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De meeste van de nu beschikbare geneesmiddelen zijn pas 

na de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld. Voor veel indi-

caties is farmacotherapie beschikbaar, maar nog lang niet 

voor alle. Over blijven gecompliceerdere aandoeningen, met 

vaak zowel genotypische als fenotypische componenten. De 

Engelsen zeggen: ‘the low-hanging fruit has been picked’. 

Bovendien is het overgrote deel van de beschikbare midde-

len niet in staat om ziektebeelden te genezen.

 Onderzoekstechnisch wordt de materie steeds com-

plexer en de infrastructuur steeds kostbaarder. Genoeg 

redenen dus om partijen te laten samenwerken. Denk daar-

bij behalve aan academie en industrie aan overheden en niet-

gouvernementele organisaties. Bepaald nieuw is dit niet: in 

vele landen wordt op het gebied van innovatie samenge-

werkt door industrie en academie. Een succesverhaal is het 

humane-genoomproject, uitgevoerd door een consortium 

van industrie, academie en liefdadigheidsfondsen.1 

 Niet iedereen is echter geporteerd van dergelijke samen-

werkingsverbanden. Universiteiten zouden te veel afhanke-

lijk worden van industrieën en hun onderzoekslijnen aan-

passen. Daardoor zou de richting van onderzoek bepaald 

worden door commerciële partijen en niet door de weten-

schap, en industriële onderzoekspartners zitten hier niet op 

te wachten. (Wij zien af van de interessante vraag wie nu 

eigenlijk de onderzoeksagenda bepaalt.) Het voordeel van 

samenwerking is nu dat complementaire kennis wordt 

samengebracht, wat leidt tot versneld en dieper inzicht in 

gemeenschappelijke aandachtsgebieden. Denk aan onder-

zoek naar de pathogenese van ziektebeelden, erfelijke fac-

toren die hierbij een rol spelen en aan onderzoek naar aan-

grijpingspunten van een middel (‘target finding’). Ook de 

zeer-vroege-fasestudies die de haalbaarheid van het idee 

(‘proof of concept’) betreffen en de werkzaamheid van het 

principe (‘proof of principle’) kunnen perfect gezamenlijk 

worden uitgevoerd. Dergelijke studies zijn vaak precompe-

titief en kunnen leiden tot goede publicaties;2 over intellec-

tueel eigendom kunnen vooraf afspraken worden gemaakt.

 En de keuze van de ziektebeelden? De Nederlandse over-

heid heeft als voorzitter van de Europese Unie een rapport 

laten maken door de Wereldgezondheidsorganisatie over 

wenselijke aandachtsgebieden. De uitkomst komt overeen 

met de aandachtsgebieden van de innovatieve industrie: 

voor al ziektebeelden met hoge me dische noodzaak en grote 

maatschappelijke lasten. Hierdoor wordt ook aan belang-

rijke marktvoorwaarden voldaan. Via stimuleringsprogram-

ma’s, zoals Topinstituut Farma van de Nederlandse over-

heid, wordt niet alleen de samenwerking tussen industrie 

en academie gefaciliteerd, maar ook het onderzoek naar 

economisch minder aantrekkelijke aandoeningen, wees-

indicaties en tropische ziekten.3

 Het tot stand brengen van vruchtbare publiek-private 

samenwerkingsverbanden in de farmacie vraagt ook om 

aandacht voor ongewenste belangenverstrengeling. Partijen 

moeten daarvoor niet weglopen en voortdurend samen de 

grenzen en vormgeving van een ‘sociaal contract’ tussen 

industrie en samenleving bepalen en kritisch tegen het licht 

houden. Overigens is mogelijke ongewenste beïnvloeding 

van onderzoek niet een monopolie van de private sector.

 Tenslotte meen ik dat er alle reden is om positief te 

denken over intensieve samenwerking tussen innovatieve 

industrie en academie, vooral omdat die kan leiden tot de 

snellere ontwikkeling van geneesmiddelen voor patiënten die 

daarop hopen, zowel in de westerse wereld als daarbuiten.
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Abstract

Research sponsored by the industry benefits scientific progress. – The 
conflicts of interest dominate discussions on collaborative research 
between academic institutions and the pharmaceutical industry. Al-
though one should not be blind to such possibilities and remain critical, 
the advantages outweigh the risks by far. The remaining diseases for 
which adequate pharmacotherapy is lacking are complex and require an 
expensive research infrastructure. Therefore, progress will benefit from 
collaboration and should not be hindered by short-sightedness.
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    pro en contra

Door de industrie gesponsord onderzoek komt de wetenschappelijke 

vooruitgang ten goede

J.A.M.Raaijmakers Zie ook het artikel op bl. 1769.
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