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‘Hoe gaan nieuwe ontwikkelingen zoals lerende zorgsystemen en
personalised medicine de medisch-ethische toetsing veranderen?’
‘Hoe is die toetsing eigenlijk zo geworden als zij nu is?’
‘Wat betekent de komst van de EMA naar Nederland?’

Deze en andere vragen stonden centraal bij het jubileumsymposium
van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)
op donderdag 21 november 2019 in de Grote Kerk in Den Haag.
Het thema van het symposium was: ‘De toekomst van toetsing:
hoe houden we wetenschap en samenleving in balans?’
Duidelijk is dat de komende decennia geen herhaling zullen zijn
van de eerste 20 jaar CCMO.

V.l.n.r. prof. dr. Fred Falkenburg (KWF), dr. Noortje Jacobs (Erasmus MC), dr. Ghislaine van Thiel (UMCU),
prof. dr. Joop van Gerven (voorzitter CCMO), dr. Cees de Heer (Algemeen Secretaris CCMO), prof. dr. Corinne de Vries (EMA).
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‘Twintig jaar na het inwerkingtreden van de Wet medisch-wetenschappelijk
onderzoek met mensen (WMO) is er nog altijd sprake van een goed
functionerend systeem’, zei directeur-generaal Volksgezondheid bij het
ministerie van VWS drs. Angelique Berg in haar openingswoord. De recente
evaluatie van de WMO, de wet die de grondslag vormt voor het werk van de
CCMO en medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s), laat volgens
haar zien dat er alle reden is tot vertrouwen. En dat is belangrijk, want
‘mensen willen steeds meer zekerheid’, aldus Berg. Het huidige decentrale
systeem garandeert dat toetsing dicht bij de onderzoekspraktijk plaatsvindt,
terwijl de CCMO op centraal niveau helpt om de huidige en toekomstige
uitdagingen het hoofd te bieden.

Drs. Angelique Berg, directeur Volksgezondheid bij het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Drs. Angelique Berg is sinds 1 januari 2015 directeur-generaal Volksgezondheid bij het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ze was daarvoor directeur-generaal voor Fiscale Zaken bij het
ministerie van Financiën. Daarvoor was zij bij Financiën een jaar directeur Algemene Fiscale Politiek.
In 1993 startte Berg haar loopbaan ook bij het ministerie van Financiën. Zij bekleedde verschillende
functies tot zij in 2001 werd benoemd tot raadadviseur bij het ministerie van Algemene Zaken
(portefeuille Economische Zaken, Verkeer & Waterstaat en Landbouw). In 2007 maakte Berg de
overstap naar het toenmalige ministerie van VROM. Daar werkte zij respectievelijk als directeur
Lokale Milieukwaliteit en Verkeer en directeur Klimaat en Luchtkwaliteit. Angelique Berg studeerde
bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Speelveld
De WMO-evaluatie laat volgens Berg ook zien dat
de werkdruk voor de METC’s en de CCMO toeneemt,
door de toenemende complexiteit van zowel het
medisch-wetenschappelijke onderzoek als de wet- en
regelgeving. Als gevolg van de Europese Clinical Trial
Regulation zal de WMO worden aangepast. Ook het
speelveld verandert, bijvoorbeeld door de komst van
het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA)
naar Nederland.
Er is verder nieuwe Nederlandse wetgeving in de
maak rond het gebruik van lichaamsmaterialen in
de biomedische wetenschap. Berg beseft dat deze
veranderingen het nodige zullen vragen van de
METC’s en de CCMO: ‘Laten we ervoor waken dat

we niet te veel vragen. Ons huidige systeem van
ethische en methodologische toetsing heeft een
hoge kwaliteit. Dat willen we graag zo houden’.

In beweging
Later op de ochtend bleek uit de voordracht van
historica dr. Noortje Jacobs dat aan de invoering van
de WMO bijna een halve eeuw debat voorafging,
met steeds andere opvattingen over ethische
toetsing en de rol van onderzoekers, ethici, patiënten
en overheid. Vervolgens vertelde ethica dr. Ghislaine
van Thiel dat er ook alweer veel veranderd is in
de 20 jaar waarin het huidige systeem bestaat,
zowel in de praktijk van wetenschappelijk onderzoek
als in de samenleving.

‘Ons huidige systeem van ethische
en methodologische toetsing
heeft een hoge kwaliteit.’
– Angelique Berg
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In het middagprogramma lag de nadruk op de
ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en
Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP’s).
Prof. dr. Corinne de Vries sprak namens de EMA over
de nieuwe strategie van het Europese agentschap,
die erop gericht is om veilige en effectieve
behandelingen zo snel mogelijk bij de patiënt te
krijgen. Uit de voordracht van hematoloog en
KWF-bestuurder prof. dr. Fred Falkenburg bleek
echter dat het ontwikkelen van een ATMP complex
is en dat regelgeving soms paradoxale en
ongewenste gevolgen heeft.

In gesprek met voorzitter
Joop van Gerven
In een gesprek tussen dagvoorzitter Joost Hoebink
en CCMO-voorzitter prof. dr. Joop van Gerven stond
het dagthema ‘De toekomst van toetsing’ centraal,
met de vraag hoe wetenschap en samenleving in
balans blijven.

Patiëntenparticipatie
Vanuit de samenleving klinkt de vraag om meer
betrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek.

Burgers en patiënten willen meedenken over
onderzoeksagenda’s, over de opzet en uitvoering
van studies en de manier van toetsen. Van Gerven
liet weten dat hij en zijn collega’s samen met vele
andere instanties aan het nadenken zijn over de
beste manier om deze betrokkenheid te realiseren.

‘Laten we de veranderingen die ons nu worden
opgelegd ook gebruiken om de kwaliteit
van toetsing te bevorderen.’
– Joop van Gerven

Kleinschalige studies
Ook het medisch-wetenschappelijk onderzoek zelf
is sterk aan het veranderen, onder meer door de
opkomst van meer geïndividualiseerde therapieën
(personalised of precision medicine). In plaats
van grote klinische studies (randomised controlled
trials, RCT’s) zal steeds vaker gebruik gemaakt
worden van kleinschaligere studies, aangevuld met
klinische data uit de praktijk. Dat stelt andere eisen
aan de toetsing, maar vraagt ook iets anders van
de betrokkenheid van gezonde burgers en patiënten.
Volgens Van Gerven is er op dit moment voldoende
vertrouwen van burgers in de ethische toetsing in
Nederland. ‘Laten we de veranderingen die ons nu
worden opgelegd vanwege de Clinical Trial Regulation,
ook gebruiken om het systeem nog beter in te richten
en de kwaliteit van toetsing te bevorderen’,
aldus de CCMO-voorzitter.

Prof. dr. Joop van Gerven, voorzitter van de CCMO
Prof. dr. Joop van Gerven is voorzitter van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO).
Hij studeerde geneeskunde aan de Universiteit Utrecht, waar hij in 1984 zijn artsendiploma haalde.
In 1990 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over diabetes mellitus.
Zijn opleiding neurologie volgde hij aan wat nu het Erasmus MC Rotterdam heet. Sinds 1994 is
Van Gerven als neuroloog verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum. In dat jaar werd hij
als director CNS research aangesteld bij het Centre for Human Drug Research (CHDR) in Leiden.
In 1997 werd hij formeel gecertificeerd als klinisch farmacoloog. Sinds 2004 is hij tevens hoogleraar
klinische neuropsychofarmacologie aan de Universiteit Leiden. Joop van Gerven is sinds 1 januari
2011 als klinisch farmacoloog lid van de CCMO en was vicevoorzitter en voorzitter ad interim voor hij
in 2016 werd benoemd als voorzitter.

Jubileumsymposium 20 jaar CCMO 5

Verschuivende doelstellingen in
de loop van de geschiedenis
De voordracht van historica dr. Noortje Jacobs, getiteld ‘De ontstaansgeschiedenis
van medisch-ethische toetsing in Nederland’, liet zien dat het denken over
medisch-ethische toetsing sinds de Tweede Wereldoorlog grote veranderingen
heeft ondergaan. Nederland liep voorop in het denken over toetsing van
medisch-wetenschappelijk onderzoek, maar was laat met wetgeving. Jacobs
besprak de verschillende perspectieven uit de jaren ‘50, ‘70 en ‘90 van de vorige
eeuw en eindigde met de constatering dat het 20 jaar na de invoering van de
WMO wellicht weer tijd is voor nieuwe gedachtenvorming over toetsing.

Dr. Noortje Jacobs, historica van de wetenschappen en de geneeskunde
Dr. Noortje Jacobs is historica van de wetenschappen en de geneeskunde. Ze behaalde haar bachelor
liberal arts aan het University College Maastricht en UC Berkeley, en haar master vergelijkende
wetenschapsgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Oxford. Gedurende haar
studie specialiseerde ze zich in de geschiedenis van de moderne wetenschap, de geneeskunde en
de medische ethiek. Tijdens haar promotieonderzoek onderzocht ze het veranderende denken over en
de regulering van medisch-wetenschappelijk onderzoek bij mensen in Nederland na de Tweede
Wereldoorlog. In 2018 promoveerde ze aan de Universiteit Maastricht. Op dit moment werkt ze als
docent en onderzoeker aan de afdeling geschiedenis van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam.

De grote schok die leidde tot de eerste discussies
over de ethiek van medisch-wetenschappelijk
onderzoek, kwam met het bekend worden van de
gruwelijke experimenten in de Duitse concentratiekampen. In de jaren daarna werd duidelijk dat niet
alleen Duitse en Japanse wetenschappers, maar ook
onderzoekers uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten
zich schuldig hadden gemaakt aan experimenten met
mensen die niet wisten dat zij proefpersoon waren en
die ernstige gezondheidsschade opliepen als gevolg
van het experiment. In Nederland kwam de
Gezondheidsraad (GR) al in 1955 met een advies
‘betreffende proeven op mensen’. Aanleiding waren
beschuldigingen vanuit de antivivisectiebeweging dat
sociaal zwakkere patiënten regelmatig als een soort
proefdier gebruikt werden. Een eerste conceptversie
van dit advies belandde bij de Wereldgezondheidsorganisatie en was daarmee een van de bouwstenen
van de Verklaring van Helsinki, die de grondslag
vormde voor latere medisch-ethische afspraken.
‘De antivivisectionisten waren niet alleen tegen
dierproeven, velen verzetten zich tegen het
reductionistische karakter van de medische
wetenschap en wilden al het onderzoek verbieden.
De artsen en onderzoekers wilden de experimentele
geneeskunde tegen deze aanvallen beschermen’,
aldus Jacobs.

Professionals centraal
Een commissie bestaande uit prominente artsen
kwam in het advies van de Gezondheidsraad uit
1955 tot de conclusie dat er inderdaad betere
richtlijnen moesten komen, maar dat proeven met
mensen noodzakelijk waren voor de vooruitgang van
de medische wetenschap. Men nam daarmee
afscheid van de medische ethiek van Hippocrates,
waarin ‘niet schaden’ altijd voorop diende te staan.
In het belang van de wetenschappelijke vooruitgang
was schade volgens dit advies soms acceptabel.
Het bewaken van de ethiek was volgens de
Gezondheidsraad een zaak van medische
professionals onderling; staatsbemoeienis zou alleen
maar leiden tot misstanden, met de Duitse
concentratiekampen als mogelijke uitwas. De staat
moest goedwillende dokters echter wel beschermen
tegen antiwetenschappelijke sentimenten zoals
die van de antivivisectiebeweging.
In 1971 bracht de Gezondheidsraad het ‘Rapport
inzake klinisch onderzoek van geneesmiddelen’ uit,
waarin opnieuw het belang van onderzoek centraal
stond. De commissie, onder voorzitterschap
van de Leidse farmacoloog prof. dr. Erik Noach,
bepleitte de invoering van institutionele toetsing in
medisch-ethische commissies, aanvankelijk vooral
om de ‘emotionele en oneigenlijke bezwaren’
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‘Onderzoekers zagen toetsing
op ethiek en methodologie
als tegenwicht tegen
overheidsbemoeienis en
antiwetenschappelijke
sentimenten in de samenleving.’
– Noortje Jacobs
van (huis)artsen tegen klinisch onderzoek weg
te nemen. Noach pleitte daarbij wel voor een
wettelijk kader, vanwege het belang van goede
klinische studies.

Participatie
Later in de jaren ‘70 verschoof de discussie nog veel
meer in de richting van overheid en samenleving.
De gedachte dat het genoeg zou zijn als
wetenschappers elkaar kritisch de maat nemen,
werd van tafel geveegd. Jacobs citeerde PvdApremier Joop den Uyl: ‘Verticale verbanden van
afhankelijkheid en subordinatie dienen te worden
vervangen door horizontale verbanden van consultatie
en participatie’. Patiëntenrechten werden belangrijk,

maar de aandacht voor toetsing in het belang van
de proefpersoon verschoof naar de achtergrond.
Wel ontstond er een heftig debat over de inhoud van
wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar
aanleiding van de biologische psycholoog
prof. dr. Wouter Buikhuisen die wilde weten in
hoeverre biologische factoren crimineel gedrag
voorspellen. Zelfs de liberale onderwijs-minister
prof. dr. Aäron Pais stelde toen:
‘We moeten ons afvragen welke vruchten van de
boom van kennis we nog mogen plukken’.
Over toetsing werd minder gesproken, al pleitte de
Wageningse bioloog dr. Matthijs Visser in een kritisch
stuk in Medisch Contact (Dr M.B.H. Visser, Ethische
aspecten van medische experimenten op de mens,
Medisch Contact nr 42, 19 oktober 1979) voor
meer externe controle. Naar zijn mening stond
‘het deskundigheidsdenken een bevredigende
ethische beoordeling van biomedische experimenten
op de mens in de weg, doordat het wetenschappelijk
belang meestal prevaleert over het ethisch belang.’
Ook een advies van de Raad voor de Volksgezondheid,
wederom van de hand van Noach, pleitte voor
deelname van patiënten, van leken dus, in toetsingscommissies, mits deze mensen ‘redelijk en van enige
kwaliteit’ waren. We schrijven inmiddels 1982.

Van wildgroei naar scharnier
Intussen groeide in de praktijk het aantal
‘toetsingscommissies’, mede onder druk van de
internationale ontwikkelingen. Toetsing was vaak een
voorwaarde voor publicatie van de resultaten van
experimenten met mensen in internationale
vaktijdschriften. De overheid regelde weinig, maar
installeerde in 1989 wel de Kerncommissie
Ethiek Medisch Onderzoek (KEMO), in zekere zin
de voorloper van de CCMO.
In de jaren ‘90 groeide de behoefte aan een wettelijk
kader, om de wildgroei in ethische commissies te
beteugelen en de toetsing beter te standaardiseren.
De inbreng van buitenstaanders verschoof enigszins

naar de achtergrond, al maakten de confessionele
partijen (dan in de oppositie) zich wel zorgen
over lastige dossiers zoals onderzoek met
wilsonbekwamen. VWS-minister Els Borst stelde
hen gerust; de ethici in de medisch-ethische
toetsingscommissies zouden als een soort
‘scharnier’ functioneren tussen de deskundigen
en de samenleving. En zo werd het in 1999 in
de wet vastgelegd. Sindsdien vindt er publieke
controle plaats, op een transparante manier,
maar zonder dat de maatschappij rechtstreeks
invloed heeft op de wetenschap. In de komende
jaren zal duidelijk worden hoe de wetenschap
(nieuwe) vormen vindt om de samenleving meer
te betrekken bij het onderzoek.
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Nederland gidsland?

geneesmiddelen steeds vaker gericht zijn op
specifieke subgroepen van patiënten
(precisiegeneeskunde ofwel personalised medicine).

Het huidige Nederlandse systeem van toetsing op medisch-ethische aspecten
en het wetenschappelijke gehalte functioneert adequaat. Ontwikkelingen in
wetenschap, zorg en samenleving roepen wel nieuwe vragen op. In haar voordracht
getiteld, ‘Toetsing waar je beter van wordt: over (nieuwe) onderzoekspraktijken,
regeldruk en ethiek’ besprak medisch ethica en Gezondheidsraadlid dr. Ghislaine
van Thiel de belangrijkste uitdagingen anno 2019 en concludeerde dat een focus
op kwaliteit en efficiëntie belangrijk blijft en dat gezocht moet worden naar
vormen van patiënten- en burgerparticipatie.
Toen de WMO in 1999 van kracht werd, hadden de
meeste protocollen de vorm van kleinschalige
experimenten of klassieke vergelijkende studies
(RCT’s). Van Thiel liet zien dat de trial designs tegenwoordig vaak complexer zijn, zoals umbrella trials en

platform trials waarin verscheidene behandelingen
voor dezelfde aandoening worden getest en basket
trials waarin eenzelfde interventie bij verschillende
aandoeningen onderzocht wordt. Deze nieuwe
vormen van klinische studies zijn nodig omdat

Dr. Ghislaine van Thiel, universitair hoofddocent medische ethiek
Dr. Ghislaine van Thiel is universitair hoofddocent medische ethiek aan het Julius centrum van het
Universitair Medisch Centrum Utrecht. Ze studeerde gezondheidswetenschappen aan de Universiteit
Maastricht en promoveerde in 2009 aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek in de bio-ethiek.
Van Thiel doet onderzoek naar ethiek van geneesmiddelenontwikkeling en ethiek van vraagstukken
over het levenseinde. Ze is voorzitter van één van de twee kamers van de medisch-ethische
toetsingscommissie (METC) Utrecht en ze ondersteunt moreel beraad binnen het Wilhelmina
Kinderziekenhuis van het UMC Utrecht. Daarnaast is Van Thiel lid van de Gezondheidsraad.

Dialoog met de samenleving
Een ontwikkeling die hiermee parallel loopt is het
gebruik van gegevens die dichter aansluiten bij de
dagelijkse praktijk (real world data), vanuit de
gedachte dat patiënten in klinische studies vaak zo
geselecteerd zijn dat de uitkomsten moeilijk
toepasbaar zijn in de echte wereld. En deze trend
sluit weer aan bij de ontwikkeling van lerende
zorgsystemen, die de zorg willen verbeteren aan de
hand van zorguitkomsten. Al deze ontwikkelingen
vragen om een andere toetsing en beoordeling dan
een ‘klassiek’ onderzoeksprotocol. Het is volgens
Van Thiel niet altijd duidelijk welk onderzoek onder
het wettelijk regiem van de WMO valt en wat als
niet-WMO-plichtig moet worden beschouwd.
Intussen verandert ook de samenleving en willen
burgers, al dan niet in de rol van patiënt, in meerdere
of mindere mate betrokken zijn bij de wetenschap.
Maar in de praktijk worden deelnemers aan een
onderzoek vaak niet eens geïnformeerd over de
resultaten. Toch signaleert van Thiel ook hier
veranderingen. Wetenschappers zoeken vaker

de dialoog met de samenleving, aangespoord door
kritische wetenschappers die onder meer in
The Lancet stelden dat onderzoek vaak onvoldoende
relevantie heeft. Het Gezondheidsraadrapport
‘Onderzoek waarvan je beter wordt’ uit 2016, een van
de Nederlandse antwoorden op de Lancet-artikelen
over verspilling in de wetenschap, begint langzamerhand zijn weg te vinden in de universitair medische
centra. Van Thiel zinspeelde daarop in de titel van
haar voordracht: ‘Toetsing waar je beter van wordt’.

‘Als er zoveel aandacht naar
het papierwerk gaat dat er
geen tijd meer overblijft voor
de inhoudelijke discussie,
dan dreigt ‘morele erosie’.’
– Ghislaine van Thiel
’Morele erosie’
In het spanningsveld tussen een traditioneel
toetsingskader en de veranderende praktijk van
onderzoek en lerende zorgsystemen pleit Van Thiel
ervoor om de toetsing aan te passen aan het risico
voor de patiënt en de omgeving. Gemakkelijk is dit
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volgens haar niet. Onderzoeksprotocollen bestaan
vaak uit honderden pagina’s, waarin het niet altijd
eenvoudig is om hoofd- en bijzaken van elkaar te
onderscheiden. Daarbij dreigt zelfs het gevaar van
‘morele erosie’: er gaat zoveel aandacht naar het
papierwerk, dat er geen tijd meer overblijft voor de
inhoudelijke discussie. Dezelfde bureaucratisering
ondermijnt ook de motivatie van onderzoekers,
waardoor zij bijvoorbeeld registratie van trials
proberen te ontduiken. De Europese Clinical Trial
Regulation, die na de inwerkingtreding ook verankerd
wordt in onze eigen WMO, belooft een vergroting van
de efficiëntie, maar zal de hoeveelheid papierwerk
eerder vergroten. De druk neemt toe, waardoor de
kwaliteit van de toetsing gevaar kan lopen. Dit vraagt
om verdere professionalisering en verhoging van de
efficiëntie binnen de METC’s. Daarnaast moeten
de leden van de METC’s zich ervan bewust blijven
dat het gaat om de inhoudelijke discussie, die nooit
in formulieren te vangen is.

Toekomst: clinical practice
en onderzoek
In het laatste gedeelte van haar voordracht
richtte Van Thiel zich op de toekomst. Wat kan

Nederland doen om, in de woorden van voormalig
CCMO-vicevoorzitter prof. dr. Adam Cohen,
‘‘s werelds beste geneesmiddelentestlocatie’
te worden? Om die vraag te beantwoorden, is het
volgens de Utrechtse ethica nodig om ruimer te
kijken dan alleen het moment van toetsing door de
METC. In de hele levenscyclus van een onderzoeksprotocol zijn er immers momenten waarop
verschillende instanties (financiers, wetenschapscommissies, reviewers, et cetera) het proces
evalueren. Dat kan leiden tot tegenstrijdige adviezen
en daar is volgens Van Thiel efficiencywinst te
boeken. In het geheel van de levenscyclus van een
protocol kan ook bekeken worden wat de beste
momenten zijn voor patiëntenparticipatie.
De veranderende grenzen tussen onderzoek en
klinische praktijk vragen ook om nieuwe, specifieke
regels. Als de praktijk meer op onderzoek gaat lijken,
is daar misschien ook meer toetsing nodig, maar
vermeden moet worden dat de klinische praktijk
beoordeeld wordt met de maatstaven van klassiek
medisch-wetenschappelijk onderzoek.
Kortom, 20 jaar na de invoering van de WMO is
het veld van medisch-ethische toetsing (opnieuw)
sterk in beweging.

EMA wil middelen sneller bij patiënt
Ongeveer een derde van alle protocollen die voor toetsing worden aangeboden,
betreft geneesmiddelonderzoek. Onder meer in het kader van de nieuwe
EU-wetgeving kreeg deze vorm van onderzoek extra aandacht tijdens het
symposium. Namens het Europees Geneesmiddelenagentschap, sinds maart
2019 in Nederland gevestigd, sprak prof. dr. Corinne de Vries in haar voordracht,
getiteld ‘EMA’s strategic reflection on European regulatory science to 2025
– potential impact on medicinal product research relevant to CCMO’, over de
nieuwe EMA-strategie. Deze is erop gericht is dat zoveel mogelijk patiënten
baat hebben bij de innovatieve kracht van wetenschap en bedrijfsleven.
Een academische opleiding in regulatory science kan daaraan bijdragen.

Prof. dr. Corinne de Vries
Corinne de Vries heads the Office for Science and Innovation Support in the Human Medicines
Research & Development Support Division at the European Medicines Agency. In this office,
Corinne coordinates EMA’s involvement with externally funded regulatory science projects such as
those funded under Horizon 2020 and Horizon Europe. In this role, she is on the Scientific Committee
of the Innovative Medicines Initiative (a public-private partnership funding scheme of Horizon 2020).
Before making the move to the regulatory environment, Corinne worked in academia for 20 years
where she led on pharmacoepidemiology research, including drug safety in pregnancy studies.
Corinne is pharmacist and epidemiologist by training, has a PhD from the Rijksuniversiteit Groningen
and an MA in Medical Ethics and Law from King’s College London.
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Het verhaal van De Vries sloot aan bij het betoog van
Van Thiel. Ook zij signaleerde de toegenomen
complexiteit van biomedisch onderzoek, mede
gedreven door ontwikkelingen als personalised
medicine. En ook De Vries pleitte voor de uitwisseling
van kennis en expertise als een van de belangrijkste
manieren om de uitdagingen van de 21e eeuw
tegemoet te treden. De doelstelling van de EMA is
uiteraard iets anders dan die van een METC of de
CCMO. Het Europees agentschap moet beslissen of
een geneesmiddel of Advanced Therapy Medicinal
Product (ATMP) veilig en effectief genoeg is om het
toe te laten tot de Europese markt. De recent
geformuleerde nieuwe strategie van de EMA kijkt
daarbij ook naar aspecten als toegankelijkheid en
beschikbaarheid. Zo is het Priority Medicinesprogramma (PRIME) erop gericht om ‘tempo te
maken’ bij de ontwikkeling en beoordeling van
veelbelovende nieuwe middelen tegen aandoeningen
waarvoor nu nog geen adequate behandeling bestaat.
Kleinere biotechbedrijven met een interessant product
kunnen rechtstreeks aankloppen bij de EMA voor
advies. Zo heeft de EMA actief geholpen om de
ATMP Zynteglo® (gentherapie tegen de bloedziekte
bèta-thalassemie) naar de markt te krijgen.

Parallelle trajecten

Innovatie stimuleren

Dat een geneesmiddel of medisch hulpmiddel veilig
en effectief is, betekent nog niet automatisch dat het
ook voor vergoeding in aanmerking komt. Hoewel
deze keuze per land gemaakt wordt en dus niet de
verantwoordelijkheid van de EMA is, denkt het
agentschap wel mee over onderzoek naar de waarde
van een product voor de patiënt, het zogeheten
HTA (Health Technology Assessment) onderzoek.
Soms kunnen deze aspecten immers worden
meegenomen in de studies die toch verricht moeten
worden om de effectiviteit van een product aan te
tonen. De Vries benadrukte dat het daarbij ook
belangrijk is om patiënten te vragen wat zij willen.
Patiënten met de ziekte van Parkinson bijvoorbeeld
hebben soms meer last van een slaapstoornis dan
van hun tremor.

De EMA ziet het als een van haar taken om bij te
dragen aan vernieuwingen op grond van medischwetenschappelijk onderzoek. Bij de EMA bestaat de
indruk dat de investeringen van de Europese Unie in
wetenschap meer klinische toepassingen kunnen
opleveren. Mede daarom wil de EMA meer dialoog
met de kennisinstellingen waar het innovatieve
onderzoek plaatsvindt. Zo’n dialoog moet leiden tot
beter wederzijds begrip, zowel van de obstakels in
onderzoek en regelgeving als van de mogelijkheden
om dergelijke obstakels te overwinnen.

In meer algemene zin pleitte De Vries ervoor om
meer te streven naar parallelle trajecten in de
innovatie in het systeem van wetenschap en
bedrijfsleven enerzijds en het systeem van zorg,
regelgeving en vergoeding anderzijds. Hoe beter
die twee in de pas lopen, des te meer baat
heeft de patiënt bij innovatieve ontwikkelingen.

Zorgvuldige maar zo min mogelijk bureaucratische
toetsing in de METC’s kan bijdragen aan zo’n
innovatief klimaat. Nederland kan inderdaad een
voortrekkersrol spelen, maar zou daarbij volgens
De Vries wel telkens de afstemming met andere
Europese landen moeten zoeken, zeker in het licht
van de EU-verordening voor geneesmiddelenonderzoek. Ook daar ligt volgens de EMA een taak
voor de kennisinstellingen, die met gericht onderzoek
de regulatoire wetenschap verder helpen en
professionals kunnen opleiden in het omgaan met
en toepassen van bestaande regels.

‘Als innovaties in wetenschap en bedrijfsleven
in de pas lopen met ontwikkelingen
in zorg, regelgeving en vergoeding,
is dat beter voor de patiënt.’
– Corinne de Vries
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De ‘hobbelige weg’ van ATMP’s
Advanced Therapy Medical Products (ATMP’s) worden vaak in één adem
genoemd met geneesmiddelen. Maar hun ontwikkeling en beoordeling is vaak
aanzienlijk complexer, zo bleek uit de voordracht van hematoloog prof. dr.
Fred Falkenburg, getiteld ‘De hobbelige weg van de ontwikkeling van cellulaire
therapeutica’. Vanwege die complexiteit berust de beoordeling van protocollen
met ATMP’s bij de CCMO. Het blijkt niet eenvoudig om de kwaliteit van
sommige (cellulaire) ATMP’s vooraf te bepalen, maar kwaliteitseisen kunnen
paradoxale en ongewenste gevolgen hebben. Voor genetische modificatie
gelden in Nederland milieuregels die door velen als zinloos worden beschouwd.
Welkom in de wondere wereld van toekomstige behandelingen.

Prof. dr. Fred Falkenburg, hoogleraar hematologie en bestuurder bij KWF
Prof. dr. Fred Falkenburg is hoogleraar hematologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum
(LUMC), bestuurder bij KWF Kankerbestrijding en oud-vicevoorzitter van de Centrale Commissie
Mensgebonden Onderzoek (CCMO). Hij studeerde geneeskunde aan het LUMC en promoveerde in
1980 op een onderzoek naar hematopoëtische stamcellen. Daarna werd hij opgeleid tot internist
en hematoloog. In 1999 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de afdeling hematologie van het
LUMC waar hij onderzoek doet naar immunotherapie voor hematologische aandoeningen,
in het bijzonder de ontwikkeling en toepassing van cellulaire immuuntherapie bij allogene
stamceltransplantatie. Van 2011 tot 2018 was hij lid van de Centrale Commissie Mensgebonden
Onderzoek (CCMO) en van 2016 tot 2018 tevens vicevoorzitter. Sinds 2018 combineert hij zijn
hoogleraarschap aan het LUMC met een bestuursfunctie bij KWF Kankerbestrijding.

Om zijn verhaal te verhelderen, begon Falkenburg zijn
voordracht met een klassieke behandeling in de
hematologie: chemotherapie. Een zware behandeling,
maar de productie en kwaliteitscontrole van de stof
die toegediend wordt zijn overzichtelijk. Het gaat om
een bekend molecuul, bijvoorbeeld cytarabine,
in een injectievloeistof waarvan de samenstelling
tot in detail bekend is. Een andere hematologische
behandeling, inmiddels ook klassiek te noemen,
is de stamceltransplantatie. Daarbij worden uit
beenmerg of perifeer bloed cellen verzameld met een
bepaald kenmerk (CD34) op hun oppervlak.
Slechts een deel van deze cellen zijn hematologische
stamcellen, die nieuwe bloedcellen kunnen vormen.
Er bevinden zich dus ook irrelevante cellen in de mix
die wordt toegediend aan de patiënt. Daarnaast
bevat een stamceltransplantaat afweercellen die
zowel complicaties veroorzaken als voor het
belangrijkste antitumoreffect van de behandeling
zorgen. De samenstelling van deze cellen wordt
voor toediening meestal niet bepaald.
Stamceltransplantaties worden officieel niet
beschouwd als ATMP’s, maar hebben hier volgens
Falkenburg wel veel overeenkomsten mee.
En hoewel de stamceltransplantaties inmiddels
hun plaats in de behandeling van kwaadaardige

‘Standaardisering van een
celtherapie is niet altijd
mogelijk met behoud van de
gewenste werkingen.’
– Fred Falkenburg
bloedziekte hebben bewezen, zou het volgens
Falkenburg gewenst zijn dat het product beter
gedefinieerd werd, zodat scherpere kwaliteitscontrole
en betere inschatting van effectiviteit mogelijk wordt.

Lokaal of massaal?
De complexiteit bij de beoordeling van cellulaire
ATMP’s maakte Falkenburg duidelijk aan de hand van
MSC’s. Zelfs over de afkorting wordt getwist: het zijn
mesenchymale stamcellen, dan wel mesenchymale
stromale cellen of zelfs marrow stroma cells. Het zijn
cellen die uit verschillende weefsels (o.a. beenmerg,
navelstreng, vet) geoogst kunnen worden en die na
opkweken in het laboratorium diverse toepassingen
hebben. Ze hebben een modulerend effect op het
afweersysteem en de vorming van littekenweefsel
(fibrosering) en dragen bij aan weefselherstel en de
vorming van nieuwe bloedvaten.
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De afgelopen jaren heeft de CCMO regelmatig
protocollen met MSC’s ter beoordeling voorgelegd
gekregen. Een bekend probleem daarbij is de
definitie van het product. De procedure voor het
afnemen van bijvoorbeeld beenmerg en het
opkweken van de aldus vergaarde cellen is vast te
leggen. Maar dat is geen garantie dat het product
dat zo ontstaat telkens exact dezelfde soorten cellen
in dezelfde verhoudingen bevat. Er bestaat geen test
om de potentie en de eventuele risico’s in detail
te meten. Wat ‘de potentie’ precies is, hangt zelfs
af van de specifieke toepassing. Behandeling met
MSC’s wordt onderzocht bij verscheidene
aandoeningen, van hartziekten tot transplantaatafstoting en van auto-immuunziekten tot
neurologische aandoeningen.
De laatste tijd is er een trend om MSC’s op
industriële schaal te produceren. Dat biedt
voordelen op het gebied van standaardisering en
productdefinitie, maar het uitgangsmateriaal is
dan niet langer afkomstig van de patiënt zelf,
maar van een donor. Dat betekent dat de MSC’s
lichaamsvreemd zijn en dus in de regel worden
afgestoten en niet kunnen uitgroeien. Ze zullen
dus minder bijdragen aan weefselherstel en
bloedvatvorming. De prijs van standaardisering
is daarmee waarschijnlijk te hoog geworden.

Rigide milieueisen
Een vergelijkbaar verhaal geldt voor de genetische
modificatie van afweercellen (T-cellen) voor de
behandeling van sommige vormen van kanker,
waaronder leukemie. Hierbij wordt altijd gebruik
gemaakt van eigen T-cellen van de patiënt, die in
het laboratorium door middel van gentherapie
voorzien worden van een extra receptor, een
oppervlaktemolecuul waarmee de cel kankercellen
kan herkennen en vernietigen. De T-cellen worden
vervolgens weer toegediend aan de patiënt.
De genetische modificatie kan plaatsvinden in het
centrum waar behandeling plaatsvindt, of in een
centrale faciliteit. Falkenburgs voorkeur ging duidelijk
uit naar de eerste optie, omdat de lijnen dan kort
zijn, de cellen zo vers mogelijk en de prijs laag.
Vanuit het oogpunt van regulatie echter is een
centrale faciliteit handiger, omdat kwaliteitscontrole
vereenvoudigd wordt. Ook hier is de vraag waar de
balans ligt tussen medisch-biologische en
technisch-procedurele kwaliteit.
Bij gentherapie in Nederland speelt overigens ook
nog onze uitzonderlijk strenge milieuwetgeving een
rol. Alle vormen van genetische modificatie vallen
onder dezelfde regels, of het nu gaat om planten of
bacteriën die zich gemakkelijk door het milieu kunnen

verspreiden of om gemodificeerde afweercellen
of genetisch gemankeerde virussen die geen
enkele mogelijkheid hebben om in de buitenwereld
te overleven. Door die rigide toepassing van
milieueisen is het vaak moeilijk om gentherapeutisch
onderzoek in Nederland uit te voeren en wijken veel
bedrijven uit naar andere landen. Volgens Falkenburg
wordt gewerkt aan oplossingen. Net als bij de

voorbeelden die De Vries noemde, is het hier dus
van belang dat regelgevende en toetsende instanties
zich goed laten informeren door de onderzoekers
over voor- en nadelen, risico’s en knelpunten.
De Nederlandse overlegcultuur met relatief weinig
hiërarchie biedt op het gebied van ATMP’s wellicht
kansen voor innovaties, met behoud van veiligheid
voor patiënt en omgeving.

Stellingen
In de plenaire discussie werden vijf stellingen geponeerd, waarover men
vervolgens met elkaar in debat ging.
Stelling

Eens

Oneens

1

Patiënten moeten alleen betrokken worden bij de opzet en uitvoering van onderzoek.

62%

38%

2

Nederland moet afscheid nemen van het decentrale model van medisch-ethische toetsing.

47%

53%

3

Een METC moet onafhankelijk zijn van de instelling.

77%

23%

4

Er moet één wettelijk kader komen voor al het onderzoek met mensen.

69%

31%

5

Proefpersonen moeten kunnen eisen dat reeds verkregen onderzoeksgegevens
worden verwijderd.

62%

38%
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