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In de VS heeft 17% van de ouderen
geen geld voor pillen
Deze maand wordt de begroting van VWS

in de Tweede Kamer besproken. De discus-

sie zal ongetwijfeld gaan over de no-claim-

korting en de toename van de marktwer-

king. Dit bericht is dus speciaal voor de

beleidsmakers.

In een representatief patiëntenpanel ble-

ken 672 van de 4079 ouderen het afgelo-

pen jaar minder medicijnen te gebruiken

dan hun voorgeschreven was.1 Ze konden

hun medicijnen gewoon niet betalen.

Slechts een derde besprak deze proble-

men met de dokter voordat ze het recept

kregen. Hoe lager de opleiding, hoe min-

der vaak patiënten aan de dokter vertelden

dat ze geen geld hadden. Vijfendertig pro-

cent van de patiënten vertelde hun dokter

helemaal nooit dat ze hun medicijnen niet

innamen. De belangrijkste redenen om dat

niet te doen waren schaamte en het gevoel

dat de dokter er toch niets aan kon doen.

In het begeleidende commentaar wordt

uitgelegd dat het probleem nog wel eens

veel groter kan zijn.2 In de steekproef

waren immers mensen opgenomen die al

deelnamen aan een regelmatig interview-

panel op internet. Dit betekent dat ze in

ieder geval zo welvarend waren dat ze een

pc hadden. Als chronische patiënten

noodzakelijke pillen achterwege laten,

kunnen de kosten van de zorg flink toene-

men. Niet iedereen kan voor zichzelf zor-

gen en heeft genoeg geld om dat te doen.

Het is zeker niet denkbeeldig dat dit pro-

Tijdschriften als de Lancet, de New England

Journal of Medicine maar ook het NTvG gaan

vanaf half september 2005 eisen dat

onderzoekers hun trial aanmelden bij een

openbaar trialregister.1 Dat geldt ook

voor trials die op dat moment al patiën-

ten hebben ingesloten. Voor trials die

beginnen na 1 juli 2005 stellen de tijd-

schriften die registratie zelfs verplicht

voordat er maar één enkele patiënt wordt

ingesloten. Alleen trials (ook die op het

gebied van zorg!) die daaraan voldoen,

kunnen in deze tijdschriften gepubliceerd

worden. Het International Committee of

Medical Journal Editors (ICMJE) heeft

geen voorkeur voor een registratiesys-

teem, maar vindt dat op dit moment

alleen www.clinicaltrials.gov goed ge-

Trialregistratie verplicht voor publicatie in tijdschriften
noeg is. Dat systeem wordt door de

National Library of Medicine gesteund.

Weliswaar is dat een openbaar en voor

iedereen toegankelijk systeem, maar niet

iedere onderzoeker kan daar haar trial

aanmelden. Volgens de huidige regels

van dat register kunnen alleen overheids-

instanties en sponsors van trials van

geneesmiddelen voor registratie een ver-

zoek tot registratie indienen (http://

psinfo.clinicaltrials.gov). Dat is de reden

dat bijvoorbeeld de BMJ zich niet achter

de ICMJE-oproep heeft geschaard. Een

openbaar en valide trialregister lijkt toch

het belangrijkste te zijn, niet wie het

beheert. Er is in ieder geval een openbaar

register (www.controlled-trials.com) dat

weliswaar door een commercieel bedrijf

(BiomedCentral) wordt beheerd, maar

verder aan alle eisen voldoet. Wie weet

past de ICMJE de eisen nog aan en mis-

schien komt er komend jaar zelfs een

Nederlands openbaar trialregister.2

Wij wachten nog heel even af of het

Nederlandse trialregister daadwerkelijk

start, voordat we ook voor publicatie in

H&W registratie verplicht stellen. (JZ)

1 Registratie van klinische trials: een verklaring van

het International Committee of Medical Journal

Editors. Ned Tijdschr Geneeskd 2004;148:1870-1.

2 Hooft L, et al. Een nationaal prospectief trialregis-

ter voor gerandomiseerde en gecontroleerde trials;

ethisch en praktisch noodzakelijk. Ned Tijdschr

Geneeskd 2004;148:1866-9.

Fo
to

: G
et

ty
 I

m
ag

es

bleem straks ook in Nederland optreedt.

Diabetes wordt een speerpunt in het VWS-

beleid, maar de diabetespatiënten moe-

ten dan hun pillen kunnen blijven gebrui-

ken… (JZ)
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