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Floor Sietsma 
Extreem slim en ongelooflijk begaafd
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Visie
‘Ik zou willen dat onze studenten 
competente rebellen worden. Re-
bellen in de intellectuele zin van 
het woord. Omdat er nog te veel 
geaccepteerde dogma’s zijn die ter 
discussie gesteld moeten worden 
en, indien nodig, vervangen.’ Dat 
zei rector magnificus Dymph van 
den Boom tijdens de diesrede. De 
dies is de officiële verjaardag van 
de universiteit, en de onofficiële 
nieuwjaarsreceptie. 
De HvA heeft geen algemene 
nieuwjaarsbijeenkomst. Dat doen 
de concurrerende hogescholen 
beter. Voorzitter Doekle Terpstra 
kondigde tijdens de nieuwjaars-
borrel van Inholland aan dat de 
‘oude’ heao weer wordt ingevoerd. 
Ron Bormans van de Hogeschool 
Rotterdam maakte in zijn nieuw-
jaarsrede bekend dat de HAN 
sterk wil gaan focussen op de 
kwaliteit van het voltijd bachelo-
ronderwijs en dat het deeltijdon-
derwijs op de schop gaat.  
Volgend jaar zou de HvA ook 
een nieuwjaarsreceptie moeten 
organiseren waarbij de visie voor 
het komend jaar wordt geschetst. 
Dat is goed voor de profilering 
van de hogeschool, en leuk voor 
de medewerkers. 

Jim Jansen, hoofdredacteur Folia 
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Dankzij de toegenomen welvaart en de voortschrijdende me-

dische wetenschap worden we steeds ouder, maar helaas niet 

steeds gezonder. We zijn vooral steeds langer ziek. Drie spe-

cialisten spreken over de rol van wetenschappelijk onderzoek 

voor de zorg van de toekomst. ‘Bedrijven willen dicteren welke 

kant het onderzoek op gaat.’ tekst Marieke Buijs en Eva Rooijers / foto Fred van Diem

‘Als ik voor een collegezaal met 
studenten sta, realiseer ik me dat 
dertig tot veertig procent dement 
is tegen de tijd dat ze tachtig zijn. 

Op negentigjarige leeftijd ligt dat percentage 
nog hoger.’ Even is het stil als neurowetenschap-
per Elly Hol (46), die onderzoek doet naar de 
oorzaken van ouderdomsziekten als alzheimer 
en parkinson, deze cijfers noemt. ‘Dat is best 
heftig,’ zegt huisarts en medisch ethicus Dick 
Willems (58). ‘En hoe is dat op mijn leeftijd?’ 
vraagt oncoloog Dick Richel (65), die op het punt 
staat met pensioen te gaan, met een knipoog. Het 
gezelschap lacht.

lanGer ziek
Het zijn verontrustende cijfers voor vergrijzend 
Nederland. De toegenomen welvaart en explo-
sief groeiende kennis en kunde in de medische 
wetenschap hebben ervoor gezorgd dat mensen 
steeds ouder worden. De levensverwachting van 
een baby die vandaag geboren wordt, is honderd 
jaar. En toch vertalen die verbeteringen in 
de medische zorg zich niet in een gezondere 
samenleving. Het aantal gezonde levensjaren 
blijft min of meer gelijk, het is de zieke levens-
duur die toeneemt, zo schetste Marcel Levi, 
decaan van de medische faculteit, onlangs in 

een lezing. En de kosten stijgen navenant. De 
jaarlijkse zorgkosten voor vijfentachtigplussers 
zijn met een kleine dertigduizend euro zo’n tien 
keer hoger dan die voor volwassenen tussen 
de vijfentwintig en vierenveertig jaar, blijkt uit 
cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezond-
heid en Milieu. 
Op verzoek van Folia Magazine komen de 
hoogleraren bij elkaar om te praten over het we-
tenschappelijk onderzoek dat ten grondslag ligt 

aan die dure behandelingen. Naar welke ziektes 
moet onderzoek worden gedaan en naar welke 
niet? Wie moet dat onderzoek betalen? Kan het 
onderzoek efficiënter? En zouden mensen al-
leen nog behandelingen en medicijnen vergoed 
moeten krijgen waarvan wetenschappelijk is 
aangetoond dat ze werken? 
‘Doordat je ziektes als kanker beter kunt behan-
delen, worden mensen steeds ouder en krijgen 
ouderdomsziektes zoals alzheimer de kans om 
zich te ontwikkelen,’ zegt Elly Hol. En dat is 
geen prettig scenario. Een alzheimerziekbed 
kan vijftien tot twintig jaar duren, begint met 

‘Mensen willen graag  
een pil slikken’

vergeetachtigheid, maar gaat vaak gepaard met 
angst, verdriet of agressie en leidt onder meer 
tot incontinentie en moeite met eten. Uiteinde-
lijk is de patiënt zo verzwakt dat hij overlijdt aan 
bijvoorbeeld een longontsteking. 
Daarom moet de wetenschap volgens kanker-
specialist Dick Richel gezondheidswinst op alle 
fronten boeken. ‘Alleen dan krijg je een zinvolle 
verlenging van het leven. Want als je bij kanker 
enorme vooruitgang boekt en vervolgens 
krijgt iedereen alzheimer, dan heb je nog niets.’ 
Daarom moeten de onderzoeksinspanningen 
naar ouderdomsziektes volgens hem gelijklo-

Tijd voor zorg?
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pen met die van onderzoek naar andere ziektes 
zoals kanker.
Dick Willems: ‘Maar de consequentie daarvan is 
dat er minder geld naar oncologie moet en meer 
naar parkinson- en alzheimeronderzoek. Dat 
zijn de onopgeloste aandoeningen.’ Oncoloog 
Richel reageert laconiek: ‘Dat ben ik helemaal 
met je eens.’ Neurowetenschapper Hol tempert 
het enthousiasme van de heren over haar vak-
gebied. ‘Misschien is die problematiek onop-
losbaar. Er zijn al zo veel groepen over heel de 
wereld die onderzoek doen naar alzheimer.’ 
Willems: ‘Liggen er dan helemaal geen oplossin-

gen in het verschiet?’ Hol: ‘Nou, ze doen nu dier-
proeven met vaccinaties. Die lijken veelbelovend, 
maar of ze te vertalen zijn naar mensen is zeer 
de vraag. En een pil die de ziekte terugdraait, 
is er niet. Ik denk ook niet dat die er binnen-
kort zal komen. Er zijn geen doorbraken in het 
alzheimeronderzoek. We weten bijvoorbeeld nog 
steeds niet waarom iemand dement wordt.’ 

VerdWijnende financierinG
Maar wie bepaalt welke ziekte wel en welke 
ziekte niet moet worden onderzocht? De 
overheid doet dat steeds minder, waarschuwt 

Willems. ‘Het grootste probleem voor de medi-
sche wetenschap vormt het verdwijnen van de 
publieke financiering van onderzoek. Daardoor 
word je als onderzoeker afhankelijker van de 
farmaceutische industrie.’ Die doet volgens 
Willems voornamelijk onderzoek naar genees-
middelen waarvan men verwacht dat ze flink 
wat geld in het laatje brengen. ‘Maar er moet 
ook geld beschikbaar zijn voor onderzoek naar 
ziektes als malaria, waar voorlopig weinig geld 
valt te verdienen aan een behandeling.’ Ethicus 
Willems vreest dat dit onderzoek zal sneuvelen, 
nu publieke financiering van onderzoek steeds 

V.l.n.r.: Dick Willems, Dick Richel en Elly Hol
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minder voorhanden is. ‘Dat is een kwalijke 
ontwikkeling. We hebben de collectieve ver-
antwoordelijkheid ook onderzoek daarnaar te 
blijven financieren.’
Ook Hol merkt dat de publieke financiering 
afneemt. ‘We moeten mede door het topsecto-
renbeleid steeds meer samenwerking zoeken met 
het bedrijfsleven. Bedrijven willen dicteren welke 
kant het onderzoek op gaat: de kant die op korte 
termijn harde cash oplevert. Ik zet ook altijd in 
onderzoeksvoorstellen dat mijn onderzoek bij zal 
dragen aan een medicijn tegen alzheimer. Terwijl 
hier nog lang geen sprake van is.’ 
Richel: ‘Ik wil toch even een ander geluid laten 
horen. Je hebt de farmaceutische industrie 
heel hard nodig. Dat zijn de enige instanties 
die in staat zijn om de enorme kosten voor de 
ontwikkeling van een medicijn te dragen. Dat 
kost miljarden. Er is geen overheid die zich 
daaraan waagt.’ Willems: ‘Natuurlijk, dat is 
ook zo. Maar dat ontslaat de overheid niet van 
haar verantwoordelijkheid.’

effectiViteit onbeWezen
Het gesprek komt op behandelingen waarvan 
de werking niet is aangetoond. Volgens het ge-
renommeerde British Medical Journal ontbreekt 
voor de helft van de medische behandelingen 
wetenschappelijk bewijs van de effectiviteit. Zo 
is er bijvoorbeeld ernstige twijfel over de waarde 
van nierdialyse bij oude patiënten. Zouden dat 
soort behandelingen nog wel vergoed moeten 
worden nu de zorgkosten de pan uit rijzen? Wil-
lems: ‘Ik zou juist willen pleiten voor het zoeken 
naar nieuwe vormen van wetenschappelijk 
bewijs. Kijk, met “wetenschappelijk bewijs” be-
doelt men nu dat het nut van een behandeling is 
aangetoond in een gerandomiseerd onderzoek, 
de heilige graal in de medische wetenschap.’ 
In zo’n gerandomiseerd onderzoek worden 
proefpersonen willekeurig in twee groepen in-
gedeeld. Eén groep patiënten krijgt het nieuwe 
middel en de andere groep, de controlegroep, 
krijgt een placebo of een bestaand medicijn 
waarvan duidelijk is wat de werking is. Willems: 
‘Dat is een betrouwbare methode om de effecti-
viteit van een geneesmiddel vast te stellen. Maar 
het is ook erg duur, omdat je heel veel mensen 

nodig hebt. Zo’n onderzoek kost honderden 
miljoenen, zo niet miljarden. En om een medi-
cijn geregistreerd te krijgen moet je niet één zo’n 
onderzoek uitvoeren, maar wel tien. Dat maakt 
een behandeling, waarmee de investering moet 
worden terugverdiend, onbetaalbaar. En die 
methode van dat gerandomiseerde experiment, 
die gebruiken we tegenwoordig werkelijk overal 
voor! Daar moeten we mee ophouden.’ 
Willems geeft als voorbeeld telezorg voor pati-
enten in de terminale fase van kanker. Mensen 
zijn volgens hem enthousiast over deze nieuwe 
behandeling waarbij via internet gecommu-
niceerd wordt met de patiënt. Het effect van 
die zorg is echter moeilijk aan te tonen in een 
gerandomiseerd onderzoek. Willems: ‘Het 
is namelijk bijna niet te doen om terminale 

kankerpatiënten in twee vergelijkbare groepen 
in te delen, omdat die patiënten aan meerdere 
kwalen tegelijk lijden. Dat vertroebelt het effect 
van de behandeling. Om dat effect toch te on-
derscheiden heb je zo veel proefpersonen nodig 
dat telezorg uiteindelijk nog kostbaarder zou 
worden dan een kuur tegen kanker. Natuurlijk, 
je moet het nut van een behandeling aantonen, 
maar dat kan ook op een andere manier. Je kunt 
bijvoorbeeld een tevredenheidsonderzoek doen, 
aan mensen vragen hoe ze de zorg hebben erva-
ren. Maar dan moet je accepteren dat dat geen 
harde statistische bewijzen oplevert.’
Oncoloog Richel valt Willems bij. ‘Sommige 
vormen van kanker zijn zo zeldzaam, die komen 
misschien tien keer per jaar voor in Neder-
land, dan kun je nooit in een gerandomiseerd 
onderzoek testen hoe effectief een behandeling 
is. Dus vertrouw ik maar op ervaring. Mijn 
eigen ervaring, maar ook die van collega’s uit de 
vakbladen. Daarom is het ook geneeskunst en 
niet geneeskunde. Het is de kunst om te gaan 
met dingen die niet helemaal hard zijn. Een 
Finse collega behandelde een vrouw met een 

gisttumor, waar eigenlijk niets aan te doen was 
en waar ze aan zou overlijden. Kort daarvoor 
had de oncoloog een artikel gelezen over een 
nieuwe behandeling voor leukemie. Hij bedacht 
dat hij het leukemiemiddel kon uitproberen op 
de gisttumor. Die man heeft toen gezegd dat 
zijn patiënt ook leukemie had om de nieuwe be-
handeling aan te kunnen vragen. Hij heeft dus 
tegen alle regels in een patiënt behandeld. Maar 
de tumor slonk weg. Tegenwoordig behandelt 
iedereen een gisttumor op die manier.’ 
Hol: ‘Wat een slimme zet. Deze arts ging creatief 
om met de beschikbare wetenschappelijke 
kennis. Wat ik kwalijk vind, zijn artsen die 
behandelingen aanbieden waar iedere logische 
of wetenschappelijke onderbouwing voor ont-
breekt. Bijvoorbeeld artsen die stamceltherapie 
aanbieden voor hersenziekten. Daar is geen 
enkel bewijs voor, ook niet uit proefdieron-
derzoek.’ Richel: ‘Ja, dat zijn oplichters!’ Hol: 
‘Inderdaad. Dat kan gewoon niet! Maar het 
gebeurt. Niet in Nederland, maar tot 2011 kon 
dat even over de grens in Duitsland wel. Of in 
Mexico. Daar betalen mensen duizenden euro’s 
om stamcellen onder de huid in hun hand in te 
laten brengen. Dat is een schande. Ondertussen 
klagen mensen hier op internet over het feit dat 
Nederlandse artsen die behandeling weigeren. 
Alsof ze te conservatief zijn en patiënten een 
werkzame therapie ontzeggen.’
Hetzelfde geldt volgens Hol voor andere 
behandelingen van alzheimer. ‘Er zijn ook veel 
pillen tegen alzheimer die het ziekteproces niet 
stoppen en de dementieklachten ook niet echt 
verlichten. Maar in Amerika worden die toch 
aan iedere patiënt voorgeschreven. In Neder-
land gebeurt dat volgens mij ook steeds vaker, 
omdat uit sommige studies toch blijkt dat de 
pillen de aftakeling een beetje vertragen. Dan 
is het aan het College van Zorgverzekeraars 
om te bepalen of die medicatie wel of niet in 
het zorgpakket moet.’ Zelf weet ze niet wat ze 
zou aanraden. ‘Die medicijnen kunnen niet 
veel kwaad, afgezien van wat darmproblemen. 
Maar mensen willen graag een pil slikken, om-
dat ze denken dat er dan iets gebeurt. Dat ze 
het proces kunnen remmen. En die gedachte is 
ook waardevol.’ yyy

‘Je hebt de 
farmaceutische industrie 
heel hard nodig’




