Maatschappelijk verantwoorde geneesmiddelontwikkeling

Patiëntenparticipatie b
Patiëntenorganisaties kunnen verrijking bieden in farmaceutische
innovatieprocessen. Daarom is het belangrijk dat fabrikanten,
behandelaars, zorgverzekeraars en overheden hierop inspelen.
Tekst | Wouter Boon, Pauline Evers, Cees Smit, Ronald Meyboom en Ele Visser

Patiënten zijn in klinische studies van
oudsher vooral object van onderzoek. Ook
patiëntenorganisaties hebben een over
wegend passieve rol, wat in Nederland wordt
benadrukt als het gaat om bijvoorbeeld
overleg over het beleid rond proefpersonen
[1]. Het is zelfs uitdrukkelijk niet de
bedoeling dat patiëntenorganisaties zitting
nemen in medisch-ethische toetsings
commissies [2]. Dit heeft al eens geleid tot
wrijvingen, bijvoorbeeld bij het besluit om
klinische studies met jonge Duchennepatiënten in Nederland niet toe te laten,
ondanks aandringen van patiënten(organi
saties).

Placebogroepen bij aids

14
PHARMACEUTISCH WEEKBLAD

PHARMACEUTISCH WEEKBLAD

Andere partijen betrekken patiënten
organisaties steeds vaker en directer bij
klinisch onderzoek. Ze ondersteunen studies
door bijvoorbeeld te assisteren bij de rekru
tering van patiënten. Ze letten op de kwali
teit van aan patiënten verstrekte informatie
en op voldoende waarborgen voor informed
consent. De Vereniging Spierziekten Neder
land heeft bijvoorbeeld een lijst met voor
waarden waaraan de sponsors van klinische
studies moeten voldoen voordat de vereni
ging haar medewerking verleent.
Inhoudelijk meedenken over vraagstelling
of meetmethode door patiëntenverenigingen
gebeurt soms ook. Zo heeft de International
Pompe Association regelmatig contact met
universiteiten en bedrijven die medicijnen
WEEKBLAD
tegen de ziekte van Pompe beproeven, bij
voorbeeld over de noodzaak van placebo
groepen en de mogelijkheden voor pro
gramma’s voor compassionate use. Sommige
patiëntenverenigingen leggen de (tussen

Patiëntenperspectief
Patiëntenorganisaties nemen soms het
initiatief tot klinische studies. Zo zijn er

Soms denken
patiëntenverenigingen
inhoudelijk mee over vraagstelling of meetmethode
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tijdse) uitkomsten van studies voor aan een
wetenschappelijke klankbordgroep en zijn
zo in staat om op een evenwichtige manier
over de uitkomsten te communiceren. Op
deze manier dragen die patiëntenvereni
gingen bij aan het managen van verwach
tingen over nieuwe therapieën.
In uitzonderlijke gevallen is hun invloed
nog groter. In de jaren tachtig discussieer
den groepen aidspatiënten mee over de
wetenschappelijke opzet van klinische
studies. Zij zetten grote vraagtekens bij het
gebruik van placebogroepen (zeker wanneer
gedurende de studies een geneesmiddel
veilig en effectief bleek) en bij de klinische
eindpunten. Onder druk van die organisaties
kwamen onderzoekers, bedrijven en regula
toren overeen om surrogaateindpunten
(zoals het aantal CD4-positieve T-cellen) te
gebruiken in plaats van mortaliteit of
progressie naar aids [3].
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(geregistreerde) medicijnen die voor andere
indicaties al jaren off-label worden gebruikt.
De verenigingen proberen in zulke gevallen
artsen, onderzoekers en bedrijven over te
halen klinische studies te starten. Sommige

Bij klinisch onderzoek wil een patiënt meer zijn
dan enkel proefpersoon.

patiëntenverenigingen organiseren of facili
teren regelmatig bijeenkomsten tussen
onderzoekers waardoor (inter)nationale
netwerken ontstaan rond bepaalde ziektes.
Zij praten over gezamenlijke onderzoeksa
genda’s, wat kan resulteren in de coördinatie
van klinische studies over meerdere landen.
Bijvoorbeeld het European Neuromuscular
Centre (www.enmc.org). Deze organisatie is
opgezet en gefinancierd door negen patiën
tenorganisaties en organiseert tienmaal per
jaar bijeenkomsten met kleine groepen
onderzoekers rondom een bepaalde aandoe
ning of technologie. Bijvoorbeeld om onder
zoek te harmoniseren.
Momenteel loopt een Europees proef
project waarbij registratie- en vergoedings
autoriteiten, beroepsgroepen, betalers en
patiënten betrokken zijn bij wetenschap
pelijk advies aan de farmaceutische industrie
over klinische studies. Vanuit Nederland zijn
dat de Nederlandse Federatie van Kanker
patiëntorganisaties/Borstkankervereniging
Nederland en Diabetesvereniging Neder
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bij klinisch onderzoek
Verschuivende rol van patiëntenorganisaties

land. Op die manier wordt het patiënten
perspectief, maar ook bijvoorbeeld het
perspectief van health assessment, vroegtijdig
meegenomen in beslissingen over het ont
wikkeltraject.

Beperkte menskracht
De betrokkenheid van patiënten
verenigingen brengt een aantal uitdagingen
met zich mee. Om effectief te participeren in
debatten en overleggen is het noodzakelijk
dat patiëntenvertegenwoordigers kennis
hebben van biomedische zaken en van
beleids- en innovatieprocessen. Dit vergt
investeringen in opleiding en training.
Overigens kan dit leiden tot ‘proto-professio
nalisering’, als patiëntenvertegenwoordigers
zich gaan vereenzelvigen met beleidsmakers
en behandelaars. De variëteit aan patiënten
organisaties en de diversiteit aan patiënten
die één vereniging moet vertegenwoordigen,
leidt ook tot verschillende en genuanceerde
geluiden – iets wat de andere partijen niet
altijd waarderen.

Patiëntenorganisaties kunnen op verschillende manieren een zinvolle bijdrage leveren aan
het ontwikkelen van medicijnen. Het is mogelijk om de introductie van nieuwe medicijnen te
bevorderen door ervaringskennis te verzamelen onder leden van patiëntenorganisaties. Maar
ook door hun organisatorische bijdrage aan het innovatieproces, en door hun inbreng in
ethische discussies.
Van oudsher verzorgen patiëntenorganisaties voorlichting aan hun leden en bieden een
platform voor lotgenotencontact. In de jaren tachtig groeide hun aandacht voor belangen
behartiging en zetten zij signalen die zij oppikten bij voorlichting en lotgenotencontact, om
in eisen aan overheden, bedrijven en wetenschappers. Sindsdien worden patiëntenorganisaties
erkend als belangrijke partij in de gezondheidszorg [6-8].
In verschillende fasen van de geneesmiddelontwikkeling kunnen patiëntenorganisaties een
innovatieve rol spelen [9, 10]. In de onderzoeksfase dragen ze soms financieel hun steentje
bij. Steeds vaker denken ze ook mee over de onderzoeksagenda. Het Astma Fonds heeft
bijvoorbeeld enkele jaren geleden samen met onderzoekers en artsen in een serie dialoog
bijeenkomsten een agenda opgesteld voor astmaonderzoek [11].
In het Europese registratietraject van geneesmiddelen beslissen patiënten mee als vol
waardige commissieleden van de European Medicines Agency. Wanneer het geneesmiddel
eenmaal geregistreerd is, zijn ze betrokken bij beslissingen over vergoedingen, medische
richtlijnen en de organisatie van de zorg, bijvoorbeeld rond therapietrouw.
Daarnaast hebben patiëntenorganisaties invloed op het maatschappelijk debat rond farma
ceutische innovatie en zorg. Het gaat bijvoorbeeld om kwesties zoals de noodzaak van
dierproeven, de maximale vergoeding van therapieën en onderzoek naar genetica, embryo
selectie en stamceltherapie [12].

Een tweede uitdaging is dat steeds meer
partijen vragen om input van patiënten
organisaties, die echter maar beperkte
menskracht en middelen hebben. Het risico
dreigt dat de agenda bepaald wordt door
anderen en patiëntenorganisaties onvol
doende toekomen aan een eigen lange
termijnvisie of aan een proactieve houding
ten opzichte van bijvoorbeeld nieuwe
technologieën. Sponsoring en subsidies
kunnen die middelen aanvullen, maar ze
maken de verenigingen potentieel
afhankelijk van bedrijven en overheden; dit
zorgt voor een slecht imago [4].

wenselijkheden van patiëntenparticipatie.
In 2008 organiseerden de Nederlandse
Federatie voor Kankerpatiëntorganisaties en
de Universiteit Utrecht daartoe een multi
disciplinaire workshop ‘Invloed op de agenda
farmaceutische industrie en wetenschappelijk
onderzoek’. Naast oncologische patiënten
waren ook behandelaars, wetenschappers en
industrieën vertegenwoordigd. Deze
workshop beoogde te inventariseren hoe
patiënten en hun organisaties een inbreng
kunnen hebben in geneesmiddelenonderzoek
in Nederland, en wat de knelpunten daarbij
zijn. Om een zo groot mogelijke variëteit aan
ideeën en meningen te verzamelen, werd
WEEKBLAD
gebruikgemaakt van het beleidslaboratorium
van de Universiteit Utrecht.
De deelnemers kwamen met een priori
teitenlijst van wat patiëntenorganisaties
>
zouden moeten doen. Enkele belangrijke
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Knelpunten
In het licht van deze uitdagingen is het
interessant hoe patiëntenorganisaties en
andere partijen in de farmaceutische zorg
aankijken tegen de mogelijkheden en
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onderwerpen waren: het effectiever maken
van de vraagformulering vanuit de achter
ban, het zichtbaarder maken van het in de
achterban aanwezige ‘kapitaal’, alsmede
kwesties over hoe organisaties verschillende
onderwerpen prioriteit moeten geven en hoe
de agenda van andere partijen het beste kan
worden beïnvloed.
In de workshop werd de deelnemers ook
gevraagd wat zij van andere partijen ver
wachtten met betrekking tot patiënten
participatie. Zij vonden dat onderzoekers,
maar ook financiers van wetenschappelijk
onderzoek, ervaringskennis zouden moeten
waarderen: naast evidence-based en practicebased kennis moet er ruimte zijn voor patientbased kennis. Patiënten kunnen een schat aan
gegevens aanleveren over hun aandoening
en hun ervaringen daarmee, waardoor het
mogelijk is om onderzoeksvragen beter te
formuleren en te beantwoorden. Financiers
zouden patiëntenparticipatie als voorwaarde
kunnen stellen voor subsidieverstrekking,
terwijl de overheid patiëntenorganisaties zou
kunnen faciliteren, patiënten als belang
hebbenden zou kunnen betrekken bij weten regelgeving rondom onderzoek, en die

wet- en regelgeving meer zou kunnen
toespitsen op het stimuleren van innovatie
die is gericht op kwaliteit van leven.

Anekdotisch
Om optimaal te functioneren als aanjagers
en bewakers van maatschappelijk verant
woorde innovatieprocessen, is het nodig dat

Patiënten hebben
het recht om mee
te beslissen over
iets wat hen aangaat
patiëntenorganisaties de beschreven uit
dagingen het hoofd bieden. De drie belang
rijkste aandachtspunten zijn:
• positionering: weloverwogen de positie ten
opzichte van andere partijen in de gezond
heidszorg bepalen om een vertrouwde en
geloofwaardige partner te blijven, waarbij
het nodig is om transparantie, variëteit,
onafhankelijkheid en continuïteit in
financiering te betrachten;

• representativiteit: de achterban bewust
betrekken bij activiteiten en de wensen van
de leden vertalen in één geluid;
• proactief handelen en visievorming:
toekomstvisies ontwikkelen en anticiperen
op wat komen gaat in wetenschap,
bedrijfsleven en bij de overheid; zo worden
de patiëntenorganisaties meer empowered
en kunnen ze een effectievere inbreng
hebben in debatten over innovaties en
nieuwe technologieën.
Door deze punten als leidraad te nemen,
kunnen patiëntenorganisaties, samen met
partners zoals farmaceutische bedrijven,
behandelaars, zorgverzekeraars en over
heden, effectiever vormgeven aan patiënten
participatie. Dit is belangrijk aangezien
patiëntenparticipatie op verschillende
manieren een verrijking kan betekenen voor
het farmaceutisch innovatieproces, in het
bijzonder de klinische fase [5]. Ten eerste
vormt de ervaringskennis van patiënten een
specifieke inbreng in het ontwikkeltraject en
is het mogelijk om het creatieve potentieel
van patient-based kennis zinvol te gebruiken
in innovatieprocessen. Patiëntenorganisaties
hebben het voordeel dat ze het anekdotische
ontstijgen en goed kunnen aansluiten bij het
vertoog van publieke debatten en de inno
vatieprocessen van bedrijven. Ten tweede
leveren patiëntenorganisaties een instru
mentele bijdrage aan klinische studies door
studies bij hun achterban aan te bevelen en
behulpzaam te zijn bij implementatie
trajecten. Tot slot is er een moreel argument:
patiënten hebben het recht om mee te
<
beslissen over iets wat hen aangaat.
Dr. Wouter Boon (w.boon@rathenau.nl) doet bij het
Rathenau Instituut onderzoek naar de rol van
gebruikers in innovatieprocessen. Dr. Pauline Evers
is beleidsmedewerker geneesmiddelen bij de
Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenvereni
gingen (NFK). Dr. Cees Smit is oud-voorzitter van de
VSOP, een samenwerkingsverband van 58 organisa
ties van patiënten die zijn betrokken bij erfelijkheids
vraagstukken. Dr. Ronald Meyboom is verbonden
aan de afdeling Farmaco-epidemiologie en Klinische
Farmacie van de Universiteit Utrecht en is lid van de
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Het creatieve potentieel van patiëntenkennis is te gebruiken voor innovatie.
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