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SAMENVATTING 
 

 

Hoofdstuk één: Inleiding 

 

In dit proefschrift beschrijf ik mijn onderzoek naar de praktijk van ethisch toezicht op 

medisch wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen. In het inleidende hoofdstuk 

leg ik uit waarom het wenselijk is te onderzoeken hoe ethisch toezicht in de praktijk 

functioneert en wat mijn aanpak daarvoor is. De meeste landen hebben al vele jaren een 

systeem voor toezicht op de ethische aspecten van medisch onderzoek, met Medisch-

Ethische Toetsingscommissies als hoeksteen van dat systeem. Deze toezichtsystemen 

dienen ervoor te zorgen dat onderzoek van voldoende ethische kwaliteit is en dat 

proefpersonen daarmee beschermd worden tegen de gevaren van deelname aan 

onderzoek. Of onderzoek ethisch is hangt af van een aantal morele principes: het 

maatschappelijk belang van onderzoek, de wetenschappelijke validiteit, een 

rechtvaardige selectie van proefpersonen, een goede verhouding tussen enerzijds de 

risico’s en belasting voor proefpersonen en anderzijds het maatschappelijk belang, een 

geïnformeerde toestemming van proefpersonen en tot slot, een respectvolle omgang 

met proefpersonen. Onder ‘ethisch toezicht’ versta ik in dit proefschrift: de activiteiten 

van onafhankelijke organisaties gericht op de ethische kwaliteit van medisch 

wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen. 

Ondanks dat Medisch-Ethische Toetsingscommissies over het algemeen gezien 

worden als belangrijke spelers in het toezichtsysteem, worden ze ook bekritiseerd. Er 

wordt getwijfeld aan de doelmatigheid van Toetsingscommissies en er wordt gedacht 

dat ze de vooruitgang van de wetenschap onnodig belemmeren. Tegelijkertijd zijn er 

ook zorgen over de bescherming van proefpersonen door Toetsingscommissies. Deze 
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kritieken worden echter vaak niet onderbouwd met feiten. Er is weinig betrouwbare 

informatie over het daadwerkelijke functioneren van Toetsingscommissies of de bredere 

praktijk van ethisch toezicht; het systeem is een ‘black box’. Het hoofddoel van het 

onderzoek in dit proefschrift is deze ‘black box’ open te maken en inzicht te geven in 

hoe ethisch toezicht, in het bijzonder door Medisch-Ethische Toetsingscommissies, in 

de praktijk werkt. Een secundaire doelstelling is te helpen het toezichtsysteem te 

verbeteren. 

Om deze doelstellingen te verwezenlijken gaat dit proefschrift in op de 

volgende vijf onderzoeksvragen: Hoe evalueren Medisch-Ethische Toetsingscommissies 

voorstellen voor medisch onderzoek tijdens hun vergaderingen? Houden 

Toetsingscommissies en onderzoeksinstellingen ook toezicht op de ethische kwaliteit 

van de uitvoering van onderzoek, en zo ja, hoe? Leiden onderzoeken daadwerkelijk tot 

wetenschappelijke kennis en hoe kan een Toetsingscommissie daar toezicht op houden? 

Wat dient te worden gedaan in gevallen waar de medische belangen van patiënten 

botsen met het belang van wetenschappelijke vooruitgang? En hoe kunnen 

toezichthoudende organisaties zorgen voor een rechtvaardige verdeling van de baten 

van wetenschappelijke kennis?  

Om de ‘black box’ van ethisch toezicht open te maken en de onderzoeksvragen 

te kunnen beantwoorden heb ik binnen de praktijk van ethisch toezicht gezocht naar 

contrasten: scherpe tegenstellingen die inzicht geven in diverse manieren van het goede 

doen. In de volgende vijf hoofdstukken behandel ik telkens één van de 

onderzoeksvragen en onderzoek de desbetreffende contrasten. In het afsluitende 

hoofdstuk, hoofdstuk zeven, maak ik een overkoepelende analyse van de 

deelonderzoeken uit de eerdere hoofdstukken en distileer ik uit de gevonden contrasten 

een dieper inzicht in wat het is om het goede te doen in ethisch toezicht op onderzoek.  

 

 

Hoofdstuk twee: Achter de schermen bij ethische toetsing 

 

In hoofdstuk twee ga ik dieper in op een van de belangrijkste, maar tegelijkertijd ook 

een van de minst transparante onderdelen van het toezichtsysteem voor medisch 
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onderzoek: de discussies die plaatsvinden tijdens de vergaderingen van Medisch-

Ethische Toetsingscommissies. Ik onderzoek hoe een Toetsingscommissie in de praktijk, 

gedurende haar vergaderingen, voorstellen voor medisch onderzoek evalueert. Kennis 

hierover zou Toetsingscommissies kunnen helpen bij het behartigen van de belangen 

van proefpersonen en de wetenschap. Door commissievergaderingen bij te wonen en de 

discussies die daar plaatsvonden te analyseren ontdekte ik dat de Toetsingscommissie 

twee handelingsrepertoires gebruikte bij het evalueren van onderzoeksvoorstellen: 

enerzijds een repertoire dat zich richt op regels en oordelen en anderzijds een repertoire 

dat zich richt op kennisproductie en advies. Ondanks dat het eerste repertoire dichter 

ligt bij wat mensen verwachten dat Medisch-Ethische Toetsingscommissies doen, is het 

combineren van deze twee repertoires de moeite waard omdat het onderzoekers kan 

helpen de ethische kwaliteit van hun onderzoek te verbeteren. 

 

 

Hoofdstuk drie: Monitoren – naleving of kwaliteitsverbetering? 

 

In hoofdstuk drie richt ik me op de fase na de toetsing van onderzoeksvoorstellen en 

kijk ik naar de daadwerkelijke uitvoering van medisch onderzoek. Ik onderzoek hoe 

Medisch-Ethische Toetsingscommissies en onderzoeksinstellingen in de praktijk 

toezicht houden op de uitvoering van onderzoek (‘monitoren’). Inzicht in deze 

praktijken is van belang, omdat het monitoren van onderzoek een belangrijke bijdrage 

kan leveren aan de bescherming van de rechten en het welzijn van proefpersonen. Ik 

heb voor dit onderzoek gekeken naar Medisch-Ethische Toetsingscommissies en 

onderzoeksinstellingen in de Verenigde Staten, omdat programma’s voor het monitoren 

van onderzoek daar al enige jaren in zwang zijn – dit in tegenstelling tot Nederland. 

Mijn analyse laat zien dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen programma’s, maar 

ook dat ze ingedeeld kunnen worden in twee types. Het eerste type noem ik ‘nalevings-

monitoren’. Nalevings-monitoren richt op de onderzoeksdocumentatie en kan 

uitmonden in het eisen van herstelacties of het straffen van onderzoekers. Het tweede 

type noem ik ‘kwaliteitsverbeterings-monitoren’. Kwaliteitsverbeterings-monitoren 

richt zich meer op de daadwerkelijke uitvoering van onderzoek en kan resulteren in 

lessen voor onderzoekers en de onderzoeksinstelling over hoe het onderzoeksproces 
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verbeterd kan worden. Ik betoog dat kwaliteitsverbeterings-monitoren de voorkeur 

verdient, omdat deze vorm van monitoren kan helpen een sfeer van vertrouwen tussen 

onderzoekers en Medisch-Ethische Toetsingscommissies te cultiveren, wat kan leiden 

tot een betere bescherming van proefpersonen. 

 

 

Hoofdstuk vier: Hoe vaak worden klinische studies gepubliceerd? 

 

In hoofdstuk vier kijk ik in meer detail naar toezicht op de uitvoerende fase van 

medisch onderzoek. Ik stel de vraag in hoeverre onderzoek tot wetenschappelijke 

vooruitgang leidt en hoe daar toezicht op gehouden kan worden. Ik heb daarom 

onderzocht hoe vaak onderzoeksresultaten tot publicaties leiden in wetenschappelijke 

tijdschriften, en of een Medisch-Ethische Toetsingscommissie dit tijdens het toetsen van 

een onderzoeksvoorstel al zou kunnen voorspellen. Verzuimen onderzoeksresultaten te 

publiceren doet immers geen recht aan de inspanningen van proefpersonen. Bovendien 

kan het niet-publiceren van resultaten de wetenschappelijke literatuur vertekenen. Het 

kunnen voorspellen van al of niet publiceren zou Toetsingscommissies een extra 

instrument in handen kunnen geven om de belangen van proefpersonen te beschermen. 

Ik ontdekte dat bijna de helft van de onderzoeken niet gepubliceerd werden. Bovendien 

bleek dat onderzoeken waarvan het toetsingsproces moeizaam was geweest en 

onderzoeken die direct ten goede hadden kunnen komen aan proefpersonen (toegepast 

onderzoek) relatief veel vaker niet gepubliceerd werden. Toetsingscommissies zouden 

dit soort voorspellende informatie kunnen gebruiken om er meer gericht op toe te zien 

of onderzoek gepubliceerd wordt. Toetsingscommissies zouden ook tijdens het 

toetsingsproces hun zorgen over niet-publiceren kunnen bespreken met de onderzoeker 

in kwestie, om daarmee niet-publiceren te voorkomen. 

 

 

Hoofdstuk vijf: Tumorweefsel – wie gaat erover? 

 

In hoofdstuk vijf richt ik me op het toezicht op het gebruik en de bewaring van humaan 

weefsel en beschrijf ik de ontwikkeling van een richtlijn voor het beheer van rest-
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(tumor)weefsel van patiënten. Rest-weefsel wordt vaak opgeslagen voor 

onderzoeksdoeleinden, maar kan in sommige gevallen op een later tijdstip ook nog van 

klinische betekenis zijn. Hierbij kunnen de belangen van patiënten tegenover die van 

onderzoekers komen te staan. Een dergelijke situatie ontstond toen een vrouw, die 

eerder behandeld was voor borstkanker, aan haar arts vroeg een nieuwe genetische test 

uit te voeren op haar rest-tumorweefsel dat opgeslagen lag voor onderzoek. Omdat er 

voor deze situatie geen direct toepasbare richtlijnen beschikbaar waren die konden 

helpen bij het afwegen van de belangen van een patiënt tegenover onderzoek, leek het 

nuttig hiervoor een specifieke richtlijn te ontwikkelen. Een analyse van relevante 

literatuur en bestaande richtlijnen gaf aan dat er in toekomstige, vergelijkbare gevallen 

rekening gehouden zou moeten worden met vier ethische principes: de 

verantwoordelijkheid van zorgverleners om goede zorg te leveren; de rechten van 

patiënten ten aanzien van hun lichaamsmateriaal, verwijderd of niet; de afgeleide 

rechten van familieleden ten aanzien van het materiaal; en het doorslaggevende belang 

van de gezondheid van een patiënt ten opzichte van wetenschappelijke belangen. De 

praktische implicaties ten aanzien van het beheer van weefsel worden in dit hoofdstuk 

nader geëxploreerd, onder meer de praktische aspecten van het opslaan van voldoende 

weefsel voor toekomstig klinisch gebruik. 

 

 

Hoofdstuk zes: Rechtvaardige methodes voor klinisch onderzoek 

 

In hoofdstuk zes analyseer ik hoe het principe van verdelende rechtvaardigheid 

relevant kan zijn voor medisch onderzoek. Ik onderzoek hoe de keuze voor een 

bepaalde onderzoeksmethodologie invloed kan hebben op een rechtvaardige verdeling 

van de baten van de gegenereerde wetenschappelijke kennis. Ik betoog dat drie 

onderdelen van de huidige ‘gouden standaard’ voor medische onderzoeksmethodes – 

het gerandomiseerde, gecontroleerde onderzoek (RCT) – kunnen leiden tot een 

onrechtvaardige verdeling: (1) RCTs standaardiseren onderzoeksgroepen, wat de 

resultaten soms moeilijk te vertalen maakt naar achtergestelde groepen buiten het 

onderzoek; (2) RCTs standaardiseren de zorgverlening binnen onderzoek, en 

achtergestelde groepen buiten het onderzoek kunnen meer moeite hebben om zich aan 
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deze gestandaardiseerde zorg aan te passen; en (3) de nadruk die RCTs leggen op 

gestandaardiseerde interventies leidt ertoe dat er binnen onderzoek minder aandacht is 

voor complexere interventies zoals leefstijlinterventies, precies het soort interventies 

dat patiënten uit achtergestelde groepen goed kunnen gebruiken. Hoewel 

standaardisering kan helpen om valide kennis te vergaren, kan het er dus ook toe leiden 

dat er voor achtergestelde patiëntengroepen minder relevante kennis beschikbaar komt. 

Het zou kunnen helpen om minder te standaardiseren in RCTs, en bovendien zouden 

onderzoeksmethodes met een minder sterke hang naar standaardisering, zoals 

kwalitatieve methodes, kunnen helpen specifieke kennis voor achtergestelde groepen te 

vergaren. Dit zijn overwegingen die een plek dienen te krijgen bij ethisch toezicht op 

medisch onderzoek.  

 

 

Hoofdstuk zeven: Discussie 

 

In het afsluitende hoofdstuk smeed ik de resultaten van de deelonderzoeken in dit 

proefschrift samen tot een dieper inzicht in ethisch toezicht op medisch onderzoek. Ik 

betoog dat er twee filosofieën zijn voor hoe je het goede kan doen in ethisch toezicht. 

Ten eerste ‘goed- of afkeuren’: dit heeft als doel de ethische kwaliteit van onderzoek te 

borgen en werkt toe naar goed- of afkeuring, kent werkrelaties gebaseerd op autoriteit, 

en richt zich op documentatie. Ten tweede ‘verbeteren’: dit heeft als doel de ethische 

kwaliteit van onderzoek te verbeteren door adviezen te geven, kent werkrelaties 

gebaseerd op gelijkwaardigheid, en richt zich op de praktijk. Na een reflectie op de 

onderzoeksmethodes die gebruikt zijn voor dit proefschrift, bespreek ik de sterke en 

zwakke kanten van beide filosofieën voor ethisch toezicht. Vervolgens bespreek ik de 

wisselwerking tussen beide aanpakken, en hoe ze het beste gecombineerd kunnen 

worden. Ik sluit af met het trekken van de belangrijkste conclusies uit dit proefschrift. 

Ondanks dat goed- of afkeuren dichter ligt bij wat mensen van Medisch Ethische 

Toetsingscommissies verwachten en dat het de dominante aanpak is voor ethisch 

toezicht, is verbeteren een waardevol alternatief om wetenschappelijke vooruitgang te 

ondersteunen en de belangen van proefpersonen te behartigen. 


