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1	  -‐	  Inleiding	  
	  

Dit	  rapport	  analyseert	  de	  situatie	  van	  het	  academisch	  klinisch	  kankeronderzoek	  in	  Vlaanderen.	  
Academisch	  klinisch	  onderzoek	  is	  onderzoek	  waarvoor	  een	  academisch	  onderzoeker	  het	  initiatief	  
neemt	  en	  dat	  gericht	  is	  op	  het	  verwerven	  van	  wetenschappelijke	  kennis	  om	  de	  patiëntenzorg	  te	  
verbeteren.	  Het	  academisch	  klinisch	  onderzoek	  probeert	  te	  bepalen	  wat	  de	  beste	  strategie	  is	  bij	  het	  
stellen	  van	  de	  diagnose	  en	  bij	  de	  behandeling	  van	  kanker,	  door	  een	  behandeling	  die	  al	  in	  het	  
laboratorium	  getest	  is	  vervolgens	  op	  menselijke	  proefpersonen	  te	  testen.	  Klinisch	  onderzoek	  kan	  
gaan	  over	  geneesmiddelen,	  chirurgische	  ingrepen,	  radiotherapie,	  medische	  beeldvorming	  of	  cel-‐	  en	  
gentherapie.	  De	  grens	  met	  het	  translationeel	  onderzoek,	  dat	  de	  resultaten	  van	  het	  preklinische	  
onderzoek	  in	  het	  laboratorium	  naar	  het	  klinische	  onderzoek	  in	  het	  ziekenhuis	  vertaalt,	  is	  niet	  altijd	  
scherp	  te	  trekken.	  Onderstaande	  conclusies	  zijn	  wellicht	  ook	  van	  toepassing	  op	  de	  klinische	  aspecten	  
van	  het	  translationeel	  onderzoek.	  

De	  analyse	  vertrekt	  van	  de	  ervaringen	  van	  academische	  kankeronderzoekers.	  Vervolgens	  proberen	  
we	  de	  ervaringen	  van	  de	  onderzoekers	  te	  kaderen,	  door	  dieper	  in	  te	  gaan	  op	  twee	  essentiële	  
randvoorwaarden	  van	  het	  klinisch	  onderzoek:	  de	  bestaande	  wetgeving	  en	  de	  beschikbare	  
financiering.	  	  
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2	  –	  De	  ervaring	  van	  de	  onderzoekers	  	  
	  
Voor	  onze	  analyse	  namen	  we	  11	  interviews	  af	  van	  kankeronderzoekers	  die	  actief	  zijn	  in	  de	  medische	  
oncologie,	  radiotherapie,	  chirurgie,	  hematologie	  en	  kinderoncologie.	  Naast	  gevestigde	  onderzoekers	  
interviewden	  we	  ook	  4	  jongere	  onderzoekers,	  die	  nog	  aan	  het	  doctoreren	  waren	  of	  hun	  doctoraat	  
pas	  afwerkten	  op	  het	  moment	  van	  het	  interview.	  	  

Uit	  de	  interviews	  met	  klinische	  onderzoekers	  blijkt	  dat	  België	  een	  vrij	  goede	  plek	  is	  om	  klinisch	  
onderzoek	  te	  doen,	  bijvoorbeeld	  omdat	  de	  organisatie	  van	  een	  klinische	  studie	  hier	  sneller	  gaat	  dan	  
in	  andere	  Europese	  landen.	  Toch	  zien	  de	  geïnterviewde	  onderzoekers	  ook	  bedreigingen	  voor	  het	  
klinisch	  kankeronderzoek.	  Het	  grootste	  deel	  van	  de	  financiering	  voor	  klinisch	  onderzoek	  is	  afkomstig	  
van	  firma’s.	  Onderzoeksvragen	  die	  niet	  in	  het	  kader	  van	  commerciële	  studies	  passen,	  raken	  daardoor	  
moeilijk	  beantwoord.	  Bij	  onderzoek	  met	  geneesmiddelen	  gaat	  het	  om	  onderzoek	  over	  het	  nut	  van	  
oudere,	  al	  lang	  terugbetaalde	  geneesmiddelen	  bij	  nieuwe	  doelgroepen,	  onderzoek	  dat	  het	  effect	  van	  
twee	  behandelingen	  vergelijkt	  bij	  een	  bepaald	  type	  kanker,	  onderzoek	  over	  het	  weglaten	  van	  een	  
product	  of	  het	  gebruik	  van	  een	  kleinere	  dosis	  van	  een	  product	  in	  de	  standaardbehandeling,	  
onderzoek	  over	  het	  verminderen	  van	  de	  toxiciteit	  van	  een	  behandeling	  en	  onderzoek	  bij	  erg	  kleine	  
groepen	  (bijv.	  kinderen	  met	  kanker).	  Ook	  voor	  onderzoek	  dat	  niet	  gaat	  over	  geneesmiddelen	  maar	  
over	  radiotherapie	  en	  chirurgie	  zijn	  er	  heel	  weinig	  commerciële	  middelen.	  Financiering	  vanuit	  de	  
overheid	  en	  NGO’s	  voor	  klinisch	  onderzoek	  vangt	  dit	  gedeeltelijk	  op,	  maar	  er	  blijven	  tekorten.	  	  

Multinationale	  studies	  zijn	  belangrijk,	  bijvoorbeeld	  om	  onderzoek	  te	  kunnen	  doen	  over	  de	  
behandeling	  van	  zeldzame	  kankers.	  Maar	  omdat	  studies	  duurder	  worden	  door	  de	  toenemende	  
regelgevende	  eisen,	  merken	  de	  onderzoekers	  op	  dat	  het	  de	  laatste	  jaren	  moeilijker	  geworden	  is	  om	  
zonder	  sponsoring	  van	  de	  farmaceutische	  industrie	  internationale	  projecten	  op	  te	  starten.	  

De	  onderzoekers	  wijzen	  ook	  op	  enkele	  onderzoeksmethodologieën	  die	  van	  belang	  zijn	  maar	  nog	  te	  
weinig	  waardering	  krijgen.	  Onderzoek	  op	  basis	  van	  deze	  methodologieën	  geraakt	  bijvoorbeeld	  
moeilijker	  gepubliceerd.	  Het	  gaat	  onder	  andere	  om	  observationeel	  onderzoek,	  waarbij	  de	  
onderzoeker	  gegevens	  verzamelt,	  maar	  geen	  bijkomende	  interventie	  uitvoert.	  Observationele	  
studies	  op	  lange	  termijn	  zijn	  onder	  andere	  belangrijk	  om	  neveneffecten	  te	  kunnen	  opsporen	  die	  pas	  
lang	  na	  de	  behandeling	  aan	  de	  oppervlakte	  komen.	  

Enkele	  onderzoekers	  zien	  de	  versnippering	  van	  het	  klinisch	  kankeronderzoek	  in	  Vlaanderen	  als	  een	  
probleem.	  Meer	  samenwerking	  zou	  ertoe	  kunnen	  leiden	  dat	  onderzoekers	  sneller	  patiënten	  
rekruteren	  voor	  een	  klinische	  studie.	  De	  kinderoncologie	  staat	  al	  verder	  op	  dit	  vlak.	  Er	  is	  een	  
nationaal	  platform	  opgericht	  dat	  klinische	  studies	  in	  de	  kinderoncologie	  zal	  coördineren	  en	  de	  
deelname	  van	  Belgische	  centra	  aan	  internationale	  klinische	  studies	  zal	  organiseren.	  Maar	  er	  wordt	  
ook	  voor	  gewaarschuwd	  dat	  samenwerking	  geen	  doel	  op	  zich	  mag	  worden.	  Bij	  de	  toekenning	  van	  
middelen	  voor	  onderzoek	  moet	  de	  wetenschappelijke	  waarde	  van	  het	  protocol	  de	  doorslag	  geven.	  In	  
verband	  met	  de	  versnippering	  zijn	  er	  ook	  pleidooien	  voor	  grotere	  onderzoeksgroepen	  zodat	  er	  meer	  
continuïteit	  komt	  en	  onderzoekslijnen	  niet	  stilvallen	  als	  een	  van	  de	  onderzoekers	  de	  groep	  verlaat.	  
Grotere	  onderzoeksgroepen	  kunnen	  er	  ook	  voor	  zorgen	  dat	  er	  in	  de	  groep	  meer	  competenties	  
aanwezig	  zijn	  zodat	  een	  beginnend	  onderzoeker	  binnen	  de	  groep	  sneller	  ondersteuning	  en	  
informatie	  krijgt	  dan	  wanneer	  hij	  buiten	  de	  onderzoeksgroep	  op	  zoek	  moet	  naar	  advies.	  
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Een	  ander	  knelpunt	  is	  tijdsgebrek.	  De	  klinische	  werkbelasting	  neemt	  toe	  en	  ook	  de	  organisatie	  van	  
een	  onderzoek	  vergt	  steeds	  meer	  tijd,	  ten	  gevolge	  van	  de	  veeleisende	  wetgeving.	  Vooral	  de	  
dataverwerking	  van	  een	  studie	  krijgen	  onderzoekers	  nog	  moeilijk	  ingepland.	  	  

We	  vroegen	  aan	  de	  geïnterviewde	  onderzoekers	  en	  ook	  aan	  enkele	  jonge	  Vlaamse	  onderzoekers	  hoe	  
zij	  staan	  tegenover	  een	  carrière	  in	  het	  klinisch	  kankeronderzoek	  in	  Vlaanderen.	  Kiezen	  voor	  een	  
carrière	  in	  het	  klinisch	  onderzoek	  biedt	  volgens	  hen	  verschillende	  kansen	  en	  voordelen.	  Klinisch	  
kankeronderzoek	  opent	  carrièreperspectieven,	  bijvoorbeeld	  aan	  universitaire	  ziekenhuizen,	  stellen	  
beide	  groepen	  onderzoekers.	  Klinisch	  onderzoek	  levert	  ook	  sneller	  een	  tastbaar	  resultaat	  op	  dan	  
fundamenteel	  onderzoek.	  De	  radiotherapeut-‐oncoloog	  die	  een	  techniek	  ontdekt	  om	  bepaalde	  
neveneffecten	  te	  vermijden,	  kan	  dadelijk	  patiënten	  helpen.	  De	  jonge	  onderzoekers	  wijzen	  er	  ook	  op	  
dat	  ze	  dankzij	  het	  klinisch	  onderzoek	  een	  dieper	  inzicht	  verwerven	  in	  bepaalde	  aspecten	  van	  de	  
geneeskunde	  en	  dat	  ze	  vaardigheden	  aanleren	  zoals	  het	  schrijven	  van	  wetenschappelijke	  artikels.	  

Maar	  de	  gevestigde	  onderzoekers	  zien	  ook	  belemmeringen	  om	  te	  kiezen	  voor	  dit	  soort	  onderzoek.	  
De	  meeste	  gelden	  niet	  enkel	  voor	  klinisch	  onderzoek,	  maar	  voor	  onderzoek	  in	  het	  algemeen.	  Zo	  is	  
het	  financieel	  aantrekkelijker	  om	  in	  een	  privé-‐ziekenhuis	  te	  werken	  dan	  in	  een	  universitair	  ziekenhuis	  
aan	  wetenschappelijk	  onderzoek	  te	  doen.	  Doctoreren	  tijdens	  de	  opleiding	  tot	  specialist	  verlengt	  de	  
opleiding	  met	  enkele	  jaren.	  De	  opleiding	  tot	  specialist	  zou	  ook	  nog	  te	  weinig	  stimuleren	  om	  aan	  
wetenschappelijk	  onderzoek	  te	  doen,	  hoewel	  dit	  wel	  verbeterd	  is	  sinds	  de	  opleiding	  tot	  specialist	  een	  
MaNaMa	  geworden	  is.	  Kiezen	  voor	  klinisch	  onderzoek	  wordt	  verder	  belemmerd	  door	  het	  feit	  dat	  
klinisch	  onderzoek	  in	  het	  academisch	  milieu	  een	  lagere	  status	  geniet	  dan	  fundamenteel	  en	  
translationeel	  onderzoek.	  	  

Volgens	  de	  jonge	  onderzoekers	  is	  de	  hoge	  abstractiegraad	  van	  onderzoek	  een	  belemmerende	  factor	  
om	  voor	  een	  carrière	  in	  het	  onderzoek	  te	  kiezen.	  De	  onderzoeker	  mist	  de	  directe	  voldoening	  van	  het	  
werken	  met	  patiënten.	  De	  jonge	  onderzoekers	  stellen	  ook	  vast	  dat	  de	  grote	  tijdsdruk	  in	  het	  
ziekenhuis	  het	  moeilijk	  maakt	  om	  aan	  klinisch	  onderzoek	  te	  doen.	  De	  grote	  administratieve	  
rompslomp	  die	  onderzoek	  met	  zich	  brengt	  is	  een	  laatste	  knelpunt.	  	  

3	  –	  De	  regelgeving	  	  	  
	  

De	  ervaringen	  van	  klinische	  onderzoekers,	  bijv.	  over	  de	  toenemende	  complexiteit	  van	  multinationaal	  
onderzoek,	  het	  tijdsgebrek	  en	  de	  zware	  administratieve	  belasting,	  worden	  mee	  bepaald	  door	  het	  
wetgevend	  kader.	  Hier	  is	  de	  wetgeving	  over	  het	  klinisch	  onderzoek	  belangrijk.	  Een	  Europese	  richtlijn	  
over	  klinische	  studies	  (CTD)	  uit	  2001	  bepaalt	  de	  regels	  voor	  interventionele	  klinische	  proeven	  met	  
geneesmiddelen.	  Bij	  een	  interventionele	  studie	  doet	  de	  onderzoeker	  iets	  dat	  buiten	  de	  
standaardbehandeling	  valt.	  Hij	  schrijft	  bijvoorbeeld	  geneesmiddelen	  voor	  buiten	  de	  indicaties	  die	  
opgenomen	  zijn	  in	  de	  marktvergunning	  of	  hij	  laat	  patiënten	  een	  extra	  diagnostische	  procedure	  
ondergaan.	  De	  bedoeling	  van	  die	  wetgeving	  is	  om	  de	  veiligheid	  van	  de	  proefpersonen	  te	  garanderen	  
en	  te	  verzekeren	  dat	  onderzoekers	  de	  gegevens	  op	  een	  goede	  manier	  verzamelen.	  De	  Belgische	  wet	  
op	  basis	  van	  de	  richtlijn,	  uit	  2004,	  gaat	  niet	  enkel	  over	  interventionele	  geneesmiddelenstudies,	  maar	  
over	  elk	  onderzoek	  op	  mensen,	  dus	  bijvoorbeeld	  ook	  over	  klinische	  studies	  over	  radiotherapie	  of	  
chirurgie	  en	  over	  observationeel	  onderzoek.	  Op	  basis	  van	  de	  interviews	  met	  Vlaamse	  onderzoekers	  
en	  vertegenwoordigers	  van	  de	  betrokken	  organisaties	  (FAGG,	  universiteiten,	  EORTC)	  en	  
internationale	  rapporten	  die	  de	  wetgeving	  en	  haar	  effecten	  analyseren,	  is	  duidelijk	  dat	  bijsturingen	  
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van	  deze	  wetgeving	  nodig	  zijn.	  Het	  blijkt	  dat	  vooral	  grote	  niet-‐commerciële	  opdrachtgevers	  die	  in	  de	  
eerste	  plaats	  internationale	  klinische	  studies	  opzetten,	  zoals	  EORTC,	  de	  negatieve	  gevolgen	  van	  de	  
CTD	  voelen.	  (Een	  opdrachtgever	  is	  volgens	  de	  CTD	  een	  individu,	  bedrijf,	  instelling	  of	  organisatie	  die	  
verantwoordelijk	  is	  voor	  de	  start,	  het	  management	  en/of	  de	  financiering	  van	  een	  studie).	  Sinds	  de	  
CTD	  kan	  de	  EORTC	  per	  jaar	  minder	  klinische	  studies	  opstarten	  en	  aan	  de	  studies	  nemen	  gemiddeld	  
minder	  landen	  deel.	  Er	  worden	  verschillende	  concrete	  knelpunten	  in	  de	  wetgeving	  aangeduid.	  Zo	  
zorgde	  de	  CTD	  niet	  voor	  de	  verhoopte	  harmonisering	  van	  de	  regels	  in	  de	  verschillende	  EU-‐lidstaten.	  
Concepten	  uit	  de	  wetgeving,	  zoals	  ‘interventionele	  studie	  met	  geneesmiddelen’	  en	  
‘achtergrondbehandeling’	  (de	  behandeling	  die	  de	  deelnemers	  aan	  de	  studie	  zouden	  krijgen	  als	  ze	  
niet	  in	  een	  onderzoek	  zaten)	  krijgen	  niet	  overal	  dezelfde	  interpretatie.	  Voor	  interventionele	  studies	  
met	  geneesmiddelen	  moet	  de	  opdrachtgever	  van	  de	  studie	  de	  toelating	  krijgen	  van	  een	  bevoegde	  
autoriteit	  (het	  FAGG	  voor	  België).	  Bij	  een	  multinationale	  studie	  met	  een	  IMP	  (geneesmiddel	  voor	  
onderzoek)	  moeten	  de	  bevoegde	  autoriteiten	  van	  de	  verschillende	  lidstaten	  toestemming	  geven.	  
Deze	  autoriteiten	  komen	  niet	  altijd	  tot	  dezelfde	  conclusie	  en	  vragen	  bijvoorbeeld	  tegenstrijdige	  
aanpassingen	  aan	  het	  onderzoeksprotocol	  wat	  het	  soms	  moeilijk	  maakt	  om	  verder	  te	  gaan	  met	  de	  
studie.	  Een	  ander	  knelpunt	  van	  de	  CTD	  is	  de	  one	  size	  fits	  all-‐benadering:	  elke	  klinische	  studie	  met	  een	  
IMP	  moet	  voldoen	  aan	  dezelfde	  eisen.	  Maar	  het	  risico	  van	  een	  onderzoek	  over	  een	  nieuwe	  
kankermolecule	  is	  groter	  dan	  van	  een	  onderzoek	  dat	  twee	  bestaande	  kankerbehandelingen	  
vergelijkt.	  Ook	  de	  zware	  administratieve	  belasting,	  onder	  andere	  ten	  gevolge	  van	  de	  vereisten	  m.b.t.	  
de	  rapportering	  van	  nevenwerkingen	  en	  ongewenste	  voorvallen	  is	  een	  doorn	  in	  het	  oog	  van	  
verschillende	  opdrachtgevers	  en	  onderzoekers.	  In	  een	  multicentrisch	  onderzoek	  moet	  één	  centrum	  
de	  verantwoordelijkheid	  van	  opdrachtgever	  op	  zich	  nemen.	  De	  opdrachtgever	  is	  verantwoordelijk	  
voor	  het	  voldoen	  aan	  alle	  verplichtingen	  van	  de	  CTD.	  Voor	  een	  academische	  opdrachtgever	  is	  dit	  een	  
zware	  werkbelasting.	  De	  CTD	  verplicht	  opdrachtgevers	  van	  klinisch	  onderzoek	  om	  een	  no	  fault-‐
verzekering	  af	  te	  sluiten.	  De	  opdrachtgever	  van	  een	  klinische	  studie	  is	  immers	  aansprakelijk	  voor	  de	  
schade	  die	  een	  proefpersoon	  oploopt,	  zelfs	  indien	  hij	  geen	  enkele	  fout	  maakt.	  Deze	  verplichting	  
leidde	  tot	  een	  sterke	  toename	  van	  de	  verzekeringskost	  voor	  opdrachtgevers	  van	  klinische	  studies,	  
wat	  ook	  voor	  sommige	  Vlaamse	  onderzoekers	  een	  probleem	  is.	  Momenteel	  heeft	  de	  betrokkenheid	  
van	  patiënten	  nog	  geen	  plaats	  in	  de	  wetgeving	  over	  klinische	  studies.	  Meer	  betrokkenheid	  van	  
patiënten,	  bijvoorbeeld	  bij	  het	  opstellen	  van	  het	  informatie-‐	  en	  toestemmingsformulier,	  kan	  het	  
vertrouwen	  van	  patiënten	  in	  klinisch	  onderzoek	  versterken	  en	  zo	  de	  deelnamecijfers	  opkrikken.	  	  

Enkele	  knelpunten	  hebben	  te	  maken	  met	  de	  specifieke	  Belgische	  situatie	  en	  de	  manier	  waarop	  de	  
CTD	  in	  Belgische	  wetgeving	  is	  omgezet.	  Een	  voorbeeld	  is	  de	  procedure	  om	  advies	  in	  te	  winnen	  bij	  een	  
ethisch	  comité.	  Vooraleer	  een	  studie	  in	  België	  kan	  starten	  moet	  de	  opdrachtgever	  het	  advies	  vragen	  
van	  één	  (bij	  monocentrische	  studies)	  of	  meerdere	  ethische	  comités	  (bij	  multicentrische	  studies).	  
Vooral	  de	  procedure	  bij	  een	  multicentrische	  studie	  is	  vrij	  complex.	  	  

Een	  positief	  punt	  van	  de	  Belgische	  wetgeving	  is	  wel	  dat	  deze	  wet	  een	  onderscheid	  maakt	  tussen	  niet-‐
commerciële	  en	  commerciële	  experimenten.	  Bij	  een	  niet-‐commerciële	  studie	  is	  de	  opdrachtgever	  
een	  universiteit	  of	  universitair	  ziekenhuis,	  het	  FWO	  of	  een	  andere	  erkende	  instelling.	  Een	  niet-‐
commerciële	  studie	  wordt	  door	  de	  Belgische	  wetgever	  vrijgesteld	  van	  enkele	  verplichtingen	  in	  de	  
wet.	  Zo	  valt	  de	  financiële	  bijdrage	  voor	  de	  indiening	  van	  een	  dossier	  bij	  het	  FAGG	  en	  een	  ethisch	  
comité	  volledig	  weg.	  	  
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Om	  klinische	  onderzoekers	  te	  ondersteunen	  bij	  de	  zware	  verplichtingen	  en	  complexe	  procedures	  
nemen	  de	  bevoegde	  autoriteiten	  en	  de	  universiteiten	  initiatieven	  om	  het	  klinisch	  onderzoek	  beter	  te	  
ondersteunen.	  De	  clinical	  trial	  facilitation	  group	  is	  een	  groep	  vertegenwoordigers	  van	  de	  
verschillende	  bevoegde	  autoriteiten	  die	  werkt	  aan	  een	  geharmoniseerde	  interpretatie	  van	  de	  CTD	  in	  
heel	  Europa.	  Eén	  initiatief	  van	  deze	  groep	  is	  de	  voluntary	  harmonized	  procedure	  die	  moet	  vermijden	  
dat	  bevoegde	  autoriteiten	  tegenstrijdige	  adviezen	  geven	  over	  onderzoeksprotocollen.	  Ook	  binnen	  de	  
universiteiten	  zijn	  er	  initiatieven	  om	  klinische	  onderzoekers	  te	  ondersteunen.	  Er	  werden	  diensten	  
opgericht	  die	  onderzoekers	  begeleiden	  bij	  het	  opstellen	  van	  het	  protocol,	  het	  voldoen	  aan	  de	  
wettelijke	  vereisten,	  het	  opstellen	  van	  contracten	  en	  de	  organisatie	  van	  het	  datamanagement.	  Een	  
mogelijk	  inspirerend	  voorbeeld	  voor	  deze	  diensten	  is	  het	  Verenigd	  Koninkrijk	  waar	  een	  netwerk	  van	  
clinical	  trial	  units	  bestaat.	  Deze	  units	  bieden	  verregaande	  ondersteuning	  aan	  onderzoekers	  bij	  de	  
organisatie	  van	  klinische	  studies.	  Iets	  dergelijks	  bestaat	  in	  België	  in	  de	  kinderoncologie,	  waarin	  een	  
nationaal	  platform	  is	  opgericht	  dat	  de	  organisatie	  van	  klinische	  studies	  op	  zich	  neemt	  en	  de	  
aansluiting	  met	  het	  internationale	  niveau	  verzekert.	  

Momenteel	  is	  er	  een	  herziening	  van	  de	  CTD	  aan	  de	  gang.	  Het	  zal	  nog	  enkele	  jaren	  duren	  voor	  deze	  
herziening	  afgerond	  is	  en	  omgezet	  is	  in	  Belgische	  wetgeving.	  Aangezien	  de	  Europese	  Commissie	  al	  
enkele	  publieke	  consultaties	  organiseerde,	  is	  er	  al	  één	  en	  ander	  bekend	  over	  de	  richting	  die	  de	  
aanpassing	  uit	  kan	  gaan.	  Om	  de	  administratie	  in	  multinationale	  studies	  te	  verlichten,	  denkt	  de	  
Europese	  commissie	  eraan	  om	  een	  Europees	  loket	  op	  te	  richten	  waar	  de	  opdrachtgever	  het	  dossier	  
voor	  de	  verschillende	  bevoegde	  autoriteiten	  kan	  indienen.	  Om	  tegenstrijdige	  adviezen	  van	  de	  
bevoegde	  autoriteiten	  te	  vermijden,	  denkt	  de	  Europese	  Commissie	  aan	  een	  beoordelingsprocedure	  
waarbij	  de	  verschillende	  bevoegde	  autoriteiten	  de	  violen	  proberen	  te	  stemmen	  voor	  ze	  hun	  
beslissing	  meedelen	  aan	  de	  opdrachtgever.	  Dit	  systeem	  kan	  de	  organisatie	  voor	  multinationale	  
studies	  vereenvoudigen,	  maar	  voor	  mononationale	  studies	  blijft	  een	  zuiver	  nationale	  procedure	  
wellicht	  simpeler.	  

De	  Europese	  Commissie	  wil	  de	  regelgeving	  aanpassen	  aan	  het	  risico	  dat	  de	  klinische	  studie	  met	  zich	  
meebrengt	  voor	  de	  deelnemers.	  Voor	  minder	  risicovolle	  studies	  zouden	  de	  regels	  minder	  streng	  
worden,	  wat	  voor	  sommige	  studies	  ook	  de	  administratieve	  werklast	  kan	  beperken.	  	  

Er	  is	  een	  voorstel	  om	  de	  verzekeringsverplichting	  voor	  studies	  met	  laag	  risico	  te	  laten	  vallen.	  Om	  de	  
kost	  voor	  niet-‐commerciële	  studies	  te	  beperken,	  zou	  de	  overheid	  zich	  garant	  kunnen	  stellen	  voor	  de	  
schade	  veroorzaakt	  tijdens	  een	  studie.	  Dit	  kan	  de	  organisatie	  van	  een	  academische	  studie	  goedkoper	  
maken.	  	  

4	  –	  De	  financiering	  	  	  	  
	  

De	  financiële	  middelen	  voor	  niet-‐commercieel	  onderzoek	  komen	  vooral	  van	  de	  overheid	  en	  van	  
NGO’s.	  De	  geïnterviewde	  onderzoekers	  hebben	  de	  indruk	  dat	  de	  financiële	  ondersteuning	  voor	  niet-‐
commercieel	  klinisch	  onderzoek	  weliswaar	  verbeterd	  is	  in	  de	  voorbije	  jaren,	  maar	  nog	  altijd	  te	  kort	  
schiet.	  Als	  eerste	  stap	  in	  het	  objectiveren	  van	  deze	  indruk,	  brachten	  we	  de	  niet-‐commerciële	  
budgetten	  besteed	  aan	  academisch	  kankeronderzoek	  in	  Vlaanderen	  in	  kaart.	  We	  inventariseerden	  de	  
bestedingen	  voor	  fundamenteel,	  klinisch	  en	  translationeel	  onderzoek.	  We	  maken	  een	  vergelijking	  
tussen	  middelen	  besteed	  aan	  fundamenteel	  onderzoek	  enerzijds	  en	  translationeel/fundamenteel	  
onderzoek	  anderzijds.	  De	  cijfers	  gaan	  over	  projectfinanciering	  in	  de	  jaren	  2008-‐2011.	  Institutionele	  
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financiering	  laten	  we	  buiten	  beschouwing.	  Om	  te	  vermijden	  dat	  het	  effect	  van	  éénmalige	  
beleidsmaatregelen	  of	  investeringen	  het	  resultaat	  te	  sterk	  vertekent,	  geven	  we	  verder	  gemiddelden	  
over	  de	  vier	  bestudeerde	  jaren	  (zie	  tabel).	  De	  cijfers	  zijn	  een	  eerste,	  verder	  te	  verfijnen	  oefening.	  Er	  
zijn	  veel	  overheden	  en	  NGO’	  s	  die	  kankeronderzoek	  financieren.	  Van	  enkele	  financiers	  konden	  we	  de	  
bestedingen	  niet	  achterhalen.	  Van	  sommige	  financieringsbronnen	  zijn	  er	  geen	  exacte	  cijfers.	  	  

De	  financiering	  van	  fundamenteel	  kankeronderzoek	  gebeurt	  door	  twee	  instellingen	  van	  de	  Vlaamse	  
overheid,	  het	  FWO	  (Fonds	  voor	  Wetenschappelijk	  Onderzoek)	  en	  het	  BOF	  (Bijzonder	  
Onderzoeksfonds).	  Het	  FWO	  kent	  steun	  toe	  aan	  onderzoeksprojecten	  en	  pre-‐	  en	  postdoctorale	  
mandaten	  op	  basis	  van	  interuniversitaire	  competitie.	  Het	  BOF	  doet	  dit	  op	  basis	  van	  intra-‐
universitaire	  competitie.	  Er	  is	  ook	  financiering	  van	  fundamenteel	  onderzoek	  voor	  netwerken	  van	  
onderzoeksteams	  uit	  de	  verschillende	  Gemeenschappen	  via	  het	  project	  ‘interuniversitaire	  
attractiepolen’	  (IUAP)	  van	  het	  federaal	  wetenschapsbeleid	  en	  via	  het	  Europese	  7e	  kaderprogramma,	  
dat	  onder	  andere	  steun	  biedt	  aan	  onderzoek	  om	  de	  gezondheid	  van	  de	  Europese	  burgers	  te	  
verbeteren.	  Ten	  slotte	  investeren	  ook	  NGO’	  s	  in	  fundamenteel	  kankeronderzoek.	  De	  belangrijkste	  zijn	  
de	  Stichting	  tegen	  Kanker	  (STK),	  de	  Vlaamse	  Liga	  tegen	  Kanker	  (VLK)	  en	  de	  Koning	  Boudewijnstichting	  
(KBS).	  De	  investering	  in	  fundamenteel	  kankeronderzoek	  bedraagt	  gemiddeld	  18,4	  miljoen	  euro	  in	  de	  
vier	  onderzochte	  jaren.	  	  

Translationeel	  en	  klinisch	  kankeronderzoek	  krijgen	  steun	  van	  het	  Vlaamse	  IWT.	  Het	  TBM-‐programma	  
van	  het	  IWT	  is	  voor	  het	  klinisch	  kankeronderzoek	  een	  belangrijk,	  zij	  het	  beperkt,	  financieringskanaal.	  
De	  federale	  overheid	  investeert	  in	  klinisch/translationeel	  onderzoek	  via	  het	  kankerplan.	  De	  EU	  geeft	  
steun	  aan	  klinisch/translationeel	  onderzoek	  via	  het	  7e	  kaderprogramma.	  NGO’	  s	  zoals	  STK,	  VLK,	  FFMI	  
(Fondation	  Fournier-‐Majoie)	  en	  KBS	  steunen	  ook	  klinisch/translationeel	  onderzoek.	  De	  investering	  in	  
klinisch/translationeel	  onderzoek	  is	  licht	  gestegen,	  van	  12	  miljoen	  euro	  in	  2008	  tot	  14,6	  miljoen	  euro	  
in	  2011	  (gemiddeld	  14	  miljoen).	  Er	  zijn	  in	  de	  periode	  2008-‐2011	  wel	  bijkomende	  middelen	  
vrijgemaakt,	  bijvoorbeeld	  via	  het	  Kankerplan,	  maar	  de	  investering	  van	  andere	  fondsen	  in	  
klinisch/translationeel	  onderzoek	  ging	  wat	  achteruit.	  Dit	  is	  bijvoorbeeld	  het	  geval	  voor	  de	  besteding	  
van	  het	  IWT	  aan	  kankeronderzoek.	  Dit	  is	  geen	  bewuste	  politiek	  van	  het	  IWT.	  De	  programma’s	  van	  het	  
IWT	  steunen	  onderzoek	  over	  verschillende	  thema’s.	  Het	  budget	  dat	  naar	  kankeronderzoek	  gaat,	  
hangt	  dus	  samen	  met	  het	  aantal	  projectaanvragen	  over	  kanker	  en	  de	  kwaliteit	  van	  die	  aanvragen.	  

De	  totale	  investering	  in	  projecten	  over	  kankeronderzoek	  over	  de	  jaren	  2008-‐2011	  is	  gemiddeld	  32,9	  
miljoen	  euro.	  Dit	  bedrag	  schommelt	  tussen	  29,5	  miljoen	  euro	  (2008)	  en	  41,4	  miljoen	  euro	  (2009).	  	  

Als	  we	  de	  niet-‐recurrente	  Odysseusmiddelen	  in	  rekening	  brengen,	  haalt	  de	  investering	  in	  
fundamenteel	  onderzoek	  de	  overhand	  op	  de	  investering	  in	  translationeel/klinisch	  onderzoek	  (56/43).	  
Als	  we	  de	  niet-‐recurrente	  Odysseusmiddelen	  niet	  in	  rekening	  brengen,	  ligt	  de	  investering	  in	  beide	  
types	  onderzoek	  dicht	  bij	  elkaar	  (51/47).	  Odysseus	  is	  een	  omvangrijke	  kredietlijn	  van	  het	  FWO	  om	  
toponderzoekers	  naar	  een	  Vlaamse	  universiteit	  te	  halen.	  

Hoewel	  de	  cijfers	  onvolledig	  en	  indicatief	  zijn,	  is	  het	  toch	  duidelijk	  dat	  NGO’	  s	  en	  overheden	  het	  
klinisch/translationeel	  kankeronderzoek	  niet	  uit	  het	  oog	  verliezen.	  Dit	  relativeert	  de	  indruk	  van	  
enkele	  geïnterviewde	  onderzoekers	  dat	  overheden	  en	  NGO’	  s	  die	  onderzoek	  financieren,	  zich	  in	  de	  
eerste	  plaats	  op	  fundamenteel	  kankeronderzoek	  richten.	  Binnen	  het	  klinisch/translationeel	  
kankeronderzoek	  zit	  de	  categorie	  ‘klinisch	  onderzoek’	  wel	  wat	  in	  de	  verdrukking.	  Er	  zijn	  omvangrijke	  
fondsen	  die	  zich	  op	  translationeel	  kankeronderzoek	  richten.	  Daarnaast	  zijn	  er	  fondsen	  die	  klinisch	  en	  
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translationeel	  kankeronderzoek	  combineren.	  Er	  zijn	  beperkte	  fondsen	  die	  zich	  op	  klinisch	  onderzoek	  
in	  het	  algemeen	  richten.	  Maar	  fondsen	  die	  zich	  louter	  op	  klinisch	  kankeronderzoek	  richten,	  bestaan	  
niet.	  

Als	  dergelijke	  fondsen	  opgestart	  zouden	  worden,	  moet	  er	  natuurlijk	  wel	  voor	  gezorgd	  worden	  dat	  het	  
beschikbare	  budget	  in	  verhouding	  staat	  tot	  de	  in	  België	  aanwezige	  expertise,	  zodat	  het	  geld	  op	  een	  
goede	  manier	  kan	  besteed	  worden.	  	  

Een	  belangrijke	  conclusie	  is	  ook	  dat	  NGO’	  s	  een	  belangrijk	  deel	  van	  de	  onderzoeksfinanciering	  voor	  
hun	  rekening	  nemen:	  gemiddeld	  18	  %	  in	  de	  periode	  2008-‐2011.	  

De	  veelheid	  aan	  financiers	  en	  financierskanalen	  roept	  de	  vraag	  op	  of	  de	  timing	  en	  de	  doelstellingen	  
van	  de	  financiering	  altijd	  goed	  gecoördineerd	  zijn.	  
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Tabel.	  Investeringen	  in	  projecten	  over	  kankeronderzoek	  in	  Vlaanderen,	  door	  overheden	  en	  NGO’	  s	  	  

	  	   	  	  
gemiddelde	  2008-‐2011	  
(€)	  

%	  t.o.v.	  totaal	  

FWO	   5.124.838	   	  

FWO	  incl.	  Odysseus	   8.223.956	   	  

BOF	   7.103.562	   	  

STK	   1.972.500	   	  
IUAP	   848.960	   	  

VLK	   131.250	   	  
FP7	   94.075	   	  

KBS	   40.284	   	  
totaal	  zonder	  
Odysseus	   15.315.468	  

51,2	  

fu
nd

am
en

te
el
	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  F
un

da
m
en

te
el
	  

	  	   	  	  
	  

fu
nd

am
en

te
el
	  

	  	  totaal	  met	  Odysseus	   18.414.586	   55,8	  

KP	   6.359.021	   	  

IWT	   6.117.672	   	  
STK	   1.250.500	   	  

VLK	   1.104.614	   	  
FFMI	   542.500	   	  

FP7	   322.411	   	  

KBS	   118.750	   	  

tr
an

sl
at
io
ne

el
,	  	  
kl
in
is
ch
	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  T
ra
ns
la
tio

ne
el
,	  k
lin

is
ch
	  

totaal	   14.015.043	  
46,8	  (t.o.v.	  totaal	  excl.	  Odysseus)	  
42,5	  (t.o.v.	  totaal	  incl.	  Odysseus)	  

STK	   	  411.536	  

	  

	  

VLK	   76.500	   	  

FP7	   53.735	   	  

An
de

re
	  

totaal	   541.771	  
1,8	  (t.o.v.	  totaal	  excl.	  Odysseus)	  
1,6	  (t.o.v.	  totaal	  incl.	  Odysseus	  

	  	   	  	   	  	   	  totaal	  projecten	  (excl.	  
Odysseus)	  
	  	   29.872.282	  

	  

totaal	  projecten	  (incl.	  
Odysseus)	  
	  	   32.971.400	  
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5	  –	  Beleidsvoorstellen	  	  
	  

Om	  de	  vastgestelde	  knelpunten	  weg	  te	  werken,	  eindigen	  we	  met	  enkele	  aanbevelingen	  voor	  het	  
beleid.	  Er	  zijn	  aanbevelingen	  gericht	  op	  de	  Vlaamse,	  de	  Belgische	  en	  de	  Europese	  overheid	  en	  de	  
NGO’	  s	  actief	  op	  het	  domein	  van	  de	  kankerbestrijding.	  

-‐Overheden	  en	  NGO’	  s	  zijn	  nodig	  voor	  de	  financiering	  van	  het	  klinisch	  kankeronderzoek	  dat	  geen	  
commerciële	  interesse	  oproept.	  Uit	  een	  analyse	  van	  de	  niet-‐commerciële	  investeringen	  in	  
fundamenteel	  onderzoek	  enerzijds	  en	  klinisch/translationeel	  onderzoek	  anderzijds,	  blijkt	  dat	  er	  
vanuit	  de	  overheid	  en	  de	  NGO’	  s	  al	  wel	  inspanningen	  gebeuren	  om	  het	  klinisch/translationeel	  
kankeronderzoek	  te	  ondersteunen.	  Binnen	  de	  categorie	  ‘klinisch/translationeel	  onderzoek’	  komt	  het	  
‘klinisch	  onderzoek’	  wel	  wat	  in	  de	  verdrukking.	  Een	  uitbreiding	  van	  overheidsfondsen	  waarbij	  
klinische	  onderzoekers	  terecht	  kunnen,	  zoals	  het	  TBM-‐fonds	  van	  het	  IWT,	  is	  een	  oplossing.	  Voor	  
multinationale	  klinische	  studies	  kan	  een	  Europees	  fonds	  voor	  klinische	  studies	  opgericht	  worden.	  	  

-‐	  Een	  platform	  waar	  de	  verschillende	  financiers	  van	  kankeronderzoek	  elkaar	  ontmoeten,	  kan	  zorgen	  
voor	  een	  goede	  afstemming	  van	  de	  verschillende	  projectoproepen	  en	  soorten	  financiering	  op	  het	  
vlak	  van	  inhoud	  en	  timing.	  	  

	  -‐Meer	  structurele	  ondersteuning	  of	  een	  basisfinanciering	  die	  het	  mogelijk	  maakt	  om	  vlot	  klinische	  
studies	  op	  te	  zetten,	  kan	  door	  een	  interimbureau	  voor	  datamanagers	  op	  te	  richten	  of	  door	  een	  
sterkere	  uitbouw	  van	  de	  bestaande	  centra	  voor	  klinisch	  onderzoek	  aan	  de	  Vlaamse	  universiteiten	  
(het	  academisch	  equivalent	  van	  een	  CRO-‐bedrijf).	  Er	  is	  dankzij	  het	  kankerplan	  al	  structurele	  
financiering	  voor	  een	  coördinatiecel	  voor	  het	  translationeel	  onderzoek	  in	  universitaire	  ziekenhuizen	  
met	  een	  erkend	  zorgprogramma	  oncologie,	  maar	  voor	  het	  klinisch	  onderzoek	  volstaat	  dit	  blijkbaar	  
nog	  niet.	  

-‐Verschillende	  onderzoekers	  pleiten	  ook	  voor	  extra	  mandaten	  voor	  specialisten	  in	  opleiding	  die	  full	  
time	  of	  part	  time	  klinisch	  onderzoek	  doen.	  Een	  specifieke	  beurs	  voor	  specialisten	  in	  opleiding	  die	  
klinisch	  onderzoek	  willen	  doen,	  kan	  interessant	  zijn.	  

-‐	  De	  creatie	  van	  hechtere	  klinische	  onderzoeksnetwerken	  binnen	  Vlaanderen,	  die	  de	  aansluiting	  met	  
multinationale	  studies	  verzekeren,	  kan	  samenwerking	  binnen	  de	  Vlaamse	  onderzoekswereld	  
ondersteunen.	  	  

-‐De	  wetgeving	  over	  klinische	  studies	  is	  voor	  verbetering	  vatbaar.	  Er	  moet	  verder	  gewerkt	  worden	  aan	  
een	  geharmoniseerde	  toepassing	  van	  deze	  wetgeving.	  De	  Europese	  Commissie	  kan	  voor	  
multinationale	  studies	  één	  Europees	  loket	  creëren	  waar	  de	  opdrachtgever	  van	  een	  studie	  de	  nodige	  
dossiers	  moet	  indienen.	  Door	  een	  betere	  afstemming	  tussen	  de	  bevoegde	  autoriteiten	  en	  de	  
ethische	  comités	  van	  de	  betrokken	  lidstaten	  zullen	  opdrachtgevers	  van	  een	  studie	  geen	  
tegenstrijdige	  adviezen	  meer	  krijgen	  over	  studieprotocols.	  Voor	  mononationale	  studies	  kan	  de	  
procedure	  bij	  de	  bevoegde	  autoriteit	  en	  het	  ethisch	  comité	  echter	  best	  op	  Belgisch	  niveau	  blijven.	  
Om	  de	  kost	  voor	  niet-‐commerciële	  studies	  te	  beperken	  kan	  een	  staatsgarantie	  de	  verplichte	  no	  fault-‐
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verzekering	  vervangen.	  Een	  risicogemoduleerde	  regelgeving,	  die	  de	  verplichtingen	  voor	  studies	  met	  
laag	  risico	  lichter	  maakt,	  kan	  de	  werklast	  voor	  de	  opdrachtgever	  van	  zo’n	  studie	  beperken.	  Het	  is	  dan	  
wel	  belangrijk	  om	  een	  systeem	  van	  risicomodulering	  te	  creëren	  dat	  niet	  leidt	  tot	  meer	  regels	  en	  meer	  
discussies.	  

-‐	  Het	  succes	  van	  klinische	  studies	  hangt	  af	  van	  het	  vertrouwen	  dat	  opgebouwd	  wordt	  tussen	  
patiënten	  en	  onderzoekers.	  Tot	  nu	  toe	  is	  de	  rol	  van	  patiënten	  in	  klinische	  studies	  beperkt	  tot	  
deelnemen.	  Betrokkenheid	  van	  de	  patiënten	  bij	  het	  opstellen	  van	  de	  patiënteninformatie,	  de	  
procedure	  om	  deelnemers	  aan	  de	  studie	  te	  rekruteren	  of	  de	  selectie	  van	  de	  indicatoren	  van	  
levenskwaliteit	  zou	  het	  vertrouwen	  van	  patiënten	  in	  de	  studie	  versterken	  en	  misschien	  de	  
deelnamecijfers	  kunnen	  verbeteren.	  	  
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