heerst. Hij illustreerde dit met

de afbeelding van een esculaap waarvan

de schaduw verworden is tot een dollarte-

ken. Hij pleitte voor minder wantrouwen,

meer openheid en duidelijke, transparan-

te afspraken over alle aspecten van onder-

zoek. Bij de discussie met de zaal werd ver-

der ingegaan op de controle van gegevens-

verzameling en analyse, altijd aanwezige

belangenverstrengeling, patiënteninbreng

in onderzoeksvragen en op de invloed van

de sponsors op (het uitstellen van) de

publicatie van onderzoeksresultaten. 

‘AMC stelt de regels vast voor het publice-

ren van resultaten, niet de industrie, want

onze eerste verantwoordelijkheid is de

patiënt en niet het patent.’ Maar of dat

wereldwijd zo is? (TB) 

Het AMC publiceerde in 2001 haar

Researchcode, richtlijnen die moeten helpen

de academische onafhankelijkheid bij

wetenschappelijk onderzoek te bewaren.

Deze onafhankelijkheid was inzet van 

een debat op 16 januari. Richard Holton,

hoofdredacteur van de Lancet, en Gert Sie-

mons, medisch directeur van Organon,

gaven hun visie op de belangenstrijd tus-

sen universiteit en industrie bij weten-

schappelijk onderzoek. Holton lardeerde

zijn betoog met citaten uit de medische en

lekenpers. Hij liet zien dat de farmaceuti-

sche industrie op allerlei manieren en in

verschillende mate het wetenschappelijk

onderzoek kan beïnvloeden vanaf de eer-

ste onderzoeksvraag tot en met de uit-

eindelijke publicatie. Uiteraard is er ook 

goed en relevant geneesmiddelenonder-

zoek, maar bij veel onderzoek rijzen er vra-

gen over de kwaliteit en de relevantie.

Soms wordt de patiënt daar de dupe van.

‘Patiënten zijn nooit volledig geïnfor-

meerd over de eventuele gevaren van een

trial’, was een van zijn uitspraken.

Gert Siemons ging in op de vertrouwens-

crisis die op dit moment in de gezond-

Onafhankelijk onderzoek
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