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Big Pharma
good or bad?
Symposium “Zorg in Vogelvlucht”

Bobsiegerink.com

Movie clips on youtube:
http://goo.gl/cnHQS2

CATAWIKI.com

IMDB.com

Doktor &wetenschapper
• Er is een ogenschijnlijke discrepantie tussen de dokter en de
wetenschapper
• Dokters willen patiënten behandelen
• Wetenschappers willen weten welke behandeling werkt

“Voor 99 dollar bepaalt
én interpreteert het bedrijf de
DNA-varianten van haar klanten.”

• Echter een dokter kan alleen behandelen wanneer hij weet welke
behandeling het beste is
• Derhalve moeten dokters een wetenschappelijke insteek hebben
test when unknown which treatment is best
NRC 30/11/2013
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“De DSM is er juist gekomen om enige
eenheid in psychiatrische ziektebeelden te
brengen. En is daarin geslaagd. Maar toch,
de klinische blik verandert met de tijd. Er
zijn modes. Er zijn wetenschappelijke
scholen. Er is commerciële invloed van de
pillen- en apparatenindustrie.”

NRC 30/11/2013

Marketing

TED TALK: http://goo.gl/yD33Z

Bad Trials

vs

Verkeerde vergelijking (placebo / suboptimaal), klinisch irrelevante uitkomsten

Bigger, Simpler Trials

Indirecte marketing en beïnvloeding van dokters via scholing / KOL

JAMA

Danielleofry.com

Missing data

All Trials Registered | All Results Reported

Missende data, toezichthouding is niet toereikend
Gagging clauses
DOI: 10.1371/journal.pone.0034938
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Maar…

Welke behandelingen waren er geweest zonder de farmaceutische industrie?
De industrie is noodzakelijk, maar de manier waarop academie en industrie
zich tot elkaar verhouden moet worden herzien

Mare 28/11/2013

Scienceintransition.nl

The Economist Oct 2013

Why most research findings are false
• Nadruk op publiceren van ‘positieve resultaten’
• Gebrek aan replicatie onderzoek; “Why most research findings are false”
• Gevolgen:
• Veel ‘ontdekkingen’ moeten worden teruggetrokken
• Relevantie van onderzoek is niet altijd duidelijk
Replicatie is de core business van de farmaceutische industrie en dat zou
dat ook moeten zijn binnen de wetenschap
Knaw.nl
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Wetenschappelijke integriteit
• Doing the right thing even when nobody is watching (CS Lewis)
• Recent zijn verschillende wetenschappers
• Werken op een eilandje
• Stellen zich niet controleerbaar op
• Data zijn niet te verifiëren

In een farmaceutisch bedrijf zal een wetenschapper nooit solitair, zonder controle van
peers en ‘check and balances’, zijn werk kunnen doen, een systeem aar de wetenschap
ook naar moet overstappen

Publieke opinie

Maar…

Wel of geen vaccinaties ?
Wakefield, BMR vaccin, verhoogde kans op autisme
verontrustemoeders.nl, HPV vaccin, ‘ga zelf op onderzoek uit’
Welke inzichten waren er geweest zonder de academie?
Wel of geen Diane-35 voor anticonceptie?
indicatie voor acne, niet anticonceptie

De academie is noodzakelijk, maar de manier waarop academie onderzoek
verricht moet worden herzien

Commerciele partijen lukt het om hun boodschap bij het juiste publiek te
krijgen, iets wat de wetenschap niet altijd lukt

Academie
Middel
Unbiased vergelijkingen van alle data
ingegeven door klinische
vraagstukken

Doel
Werken aan nieuwe
behandelingen die de
gezondheid van patiënten
bevordert

Academie
Perverse prikkel
Carrière van de onderzoeker die wil
‘scoren’, desnoods met irrelevant
‘sexy’ onderzoek. Dit leidt tot over
optimisme en wetenschappelijk
wangedrag

Middel
Unbiased vergelijkingen van alle data
ingegeven door klinische
vraagstukken

Middel
Gefocussed R&D teams die werken
aan high potential projects met
talloze checks and balances
doelgroepcommunicatie

Doel
Werken aan nieuwe
behandelingen die de
gezondheid van patiënten
bevordert

Doel
Geld verdienen door
behandelingen te
ontwikkelen en te verkopen

Perverse prikkel
Carrière van de onderzoeker die wil
‘scoren’, desnoods met irrelevant
‘sexy’ onderzoek. Dit leidt tot over
optimisme en wetenschappelijk
wangedrag

Perverse prikkel
Patent bescherming, mogelijkheden
tot beïnvloeden van de markt en
eigendom van trial data kunnen
leiden tot vergroten van patiënten
populatie en overoptimistisch
resultaat beeld behandeling

Farmaceutische industrie
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Big Pharma
both good & bad
Tijd om van pharma te leren om ons eigen doel te bereiken!

Bobsiegerink.com

CATAWIKI.com
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