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Meer dan de helft van de onderzoekers 

vinden het perspectief voor medisch-

wetenschappelijk onderzoek in Neder-

land negatief, en jongere onderzoekers 

zijn nog pessimistischer dan oudere. 

Als grootste bedreiging wordt de hoge 

en toenemende druk van de regelgeving 

gezien. Dit blijkt uit een enquête die in 

2004 is afgenomen bij een steekproef van 

242 medisch-wetenschappelijke onder-

zoekers in opdracht van de Federatie van 

Medisch Wetenschappelijke Verenigingen 

(FMWV). De helft van de respondenten 

voelt zich belemmerd door de regelge-

ving en de overgrote meerderheid vindt 

dat de regelgeving in de afgelopen jaren 

is toegenomen. De respondenten schat-

ten dat ze 16% van hun tijd besteden aan 

regelgeving, vanwege bijvoorbeeld de 

Wet medisch onderzoek, de Wet bescher-

ming persoonsgegevens, of vanwege het 

gebruik van lichaamsmateriaal. Onder-

zoekers zijn niet tegen regels, maar vinden 

dat de regelgeving te ver is doorgescho-

ten. Zo blijkt het regelmatig voor te komen 

dat een onderzoek, na toetsing door 

een medisch-ethische toetsingscommis-

sie, ook nog getoetst moet worden door 

alle deelnemende instanties. (FS)

Foekema H. Donkere wolken voor medisch weten-

schappelijk onderzoek. Amsterdam: TNS Nipo, 2004.

Toekomst medisch-wetenschappelijk 
onderzoek somber door regelgeving

Continuïteit werkt
Het blijft tobben voor onderzoekers die 

zich bezighouden met de effecten van 

continuïteit op de kwaliteit van de zorg. 

Bij sommige auteurs leidt dat tot het 

pleidooi om continuïteit maar gewoon 

als een uitkomstmaat te gaan zien. Dat 

scheelt een hoop gelazer.1 Andere onder-

zoekers blijven daarentegen scrupuleus 

op zoek naar evidence. In het laatste deel 

van hun drieluik over de zin en onzin van 

continuïteit in de Annals of Family Medicine 

beschrijven Saultz en Lochner hun lite-

ratuuronderzoek naar de relatie tussen 

continuïteit, zorguitkomstmaten en kos-

ten.2 De bevindingen zijn niet verrassend 

en sluiten aan bij eerdere literatuuron-

derzoeken. Persoonlijke continuïteit lijkt 

te leiden tot betere en goedkopere zorg. 

Van de 81 zorguitkomstmaten waren er 

41 beter en slechts 2 slechter naarmate 

er meer continuïteit was. Ook was er een 

verband met de kosten: voor 35 van de 41 

variabelen werden lagere kosten gerap-

porteerd naarmate er meer continuïteit 

was, en slechts in 1 onderzoek was conti-

nuïteit gerelateerd aan hogere kosten. 

Bewijs genoeg dus. Maar zal dit lite-

ratuuronderzoek ook de sceptici over 

de streep trekken? Ik vrees van niet. De 

moeilijkheid bij onderzoek naar het nut 

van continuïteit blijft dat onderzoekers 

geen echte effecten meten, en dus ook 

geen oorzaak-gevolgconclusies kunnen 

trekken. Gecontroleerd onderzoek waarbij 

patiënten aselect worden toegewezen aan 

praktijken waarin wél en praktijken waar-

in geen continuïteit wordt geboden, zou 

dit probleem kunnen oplossen, maar der-

gelijke onderzoeken komen waarschijnlijk 

niet door medisch-ethische commissies. 

Misschien is ook dat wel bewijs dat con-

tinuïteit werkt. (HS)

1 Christakis DA. Continuity of care: process or out-

come? Ann Fam Med 2003;3:131-32.

2 Saultz JW, Lochner J. Interpersonal continuity of 

care and care outcomes: a critical review. Ann Fam 

Med 2005;3:159-66.


