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Stellingen

behorende bij het proefschrift

77ie ßi'ograpfty o/a 'Mirac7e' Drug,

door To ine Pieters

1. Zolang de carriere-perspectieven van clinici onlosmakelijk verbonden zijn met de

hoeveelheid uitgevoerde 'clinical trials', kost het farmaceutische bedrijven weinig

moeite nieuwe markten te creeren voor hun producten.

(Dit proefschrift)

2. De vervlechting van de dagelijkse praktijk van medische zorg met de praktijk van

medisch onderzoek wordt onvoldoende in beschouwing genomen bij de beoordeling

van de werkzaamheid van nieuwe medische therapieen.

(Dit proefschrift)

3. Een 'gering' en 'onzeker' therapeutisch effect heeft in de context van ernstige

onbehandelbare ziekten een andere betekenis dan bij behandelbare aandoeningen.

(Dit proefschrift)

4. De farmaceutische industrie heeft als een van de weinige belanghebbenden in de

gezondheidszorg begrepen dat het steeds meer zal gaan om de behandeling van

gezondheidsrisico's en mogelijk te verwachten gezondheidsproblemen in plaats van om

de behandeling van concrete aandoeningen en problemen.

5. De terughoudendheid van farmaceutische bedrijven bij het verstrekken van

gedetailleerde gebruikscijfers van geneesmiddelen bemoeilijkt het vaststellen van de

kosten en baten van specifieke geneesmiddelen door het Ministerie van VWS en het

Parlement.

6. De opkomst van meta-meta-analyses in 'medical technology assessment" roept de

vraag op of de onderbouwing van 'evidence-based medicine' wel zo solide is als de

voorstanders ons willen doen geloven.

7. De volksgezondheid is gebaat bij een vruchtbare coexistentie van

geneeskunst en geneeskunde in plaats van een monopolie van een van beide.



8. Beslissende debatten over 'mag alles wat kan?' vinden niet plaats in de Tweede Kamer

maar in het laboratorium en de kliniek.

M. Popkema, T. Pieters. H. Harbers, 'Technologie en zwangerschap: De politiek van een prenatale

screeningstest: de politiek van een prenatale screeningtest", 7i/<fac/ir(/ir voor £npirücAe FI/O.WJ/TC, XXI

•"•'• (1997) , 9 7 - 1 2 3

9. In de publieke discussies over de mogelijke morele en emotionele implicaties van

voorspellende geneeskunde laten artsen te vaak het woord aan ethici. Daarmee

onttrekken ze zieh aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

10. Het politieke appel om het individu opnieuw ondergeschikt te maken aan de familie

lijkt door klinisch genetici te worden gematerialiseerd.

11. Gezien de wijdverbreide stroperij in nationale parken in Europa en Noord-Amerika

mag het verwonderlijk heten dat de bevolking in Centraal Afrika niet veel eerder is

overgegaan tot de massale slachting van wilde dieren in hun regenwouden.


