
 

2015  www.kce.fgov.be 

KCE REPORT 246As 

SYNTHESE 

PRAKTIJKGERICHTE KLINISCHE STUDIES GEFINANCIERD 
MET PUBLIEKE MIDDELEN 

 
  





 
 

2015  www.kce.fgov.be 
 

KCE REPORT 246As 
HEALTH SERVICES RESEARCH 

SYNTHESE 

PRAKTIJKGERICHTE KLINISCHE STUDIES GEFINANCIERD 
MET PUBLIEKE MIDDELEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATTIAS NEYT, THIERRY CHRISTIAENS, JACQUES DEMOTES, FRANK HULSTAERT 





 

KCE Report 246As Klinische studies gefinancierd met publieke middelen 1 

 

■ VOORWOORD 
 

Toen in 1995 de Wellcome Trust de aandelen van de Wellcome Foundation verkocht aan Glaxo, verdween 
meteen ook de laatste grote niet-commerciële farma-producent van de markt. Het verhaal van de farma-industrie 
over de laatste decennia is er een van constante schaalvergroting. Nieuwe geneesmiddelen ontwikkelen en op 
de markt krijgen is inmiddels een zo veeleisende, en dus dure onderneming geworden, dat alleen nog grote 
multinationals in staat zijn het innovatie-tempo aan te houden. Enorme bedragen zijn in het geding, en 
onvermijdelijk neemt een keiharde logica van return on investment het roer over. 

Dit is nu eenmaal de paradox waarin we vandaag terecht zijn gekomen. We beschouwen – terecht – de 
gezondheidszorg als een publiek goed, waarin nationale overheden in onze landen een substantieel deel van de 
publieke middelen inpompen, terwijl geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, die toch een sleutelelement 
vormen van deze gezondheidszorg een internationale, commerciële logica volgen, die grotendeels aan de 
democratische controle in de verschillende landen ontsnapt. Het is nu eenmaal een feit dat het gros van het 
research geld van de bedrijven afkomstig is, en dus ook hun belangen moet dienen. Gelukkiglijk lopen die 
belangen vaak samen met deze van de bevolking, die immers uiteindelijk met de producten die werden ontwikkeld 
zal kunnen verzorgd worden. Maar een aantal andere noden en vraagstukken blijven daarmee ook vaak in de 
kou staan, en dan denken we aan behandelingen voor kinderen, niet-technologische behandelingen, preventie…. 
Hoog tijd dus dat het publieke domein hierover opnieuw wat zeggingskracht krijgt. 

Dit rapport komt trouwens op een moment dat heel wat dingen aan het bewegen zijn rond klinisch onderzoek: 
twee maand geleden publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie een krachtige verklaring rond de noodzaak 
om alle resultaten van klinisch onderzoek publiek bekend te maken . Het gaat hier om een belangrijke paradigma-
shift, of hoe stilaan onderzoeksresultaten zelf ook als een publiek goed worden beschouwd: tenslotte hebben 
duizenden patiënten vrijwillig hieraan hun medewerking verleend, zodat hun deelname hopelijk nuttig kan zijn 
voor de patiënten die na hen zullen komen. Niet meer dan logisch dat, ook in de keuze van de studie-onderwerpen, 
de belangen van die patiënt centraal worden gesteld. 
In een aantal landen is reeds ervaring opgebouwd met publiek gefinancierde trial programma’s en is aangetoond 
dat dit een nuttige investering van overheidsmiddelen is. Voor meer zeldzame aandoeningen zal men ook hier 
een multinationaal pad moeten bewandelen, en sowieso zal samenwerking de impact alleen maar verhogen en 
de kosten doen dalen. Daarom dat het KCE voor dit project niet alleen te rade is gegaan bij lokale experts en 
autoriteiten, maar ook internationale experts en vertegenwoordigers van organisaties die ervaring hebben met het 
uitvoeren van publiek gefinancierde klinische trials heeft geraadpleegd. We danken hen voor hun inbreng en 
bereidwillige medewerking. 
 

 
Christian LÉONARD 
Adjunct algemeen directeur 

Raf MERTENS 
Algemeen directeur 
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DOELSTELLING VAN DIT RAPPORT 
Dit rapport probeert een antwoord te formuleren op de vraag of het 
financieren van pragmatische en praktijkgerichte klinische studies nuttig 
zou zijn voor het Belgische gezondheidzorgsysteem en onder welke 
voorwaarden deze studies doeltreffend kunnen worden uitgevoerd.  
 
Onderzoeksvragen:  
• Wat is de impact van pragmatische en praktijkgerichte publiek 

gefinancierde klinische studies en waarom hebben we dergelijke 
studies nodig? (hoofdstuk 2 en 3 van het wetenschappelijk rapport) 

• Welke belemmeringen zijn er voor de uitvoering van deze studies? 
hoofdstuk 4 en 5 van het wetenschappelijk rapport) 

• Wat zijn, op basis van de ervaringen van andere landen, de vereisten 
voor een succesvol studieprogramma? (hoofdstuk 6 en 7 van het 
wetenschappelijk rapport) 

 
Out-of-scope 
Dit rapport heeft geen betrekking op fundamenteel onderzoek, exploratieve 
onderzoeken (proof-of-concept), translationeel onderzoek of 
epidemiologisch onderzoek. De publiek-private partnerschappen vallen ook 
buiten het kader van dit rapport. 

SLEUTELBOODSCHAPPEN 
1. De pragmatische en praktijkgerichte klinische studies 

beantwoorden relevante vragen inzake klinische doeltreffendheid 
en kosten-effectiviteit. Sommige van deze vragen worden niet 
beantwoord door commerciële onderzoeken, uitgevoerd door de 
farmaceutische industrie of de industrie van medische 
hulpmiddelen. 

2. Publiek gefinancierde programma’s van pragmatische en 
praktijkgerichte klinische studies kunnen een onmiddellijke 
positieve impact uitoefenen op de patiëntenzorg (onder bepaalde 
voorwaarden) en geven de overheid de mogelijkheid om de 
middelen van de gezondheidszorg zorgvuldiger te besteden.  

3. De financiering van publiek gefinancierde pragmatische en 
praktijkgerichte klinische studies is een goede investering indien 
dit wordt gekaderd binnen een goed gestructureerd (nationaal) 
onderzoeksprogramma waarbinnen de overheid samenwerkt met 
academische en klinische experten. De succesfactoren zijn:  
a. een goede selectie van de onderzoeksvragen waarop de 

klinische studie antwoorden moet leveren; 
b. de aanwezigheid van de competenties en de infrastructuur die 

noodzakelijk zijn om deze studies in professionele 
omstandigheden uit te voeren;  

c. opzetten van projecten om de studieresultaten te 
implementeren in de routine praktijk.  

4. Deelname aan klinische studies heeft een positieve impact op de 
kennis en het toepassen van de principes van evidence-based 
medicine. 

5. Klinische studies nemen veel tijd in beslag en de overheid moet 
overgangsmaatregelen kunnen nemen in afwachting van hun 
resultaten.  

https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/KCE_246_Public_funded_clinical_trials_Report.pdf
https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/KCE_246_Public_funded_clinical_trials_Report.pdf
https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/KCE_246_Public_funded_clinical_trials_Report.pdf
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1. CONTEXT  
1.1. Klinische studies vormen de fundamenten voor 

beslissingen inzake gezondheidszorg 
In een gezondheidssysteem zoals het onze, dat aan iedereen 
kwaliteitsvolle, duurzame en toegankelijke zorg wil aanbieden, moeten er 
keuzes worden gemaakt zodat de beschikbare – en steeds schaarsere – 
middelen zo rationeel mogelijk worden toegekend.  
Om deze doelstellingen te bereiken zijn ‘Evidence-based medicine’ (EBM) 
en de evaluatie van nieuwe gezondheidstechnologieën (Health Technology 
Assessment – HTA) onmisbare benaderingen. Beide disciplines steunen 
op de resultaten van klinische studies.  
 

Klinische studies 

Klinische studies (klinische proeven, ‘clinical trials’) zijn onderzoeken 
waarbij een gezondheidsinterventie wordt uitgevoerd bij (groepen van) 
deelnemers om de veiligheid en/of klinische werkzaamheid ervan te 
evalueren. De mogelijke interventies die worden onderzocht zijn 
geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, radiotherapie, chirurgische 
ingrepen, diagnostische testen en beeldvormingstechnieken, interventies op 
de levensstijl, psychotherapie, preventieve zorg, …  

Bij studies met geneesmiddelen, is er een verschil tussen pre-
marketingonderzoeken – gaande van fase 1 (eerste toediening aan een 
mens) tot fase 3 (om de doeltreffendheid bij grote populaties na te gaan) en 
post-marketingonderzoeken (fase 4, vooral om onopgemerkte bijwerkingen 
op te sporen).  

 

1.2. De verschillende soorten klinische studies 
Er zijn verschillende soorten klinische studies (zie ook tabel 1): 
Verkennend of bevestigend: de verkennende (exploratieve) studies zijn 
nuttig om de mechanismes van een ziekte beter te begrijpen en om nieuwe 
wetenschappelijke concepten en hypotheses te ontwikkelen. Het zijn 
meestal kleine, monocentrische studies die erg verschillen van de grote 
onderzoeken die een hypothese moeten bevestigen. Verkennende studies 
worden ook “proof-of-concept” studies genoemd en bevinden zich vaak in 
het domein van het translationeel onderzoek (tussen fundamenteel en 
klinisch onderzoek, met focus op de overgang van 
laboratoriumontdekkingen naar de medische praktijk). Bij de pre-
marketingonderzoeken (fase 1 - 3) ligt het risico vaak wat hoger dan bij de 
post-marketingonderzoeken, omdat bij postmarketingonderzoek de 
interventie reeds is onderzocht vooraleer die op de markt mag komen.  
Al dan niet gerandomiseerd: dit onderscheid gaat over het ontwerp 
(‘design’) van het onderzoek, namelijk over de manier waarop de 
deelnemers aan de studie worden verdeeld over de verschillende armen van 
de studie. In een gerandomiseerde studie (randomized controlled trial – 
RCT) worden de patiënten willekeurig (= at random) door loting verdeeld. 
RCT’s worden beschouwd als het meest betrouwbare model om de meest 
werkzame geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en therapeutische 
strategieën te identificeren. Niettemin hangt de keuze van het ontwerp van 
de studie (en dus de keuze voor een gerandomiseerde studie of niet) steeds 
af van de onderzoeksvraag.  
Publiek of privé gefinancierd: het onderscheid heeft hier betrekking op de 
sponsor-financierder van het onderzoek. De meeste studies rond 
geneesmiddelen worden opgezet, uitgevoerd en gefinancierd door het 
bedrijf dat de geneesmiddelen produceert en/of op de markt brengt. 
Voor geneesmiddelen maken de klinische studies deel uit van de 
ontwikkelingscyclus, en dienen vooral om markttoelating te krijgen. Het 
probleem is alleen dat deze studies niet noodzakelijk een antwoord geven 
op alle vragen van de patiënten en de maatschappij, en soms zijn daar zelfs 
vragen bij die de industrie liever niet beantwoord ziet.  
De niet-commerciële klinische studies worden daarentegen gefinancierd 
door de overheid, door universiteiten en/of door liefdadigheidsorganisaties. 
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De publiek gefinancierde studies – waarover we het hier hebben – proberen 
te antwoorden op concrete vragen over de klinische praktijk, waarop de 
commerciële studies geen antwoorden bieden. De klinische studies worden 
uitgevoerd onafhankelijk van de betrokken bedrijven en kunnen 
betrekking hebben op de veiligheid, de klinische doeltreffendheid, het nut en 
de economische aspecten van de (oude of nieuwe) behandelingen. Ze 
worden uitgevoerd in reële praktijkomstandigheden bij representatieve 
patiënten op het terrein (en worden daarom “pragmatisch” genoemd). 
Deze niet-commerciële studies zijn niet enkel interessant voor de 
geneesmiddelen- en medische hulpmiddelensector. Ze hebben ook hun nut 
voor sectoren waarvoor de industrie geen interesse heeft, zoals life style 
interventies, psychotherapieën, populatiescreenings, chirurgische 
technieken, enz.  
De verkennende academische studies beogen eerder het verwerven van 
nieuwe wetenschappelijke kennis.  
De grens tussen commercieel en niet-commercieel is niet altijd zo duidelijk 
als verwacht. Zo worden verkennende academische studies vaak 
meegefinancierd door de industrie in ruil voor de eigendomsrechten op de 
resultaten. Volgens een document van het Universitair Ziekenhuis van 
Leuven, is de eigendom van de gegenereerde resultaten het 
voornaamste verschil tussen een door een onderzoeker opgezette klinische 
studie (‘investigator-initiated’) en een klinische studie georganiseerd door de 
industrie  
Voor sommige studies moet een toelatingsaanvraag worden ingediend 
(Clinical Trial Application – CTA). In België geldt dit alleen voor 
geneesmiddelenstudies. De studies rond medische hulpmiddelen moeten 
enkel worden aangemeld. Alleen de studies met een CTA worden 
opgenomen in de databanken van de relevantie autoriteiten. In dit rapport 
kijken we breder dan enkel de studies met CTA. 
 

In het huidige rapport bekijken we de publiek gefinancierde, 
bevestigende, pragmatische klinische studies die een onmiddellijke 
impact kunnen hebben op de klinische praktijk of op de besluitvorming 
binnen de gezondheidszorg (praktijkgericht).  
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Tabel 1 – Verschillen en overeenkomsten tussen de commerciële en niet-commerciële studies   
 Commerciële klinische studies Praktijkgerichte niet-commerciële studies Andere klinische studies 

Binnen of buiten het 
bereik (scope) 

Buiten het bereik van dit rapport Onderzocht indien gefinancierd met publieke middelen Buiten het bereik van dit rapport 

Voornaamste 
doelstelling  

Winst, toegang tot en/of uitbreiding van 
de markt 

Gezondheidsvoordelen, optimalisatie van de klinische praktijk 
op gebied van doeltreffendheid en kosten-effectiviteit 

Verwerven van nieuwe wetenschappelijke 
kennis die nog moet worden bevestigd 
vooraleer te worden toegepast in de 
klinische praktijk 

Eigenaar van de 
gegevens 

De commerciële sponsor De niet-commerciële sponsor Zoals gedefinieerd in het contract. 

Selectie van het 
onderwerp 

Selectie door het bedrijfsmanagement. De selectie wordt door de overheid gedelegeerd naar een 
onafhankelijke groep van clinici; experten- 
vertegenwoordigeres van patiënten, zorgverstrekkers en 
zorgbetalers; gezondheidseconomen, statistici en andere 
wetenschappers. De onderwerpen kunnen top-down en 
bottom-up worden voorgesteld. 

Selectie voornamelijk door academici. 

Financiering van het 
onderzoek 

Door het bedrijf Publieke financiering met budget gezondheidszorg. Soms 
universiteiten of liefdadigheidsorganisaties 

Wetenschappelijk onderzoeksfonds of 
liefdadigheidsinstellingen. Soms 
cofinanciering door de industrie in ruil voor 
intellectuele eigendomsrechten 

Studies met 
producten die 
eigendom zijn van de 
industrie 

Voor markttoelating van een 
geneesmiddel of medisch hulpmiddel of 
voor uitbreiding van de indicaties 
(occasioneel enkel voor terugbetaling). 

Optimalisatie van een behandeling (bijv. in de pediatrie), 
vergelijking van de klinische doeltreffendheid (pragmatische 
studies) of kosten-effectiviteitsonderzoeken van 
farmaceutische producten of medische hulpmiddelen 

Academische proof-of-concept studies en 
verkennend translationeel onderzoek met 
geneesmidddelen of medische 
hulpmiddelen 

Onderzoeken rond 
interventies die geen 
eigendom zijn van de 
industrie  

Geen  (Pragmatische) bevestigende onderzoeken, optimalisatie van 
een behandeling, vergelijkende onderzoeken naar klinische 
doeltreffendheid of kosten-effectiviteit van psychotherapieën, 
van chirurgische technieken, van screenings, … of 
verschillende types van interventies. 

Academische proof-of-concept studies en 
verkennend translationeel onderzoek in 
domeinen waarin de industrie niet actief 
is. 

Internationale 
onderzoeken 

Vooral fase 2b/3, soms in samenwerking 
met publiek gefinancierde organisaties 
(bijv. in de oncologie)  

Indien gepast, bijv. via ECRIN (European Clinical Research 
Infrastructures Network) 

Zelden 

Risiconiveau  Matig tot hoog (zelden laag) Laag tot matig Matig tot hoog 
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1.3. Complexiteit van de klinische studies  
Klinische studies duren lang, zijn complex en ook duur. Elke stap heeft een 
impact op de relevantie en de betrouwbaarheid van het eindresultaat. 
Figuur 1 is een vereenvoudigde weergave van deze stappen.  
 

Figuur 1 – Complexiteit van een klinische studie (vereenvoudigde 
weergave)   

 
CRF= case report form; SAE= serious adverse event 

Vooral de gerandomiseerde klinische studies (RCT) vereisen 
gestandaardiseerde procedures, gespecialiseerd personeel… en heel veel 
tijd. Eerst moet men het onderzoeksprotocol ontwikkelen, de contracten 
afsluiten en de logistiek regelen. Dan zijn er nog enkele mogelijke stappen 
die voor vertraging in het proces kunnen zorgen zoals de evaluaties door de 
commissies voor medische ethiek en door het geneesmiddelagentschap 
(voor studies met geneesmiddelen). Daarna volgen nog een aantal stappen 
met elk hun specifieke vereisten: de randomiseringsprocedure, de 
voorbereiding van het geneesmiddel (dat eventueel niet-identificeerbaar 
moet worden gemaakt, ‘blinding’), de rekrutering van de onderzoekers en 
de patiënten, het informeren van de patiënten en het verkrijgen van hun 
geïnformeerde toestemming, de interventie zelf en de follow-up (die soms 

jaren kan duren) en de registratie van de gegevens (CRF), de studie 
monitoring, de rapportering van de problemen (‘adverse events’), de analyse 
en archivering van de resultaten en uiteindelijk het opstellen en publiceren 
van het studierapport.   
Het kan dus meerdere jaren duren voordat de eindresultaten van sommige 
klinische studies beschikbaar zijn. Dit is een belangrijk gegeven: er mag 
geen snel resultaat worden verwacht en de gezondheidsinstanties moeten 
soms overgangsmaatregelen nemen in afwachting van een definitieve 
beslissing over de onderzochte vragen.  
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2. WAAROM KLINISCHE STUDIES 
FINANCIEREN MET PUBLIEKE 
MIDDELEN?  

Heel wat relevante vragen rond gezondheidszorg worden niet beantwoord 
door de commerciële klinische studies, omdat ze financieel niet interessant 
zijn voor de industrie. De door de industrie gefinancierde klinische studies 
zijn deel van de product ontwikkelingscyclus en dienen zo om het bedrijf 
winst te laten maken door de verkoop van de producten, en dienen dus niet 
in de eerste plaats voor het verbeteren van de volksgezondheid of de 
zorgkwaliteit. Zo bevatten de studieprotocollen die door de medische 
industrie worden opgesteld soms een subtiele vorm van bias, die ervoor 
moet zorgen dat het product van het bedrijf dat de studie sponsort meer 
kans heeft er beter uit te komen (door bijvoorbeeld de keuze van de 
patiëntenpopulatie, de toegediende dosis van het product of van het product 
waarmee vergeleken wordt, of de studie eindpunten).  
Een ander welbekend fenomeen is de publicatiebias (vertraagd of niet 
publiceren van ongunstige resultaten, publiceren van gedeeltelijke 
resultaten, enz.). De nieuwe wetgeving verplicht nu wel de publicatie van de 
resultaten van alle farmaceutische studies. Bij medische hulpmiddelen zijn 
de klinische studies voor het behalen van het CE-label echter dikwijls niet 
publiek beschikbaar. Hierbij valt op te merken dat niet alleen commercieel 
onderzoek onderhevig is aan publicatiebias (zie verder). 

Het zou niet redelijk zou zijn om publieke middelen te gebruiken voor meer 
“objectieve” klinische studies, om de verschillende soorten bias uit te sluiten. 
De aanpassing en versterking van de wetgeving zodat er meer objectiviteit 
is bij het opzetten van de studies en meer transparantie bij het publiceren 
van de resultaten (of bij de motivering van het voortijdig stopzetten) zou 
daarvoor waarschijnlijk meer doeltreffend zijn. 

Er blijven weleenswaar genoeg redenen over waarom publiek gefinancierde 
klinische studies noodzakelijk zijn. Ze bieden immers antwoorden op 
gezondheidsvragen die op geen enkel andere manier kunnen worden 
opgelost. 

2.1. Studies om de klinische doeltreffendheid van 
geneesmiddelen te vergelijken 

Clinici, patiënten en gezondheidszorgbetalers willen graag weten welke van 
de bestaande behandelingen de meest doeltreffende is. Om op die vraag te 
kunnen antwoorden moet dikwijls een directe vergelijkende studie van de 
bestaande therapeutische opties worden uitgevoerd. Maar de betrokken 
firma’s voeren dit soort studie meestal niet uit, temeer omdat de 
geneesmiddelenagentschappen dit dikwijls niet eisen voor een 
markttoelating. Zodra de markttoelating en de terugbetaling verkregen zijn, 
zal het bedrijf soms zelfs proberen te vermijden dat studies opgezet worden 
die het marketingplan kunnen doorkruisen of die twijfels kunnen doen rijzen 
over het bedrag van de terugbetaling. In dergelijke situaties is het aan de 
volksgezondheidsinstanties om samen te werken met de clinici, om de 
klinische doeltreffendheid van de bestaande behandelopties te vergelijken.  
Overeenkomstig de richtlijnen voor de klinische studies, worden de 
commerciële studies vaak uitgevoerd met sterk geselecteerde populaties 
van patiënten die niet steeds representatief zijn voor de routine klinische 
praktijk. De resultaten van de studies zijn dus niet altijd te extrapoleren naar 
de patiënten die gezien worden in de courante praktijk.  
Daarnaast zouden bepaalde oude geneesmiddelen interessant kunnen 
zijn in nieuwe indicaties voor behandeling, maar wenst de farmaceutische 
industrie er niet meer in te investeren. 
Relevante en objectieve gegevens verzamelen over de klinische 
doeltreffendheid van geneesmiddelen kan dus in bepaalde gevallen enkel 
met niet-commerciële vergelijkende klinische studies. Deze studies moeten 
worden beschouwd als essentiële onderzoeks- en ontwikkelingselementen 
binnen een gezondheidszorgsysteem. De informatie die zij aanleveren is 
cruciaal om echte innovaties te identificeren.  
 

Enkele voorbeelden van de pragmatische en praktijkgerichte klinische 
studies (deze voorbeelden worden uitgewerkt in bijlage 3 van het 
wetenschappelijk rapport): 
● vergelijkende studies van twee concurrerende geneesmiddelen binnen 

hun indicaties (bijv. salmeterol versus tiotropium voor de behandeling 
van chronisch obstructief longlijden, COPD – zie KCE Rapport 108);  

https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/KCE_246_Public_funded_clinical_trials_Report.pdf
http://kce.fgov.be/node/183/
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● vergelijkende studie van behandelingsduur met hetzelfde geneesmiddel 

(bijv. trastuzumab voor de behandeling van vroege vormen van 
borstkanker gedurende 9 weken versus 52 weken – zie KCE Rapport 
34). 

● vergelijkende studies van twee geneesmiddelen, het ene binnen de 
indicatie, het andere buiten de erkende indicaties (off-label) (bijv. 
Lucentis versus Avastin off-label voor de behandeling van maculaire 
degeneratie, een oogziekte). 

2.2. Studies bij kinderen en bij zeldzame aandoeningen  
Kinderziektes en weesziektes zijn voor de industrie soms commercieel 
minder aantrekkelijk, en dit ondanks de recente wetgeving en voordelen om 
onderzoek in die domeinen aan te moedigen. Deze sectoren blijven dus 
afhankelijk van publiek gefinancierde klinische studies voor het generen van 
wetenschappelijk bewijs. 

2.3. Klinische studies rond medische hulpmiddelen  
In Europa is de ontwikkeling van medische hulpmiddelen veel minder streng 
geregeld dan die van de geneesmiddelen. Vaak behalen hoogrisico 
innoverende hulpmiddelen (implantaten, …) een CE-label en worden ze 
op de markt gelanceerd terwijl er geen enkel betrouwbaar wetenschappelijk 
bewijs van hun werkzaamheid bestaat.  
Wanneer het echter gaat om het toekennen van hun terugbetaling, eist de 
overheid meer en meer klinische studies om hun werkzaamheid aan te 
tonen. Daarover wordt momenteel nog gedebatteerd tijdens de 
besprekingen rond de nieuwe EU-wetgeving. Het is inderdaad niet de taak 
van de overheid om grote financiële risico’s te nemen bij het onderzoek van 
hoogrisico medische hulpmiddelen, als hun doeltreffendheid vooraf niet 
werd aangetoond (hierover meer in het KCE Rapport 158). Vaak is het wel 
nuttig om twee hulpmiddelen met elkaar te vergelijken, of een hulpmiddel 
met een chirurgische ingreep, zoals bijvoorbeeld het geval was bij de 
hulpmiddelen voor EndoVasculaire Aneurysma Reparatie (EVAR). (hierover 
meer in het KCE Rapport 23+ KCE Has Read for You).  

2.4. Klinische studies met diagnostische testen 
De diagnose-interventies zijn in volle opgang, maar in vergelijking met de 
therapeutische tegenhangers ontbreekt nog vaak het wetenschappelijke 
bewijs van werkzaamheid.  
Zo zijn voor populatiescreenings erg grote klinische studies vereist, om hun 
economisch voordeel en de voordelen voor de bevolking te bevestigen. 
Grote studies, in samenwerking met de volksgezondheidsautoriteiten, 
hebben bijvoorbeeld aangetoond dat een systematische opsporing van 
prostaatkanker via de PSA-dosering (KCE Rapport 224) niet doeltreffend is, 
en dat de opsporing van baarmoederhalskanker met de HPV-test 
daarentegen wel klinisch doeltreffend is (KCE Rapport 238).  
Een andere diagnosesector die volop in de belangstelling staat, is de 
diagnose bij gerichte kankertherapieën. Het is van vitaal belang om klinische 
studies uit te voeren naar de accuraatheid van de testen in de courante 
praktijk, omdat dit een belangrijke impact kan hebben op de kosten-
effectiviteit van de gepersonaliseerde geneeskunde. (KCE Rapport 240) 

2.5. Studies in domeinen waarvoor de industrie geen 
interesse heeft  

Andere domeinen krijgen minder aandacht van de farmaceutische industrie 
terwijl ze essentieel zijn voor de ontwikkeling van de gezondheidszorg. We 
denken hierbij aan de chirurgische technieken, aan bestralingsprotocollen 
in de radiotherapie, aan psychotherapieën, aan aanpassingen aan de 
levensstijl, enz. Soms moeten twee verschillende types interventies 
vergeleken worden. 
  

http://kce.fgov.be/node/570/
http://kce.fgov.be/node/570/
http://kce.fgov.be/node/600/
http://kce.fgov.be/node/493/
http://kce.fgov.be/node/2433/
http://kce.fgov.be/node/2419/
https://kce.fgov.be/node/2691/
http://kce.fgov.be/node/2775/
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Enkele voorbeelden (uitgewerkt in bijlage 3 van het wetenschappelijk 
rapport): 
● vergelijkende studie van een geneesmiddel met niet-

geneesmiddelen: bijv. een antidiabeticum versus een aanpassing van 
de levensgewoonten bij diabetes van het type 2; 

● vergelijking van chirurgische technieken: bijv. bypass versus 
angioplastie voor de behandeling van ernstige ischemie van de 
onderste ledematen (zie KCE Rapport 221)  

● vergelijking van standaardbehandeling met nieuwe behandeling: 
bijv. de behandeling van diabetische ulcera met hyperbare zuurstof 
versus standaardbehandeling (zie KCE Rapport 74) 

3. IMPACT VAN PUBLIEK 
GEFINANCIERDE KLINISCHE STUDIES: 
EEN GOEDE INVESTERING  

De bedoeling van onderzoek binnen de gezondheidszorg, zowel 
fundamenteel als klinisch, is het verbeteren van de volksgezondheid, wat 
zich uitdrukt in een grotere levenskwaliteit, een langer leven, enz. Jammer 
genoeg hebben maar een beperkt aantal onderzoeken systematisch de 
impact van de publiek gefinancierde klinische studies op de zorg, de 
volksgezondheid en de zorgkost gemeten.  
Bij een analyse van de economische impact van een klinisch 
studieprogramma zijn de directe kosten van de studies zelf vrij gemakkelijk 
te berekenen. De directe opbrengst hangt dan weer af van de resultaten 
van de studie. Maar men moet ook rekening houden met de indirecte 
kosten en voordelen. Voorbeelden van indirecte kosten zijn die van de 
lancering en het verloop van de studie. Zij veroorzaken vaak een tijdelijke 
daling van de productiviteit van de ziekenhuisteams. Verder zijn er nog de 
eventuele kosten voor de implementatie van de resultaten (zie verder). 
Indirecte voordelen zijn de globale toename van de wetenschappelijke 
kennis, het verwerven van meer competenties door de onderzoekers die 
betrokken zijn bij de studies en de verbetering van de infrastructuur en de 
logistiek. Teams die aan klinische studies deelnemen worden ook meer 
vertrouwd met de principes van evidence-based medicine. 
Tijdens ons literatuuronderzoek vonden we evaluaties van de impact van 
geïsoleerde niet-commerciële studies en enkele andere evaluaties van de 
globale impact van onderzoeksprogramma’s (deze laatste omvatten soms 
ook fundamenteler onderzoek).  
Twee toonaangevende voorbeelden van studies die de klinische praktijk 
hebben veranderd en die enorme voordelen hebben opgeleverd voor 
het gezondheidszorgbudget zijn de Womens’ Health Initiative Studie en 
de ALLHAT Studie, beide gefinancierd door het National Institute of Health 
(NIH) in de VS en gepubliceerd in 2002.  
  

https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/KCE_246_Public_funded_clinical_trials_Report.pdf
https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/KCE_246_Public_funded_clinical_trials_Report.pdf
https://kce.fgov.be/node/2423/
http://kce.fgov.be/node/775/
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De Women’s Health Initiative Studie toonde de negatieve impact van de 
vervangende hormonenbehandeling na de menopauze aan. De studie 
leidde tot een drastische daling van deze behandelingen bij vrouwen in de 
menopauze. Resultaat was een belangrijke daling van het aantal gevallen 
van borstkanker en cardiovasculaire incidenten. 
Deze studie was een van de duurste uit de onderzoeksgeschiedenis ($260 
miljoen) maar de opbrengst wordt geschat op $37,1 miljard. Dit moet wel 
worden genuanceerd. De kosten werden onderschat, omdat er geen 
rekening werd gehouden met alle voorafgaande onderzoeken die een 
invloed hadden op het gebruik van hormoonbehandelingen. De opbrengst 
kwam vooral voort uit de implementatie en uit de waarde van de QALY 
($100 000). Toch kunnen we, ondanks deze methodologische beperkingen, 
het belangrijke voordeel voor de volksgezondheid bevestigen.  
Een andere beroemde studie, ook gefinancierd door het NIH (VS), is de 
ALLHAT Studie die verschillende klassen van bloeddrukverlagers onderling 
vergeleek en die aantoonde dat de goedkopere thiazidediuretica beter 
werkten dan andere bloeddrukverlagers, voor cardiovasculaire preventie. 
Natuurlijk brengen niet alle studies zoveel op. Daarom is het relevanter om 
naar klinische studieprogramma’s in hun geheel te kijken en niet naar 
geïsoleerde studies. Zoals reeds vermeld werd deze globale impact echter 
nog maar een beperkt aantal keren geanalyseerd. We vonden onder andere 
evaluaties van sommige programma’s van het National Institute of Health 
(NIH) in de VS en van programma’s in het Verenigd Koninkrijk, gefinancierd 
door de National Health Service. Meestal hebben deze evaluaties 
betrekking op alle klinische onderzoeksprogramma’s en niet enkel op de 
praktijkgerichte studies (meer details in het wetenschappelijk rapport).  
Alle evaluaties die we onderzochten (ook die uit Australië, Zweden en 
Nederland) stellen vast dat klinische onderzoeksprogramma’s een goede 
investering van publiek geld zijn en/of dat hun impact op de klinische 
praktijk significant is. Ook hier moet men rekening houden met bias bij de 
onderzoekers en de overheid, die soms wat overdreven optimistisch zijn 
over de voordelen.  

Deze voordelen worden enkel behaald wanneer aan een aantal essentiële 
voorwaarden wordt voldaan: een goede selectie van de 
onderzoeksonderwerpen, adequate infrastructuur en competenties 
voor de uitvoering van de klinische studie en de wil om de resultaten te 
implementeren. De eventuele opbrengst voor het gezondheidszorgbudget 
kan opnieuw geïnvesteerd worden in het onderzoeksprogramma.  

https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/KCE_246_Public_funded_clinical_trials_Report.pdf
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4. KADER OM DE IMPACT VAN DE 
PUBLIEK GEFINANCIERDE KLINISCHE 
STUDIES TE OPTIMALISEREN  

4.1. Doeltreffende infrastructuur en netwerken 
België is een van de landen met de hoogste deelnamegraad aan klinische 
geneesmiddelenstudies in Europa. Maar in ongeveer 80% van de gevallen 
zijn het commerciële studies (een cijfer dat vergelijkbaar is met dat van 
andere Europese landen). Toch zijn er volgens de industrie twee 
belemmerende factoren: de hoge kosten en de moeilijke toegang tot 
patiënten. Dit heeft te maken met de ziekenhuizen die relatief klein zijn (zelfs 
universitaire) en met de bijna afwezigheid van centralisatie voor 
gespecialiseerde zorg. Bijgevolg haalt een ziekenhuis niet steeds het 
minimum aantal patiënten bij klinische studies over een weinig 
voorkomende aandoening. Om dit probleem op te lossen en om hun 
competitiviteit te vergroten hebben drie Brusselse universitaire ziekenhuizen 
(Erasmus, St Luc en UZ Brussel) zich gegroepeerd tot ClinicoBru. Dit 
initiatief illustreert het belang van de (commerciële) klinische studies voor 
de ziekenhuissector. 
De Belgische ziekenhuizen hebben wel veel ervaring met deelname aan 
klinische studies maar er bestaat geen goed geïntegreerd netwerk over 
de ziekenhuizen heen (bvb van ‘research nurses’) noch de 
onderzoeksinfrastructuur die grote kwalitatieve niet-commerciële 
klinische studies kan uitvoeren. 
Met onderzoeksinfrastructuur bedoelen we de installaties, middelen en 
diensten die ter beschikking staan van de onderzoekers zodat zij hun werk 
in goede kwalitatieve en doeltreffende omstandigheden kunnen uitvoeren. 
Dit vraagt een grote (financiële en menselijke) investering die moeilijk 
kan verdedigd worden voor losstaande individuele studies, maar die wel 
waardevol kan zijn bij een investering ten bate van een groot aantal studies 
(idealiter binnen het kader van een geïntegreerd programma – zie volgend 
punt). In België ontbreekt dergelijke infrastructuur deels op niveau van de 
individuele ziekenhuizen, maar zeker op nationaal of supranationaal niveau.  

• Op het niveau van de ziekenhuizen hebben de artsen onvoldoende 
tijd om deel te nemen aan studies, want hun klinische (en soms 
academische) taken krijgen voorrang. De financiële voordelen van niet-
commerciële studies zijn meestal niet voldoende motiverend. 
Daarnaast ontbreekt ook vaak ondersteuning van het 
ziekenhuismanagement, dat weinig gesensibiliseerd is voor het belang 
van publiek gefinancierd onderzoek. Bovendien is de financiering van 
niet-commerciële studies meestal beperkt tot de financiering van de 
onderzoeker en omvat ze niet de kosten van het onmisbare 
gekwalificeerde personeel dat vooral nodig is voor het verzamelen van 
de gegevens. 

• Op nationaal niveau beschikt ons land niet over een goed 
gestructureerd netwerk van centra en experten in klinische studies. 
Vele grote ziekenhuizen hebben een zekere expertise ontwikkeld of 
contactpunten opgezet, maar er bestaat geen echt netwerk van 
ervaren studiecentra die grote, multicentrische studies kunnen 
uitvoeren.  

Dergelijke netwerken van gespecialiseerde centra zouden nochtans de 
aantrekkelijkheid van ons land op gebied van kwaliteit en expertise 
versterken, de competenties centraliseren en het delen van goede praktijken 
mogelijk maken. Ze zouden ook de toegang tot patiënten en de identificatie 
van specifieke doelpopulaties kunnen vergemakkelijken.  
Naast het netwerk van ondersteunend personeel bij de uitvoering van 
klinische studies (‘research nurses’) is er ook nood aan ondersteunde 
academische centra met de nodige expertise in het opstellen van 
standaard procedures (SOPs), studie logistiek, statistiek, regelgeving, 
ethiek, ... Het is een voordeel dat minder relevant is voor commerciële 
studies (de industrie heeft deze competenties vaak in huis), maar dat 
waardevol is voor de publiek gefinancierde studies of de studies 
gefinancierd door wetenschappelijke of liefdadigheidsinstellingen. 
Bijvoorbeeld, sommige wetenschappelijke verenigingen willen studies 
uitvoeren, maar beschikken noch over de infrastructuur, noch over de 
professionals die gespecialiseerd zijn in de specifieke logistiek van de 
klinische studies, noch over experten inzake regelgeving, medische ethiek, 
enz.  
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De landen die een netwerk kunnen aanbieden beschikken over grote 
troeven om onderzoek binnen hun ziekenhuisnetwerk aan te trekken. 
Duitsland heeft een erg goed presterend netwerk ontwikkeld van centra voor 
klinische studies (KKS), binnen het Europese netwerk ECRIN (zie verder). 
Netwerken van dit type zijn ook toegankelijk, via financiering, voor studies 
van de farmaceutische industrie en vormen zo een troef om commerciële 
studies aan te trekken in het land. 
Het invoeren in de ziekenhuizen van een uniform digitaal dossier gebaseerd 
op de internationale terminologie zou de werklast van het verzamelen van 
data behoorlijk beperken. Een dergelijk uniform dossier zou de snelheid en 
de kwaliteit van de multicentrische studies verbeteren en tegelijk de kosten 
verminderen, zowel op nationaal als supranationaal niveau.  
Bovendien zou het gebruik van een gemeenschappelijke standaard voor alle 
studies, zoals het CDISC (Clinical Data Interchange Standard Consortium), 
het uitwisselen van data en de data-analyse door derden veel makkelijker 
maken (bijvoorbeeld voor meta-analyses).  
Op supranationaal niveau betreuren we dat België onvoldoende 
deelneemt aan internationale onderzoeksnetwerken zoals ECRIN 
(European Clinical Research Infrastructures Network). Het is een Europees 
netwerk dat helpt bij de uitwerking van niet-commerciële studies door de 
samenwerking tussen nationale netwerken te stimuleren en door 
ondersteuning, expertise en diensten aan te bieden voor de uitwerking van 
internationale klinische studies (zie ook punt 4.3).  
Het creëren van een nationaal netwerk alsook de deelname aan pan-
Europese structuren zou de samenwerking op internationaal niveau 
makkelijker kunnen maken.  

Europa, rem of katalysator?  
De voorbije vijftien jaar heeft de Europese wetgeving de ontwikkeling van 
internationale geneesmiddelenstudies (onderworpen aan een CTA) eerder 
afgeremd. Een richtlijn van 2001 (geïmplementeerd in 2004), die de 
klinische studies reglementeert, bemoeilijkt het krijgen van nationale en 
lokale toestemming om een internationaal onderzoek op te starten. Deze 
richtlijn, die bijkomende vereisten invoerde zonder rekening te houden met 
het risiconiveau, en het gebrek aan coherentie tussen de wetgeving van de 
verschillende landen, waren de voornaamste redenen voor de daling van 
het aantal commerciële en niet-commerciële klinische studies in Europa. 

Verschillende Europese landen namen maatregelen tegen deze daling en 
voor het behoud van hun onderzoeksniveau, en van de niet-onbelangrijke 
economische activiteit die ermee gepaard gaat. Sommige landen hebben 
de duur van de procedures die noodzakelijk zijn om studies op te starten 
ingekort. Daarnaast lanceerden ze projecten, vaak in samenwerking met de 
lokale farmaceutische industrie, om studies te stimuleren en te 
vergemakkelijken. Deze initiatieven omvatten o.a. het opzetten van 
netwerken voor commerciële en niet-commerciële studies (bijvoorbeeld in 
Duitsland en Groot-Brittannië).  

Er is een nieuwe regelgeving inzake klinische studies met 
geneesmiddelen sinds 16 juni 2014; die ten vroegste van kracht zal zijn op 
28 mei 2016. De toelatingsaanvragen voor klinische studies zullen worden 
aangepast in functie van het risiconiveau. Het gaat hier dus om de 
invoering van een nieuw concept (low-intervention studie) zoals bijvoorbeeld 
de vergelijking van twee geneesmiddelen in een voldoende onderbouwde 
indicatie. De nieuwe richtlijn streeft ook naar meer transparantie van de 
studies door de publicatie van alle resultaten te verplichten (positief en 
negatief).  
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4.2. Goed gestructureerde nationale programma’s 
Een doeltreffend volksgezondheidsbeleid, gebaseerd op wetenschappelijke 
bewijzen uit klinische studies, houdt in dat de onderzoeksvragen worden 
onderworpen aan een strenge wetenschappelijke selectie. Dit is een 
absolute voorwaarde om de investering in dergelijk programma te laten 
opbrengen en het voordeel voor patiënten en samenleving te 
maximaliseren. Er bestaat geen universele methode om de 
onderzoeksonderwerpen te selecteren, maar onze analyse van de 
ervaringen van andere landen heeft een aantal interessante bevindingen 
opgeleverd. 
Sommige landen investeren aanzienlijke publieke middelen in niet-
commerciële klinische studieprogramma’s, maar ons land helaas niet. We 
betreuren ook dat slechts enkele landen de betalers en/of 
gezondheidsautoriteiten rechtstreeks betrekken bij de coördinatie van 
deze programma’s, terwijl net zij de belangrijkste betrokkenen zijn 
voor de optimalisatie van de gezondheidszorg binnen een 
aanvaardbaar budget.  

4.2.1. Het Britse klinische studieprogramma 
Het best ontwikkelde publiek gefinancierd klinische studieprogramma van 
Europa is dat van het Verenigd Koninkrijk. Het is opgenomen in het 
nationale gezondheidssysteem (National Health Service - NHS) en wordt 
sinds 2006 gecoördineerd door het National Institute for Health Research 
(NIHR). De onderzoeken die worden gefinancierd door dit programma 
dekken een ruime waaier aan interventies. Daarbij behoren domeinen die 
niet worden behandeld door de industrie, zoals men ziet op figuur 2.  

 
. 
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Figuur 2 – Aantal actieve studies gefinancierd door het NIHR en budget per domein (Verenigd Koninkrijk) (2014) 

  
Links: de x-as toont het aantal actieve klinische studies, een studie die twee types interventies betreft wordt voor de helft toegekend aan elk van de twee categorieën. 
Rechts: de x-as toont de financiering per onderzoeksdomein in miljoen ponden. 

No. Active RCTs by HRCS Research Activity Code Group 6 Research funding by HRCS Research Activity Code Group 6
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De tussenkomst van het NIHR, via NETSCC (NIHR Evaluation, Studies and 
Studies Coordination), omvat de identificatie van de onderzoeksvragen, de 
prioritisering, financiering, uitwerking, publicatie en verspreiding van de 
resultaten en de organisatie van andere initiatieven die beantwoorden aan 
de noden van het publiek, de patiënten en de NHS. Het Britse systeem om 
de onderzoeksvragen te identificeren combineert top-down (gestuurd door 
de overheid) en bottom-up (waarbij alle stakeholders suggesties mogen 
doen) benaderingen. De streng gecodeerde selectieprocedure is de eerste 
sleutel tot het succes van het programma. Vermits de overheid betaalt, heeft 
zij het laatste woord, maar de onderzoekers worden gedurende het hele 
proces geconsulteerd. Zij moeten een systematisch 
literatuuronderzoek uitvoeren, om te vermijden dat middelen worden 
verspild aan vragen waarvoor het antwoord al bestaat, en om een kritische 
analyse te maken van het design van de studie voor de uitvoering 
(bijvoorbeeld nagaan of de criteria voor patiëntselectie realistisch zijn).  

4.2.2. Het Nederlandse klinische studieprogramma 
Een ander interessant voorbeeld is het Nederlandse programma, 
gefinancierd door ZonMW, dat zich concentreert op de doeltreffendheid 
van de gezondheidszorg. Elk onderzoeksvoorstel moet een omschrijving 
van de verwachte impact op de gezondheidseconomie bevatten. 
Ook opmerkelijk is dat dit programma implementatieprojecten voor de 
resultaten voorziet, om de impact van het onderzoek op de klinische praktijk 
te vergroten (tot €50 000 per implementatieproject gespreid over enkele 
jaren). 

4.2.3. Het Italiaanse klinische studieprogramma  
Het programma van het Italiaanse geneesmiddelenagentschap (AIFA) 
wordt gecoördineerd door een onafhankelijk R&D comité. Hierin zetelen 8 
voltijdse equivalenten die de verschillende aspecten van het 
onderzoeksprogramma beheren (selectie van de onderzoeksdomeinen, 
begeleiding bij de selectie van de vragen, supervisie tijdens het verloop van 
de klinische studies, …). De competenties van het AIFA hebben uitsluitend 
betrekking op de farmaceutische sector (weesgeneesmiddelen, directe 
vergelijkende onderzoeken van geneesmiddelen of therapeutische 
strategieën, farmaco-epidemiologische studies, …). Het klinische 
studieprogramma wordt gefinancierd door een heffing van 5% op het 

promotiebudget van de farmaceutische industrie (seminaries voor artsen, 
enz.). Dit komt neer op een budget van € 40 miljoen per jaar, dat niet enkel 
het onderzoeksprogramma van het AIFA financiert maar ook andere 
activiteiten (onafhankelijke informatie over geneesmiddelen, terugbetaling 
van weesgeneesmiddelen of van nog niet gecommercialiseerde, 
innoverende producten).  
Wie meer informatie wenst, vindt uitgebreidere omschrijvingen van deze 
openbare klinische onderzoeksprogramma’s en van de programma’s van 
andere landen (Duitsland, Frankrijk, Spanje en de Scandinavische landen) 
in hoofdstuk 6 van het wetenschappelijk rapport.  

4.2.4. Belang van de evaluatie   
Niet enkel de commerciële klinische studies zijn vaak gekleurd (met bias). 
Met uitzondering van het al uitvoerig besproken Britse 
onderzoeksprogramma, en in tegenspraak met de Verklaring van Helsinki, 
worden vele publiek gefinancierde studies nooit gepubliceerd. Gevolg is dat 
de klinische doeltreffendheid en de ongewenste bijwerkingen van de 
behandelingen mogelijk verkeerd worden ingeschat. Dat leidt uiteindelijk tot 
een niet-optimale toekenning van overheidsmiddelen. Er moeten dus 
strenge maatregelen worden getroffen om te garanderen dat alle studies die 
worden uitgevoerd binnen een onderzoeksprogramma ook worden 
gepubliceerd. Daarom stort het NIHR de laatste schijf (5%) van het budget 
pas bij publicatie. 
De evaluatie van een studie moet in de eerste plaats gaan om zijn 
wetenschappelijke impact: heeft het de gezochte informatie opgeleverd 
en heeft het een impact gehad op de klinische praktijk? Daarna komt zijn 
financiële impact aan de beurt: zelfs wanneer dit niet centraal staat in de 
onderzoeksbesluiten, kan het geld dat werd geïnvesteerd in de klinische 
studies niet op een andere manier ten voordele van de maatschappij worden 
gebruikt, en moet het gebruikte budget dus worden gerechtvaardigd.  
Voor de opstart van de studie wordt daarom best een lijst van indicatoren 
voor de eindevaluatie opgemaakt. Deze indicatoren moeten rekening 
houden met wetenschappelijke en financiële aspecten. Tenslotte moet de 
evaluatie ook betrekking hebben op de onderzoeksmethode zelf en op het 
onderzoeksmanagement, om de procedures en kwaliteit continu te 
verbeteren. 

https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/KCE_246_Public_funded_clinical_trials_Report.pdf
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4.3. Een gunstige internationale context 
De onderzoeksvragen die gezondheidsautoriteiten zich stellen, worden 
vaak op hetzelfde moment ook in andere landen gesteld. Een mogelijkheid 
is natuurlijk om de andere landen op hun kosten de problemen te laten 
oplossen en daarna hun resultaten over te nemen en te implementeren. 
Kleinere landen zoals België hebben natuurlijk dikwijls dit “free rider” gedrag 
maar het blijft weinig elegant. Een constructievere benadering is het 
opzetten van internationale samenwerkingsverbanden, met kleinere landen 
af en toe ook in een leidende rol. Dit kan wat vlotter verlopen met een 
Europese databank met alle geplande en lopende studies (zoals reeds 
het geval is voor de HTA-projecten). 
Een internationale samenwerking betekent dat de onderzoekers van de 
verschillende landen een gemeenschappelijk onderzoeksprotocol 
opstarten, en dat elk deelnemend land beschikt over de nodige 
infrastructuur en gelijkaardige procedures, wat nu nog niet het geval is. Om 
deze “compatibiliteitsproblemen” op te vangen werd ECRIN (European 
Clinical Research Infrastructure Network) opgericht, een Europees 
consortium van het type ERIC (European Research Infrastructure 
Consortium) dat van de Europese Unie een budget van € 2 miljoen krijgt. 
Een groeiend aantal lidstaten is aangesloten, maar België nog niet.   
Voor vele studies in de oncologie wordt deze coördinatierol opgenomen 
door het EORTC (European Organisation for Research and Treatment of 
Cancer), een partner van ECRIN.  
Een van de belangrijkste struikelblokken voor de uitwerking van studies op 
internationaal niveau blijft echter de financiering. De meeste nationale 
overheden staan weigerachtig tegenover het investeren van overheidsgeld 
in studies die niet noodzakelijk zullen plaatsvinden op hun grondgebied. 
Bovendien is het studie-specifieke budget in elk land afhankelijk van wat 
standaard reeds gefinancierd wordt door de ziekteverzekering. Er worden 
momenteel verschillende mogelijkheden onderzocht, waaronder een van 
het type European Research Area Network Cofund, of gesynchroniseerde 
projectoproepen. 
Het budget dat Europa rechtstreeks toekent aan niet-commerciële 
praktijkgerichte studies blijft erg bescheiden in vergelijking met de bedragen 
voor samenwerkingen met de industrie. In 2011 werden 26 studies 
gefinancierd door het 7de Kaderprogramma voor een totaalbudget van € 152 

miljoen. Dat komt neer op een gemiddelde van € 6 miljoen per studie. Deze 
financiering, die niet elk jaar terugkeert, is verassend laag in vergelijking met 
de €2,65 miljard (verdeeld over de periode 2008 tot 2024) die de Europese 
Unie investeerde in het IMI-project (Innovative Medicines Initiative), een 
publiek-private samenwerking gelanceerd in 2008 en voor 50% gefinancierd 
door de Europese Commissie. 

4.4. Een voldoende en zorgvuldig toegekende financiering 
4.4.1. Welk budget voor een nationaal programma?   
Zoals reeds vermeld in punt 2.6, zijn de publieke klinische 
onderzoeksprogramma’s een “goede” investering die op lange termijn een 
meer doeltreffende werking van de gezondheidszorg opleveren. Voor de 
financiering van dergelijk programma is echter een opstartbudget nodig dat 
niet mag worden onderschat. Ter illustratie: het jaarbudget van ZonMw in 
Nederland bedraagt €130 miljoen waarvan €10 miljoen voor een 
programma rond de doeltreffendheid van de gezondheidszorg en €13 
miljoen voor een programma rond “rationele farmacotherapie”. En dit in 
vergelijking met een totaalbudget voor onderzoek in de gezondheidszorg 
van ongeveer €750 miljoen (0,8% van het totaalbudget voor 
gezondheidszorg). In Groot-Brittannië wordt het netwerk van NIHR-centra 
jaarlijks gefinancierd met £ 250 miljoen. Dit netwerk van o.a. study nurses is 
niet enkel betrokken bij de klinische studies van de NIHR maar ook bij die 
van de liefdadigheidsinstellingen. De industrie kan ook het bestaande 
netwerk gebruiken; ze betaalt pro rata de gebruikstijd. Bovendien gaat £ 150 
miljoen rechtstreeks naar de klinische studies van de NIHR zelf. Ook te 
vermelden is dat de routinezorg voor de patiënten die zijn opgenomen 
in de studies worden gedekt door de NHS. Dit is verschillend van land tot 
land. 
In België is er geen financiering van klinische studies via het budget 
voor de gezondheidszorg. Meer nog, de financiering van het biomedisch 
onderzoek in ons land is zeer versnipperd en er bestaat geen specifieke 
financiering van klinische studies zoals bedoeld in dit rapport. Het 
Toegepast Biomedisch Onderzoeksprogramma (TBM) binnen het 
agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) komt er 
nog het dichtst bij. Het is gefinancierd door de Vlaamse overheid (€6-7 
miljoen per jaar) en omvat vooral translationeel onderzoek en kleinere 
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klinische studies. Het gemiddelde bedrag voor de financiering van een 
klinische studie is €0,7 miljoen (max. 1 miljoen). De kandidaten worden 
persoonlijk gezien door het selectiecomité, wat als positief wordt ervaren.  

4.4.2. Welk budget voor een studie?  
We benadrukten al het belang van een weldoordachte keuze van de studie-
onderwerpen en het ontwerp van de studies. Ook de financiering past 
binnen deze denkoefening. Om praktisch bruikbare resultaten te verkrijgen, 
is het noodzakelijk dat elke studie voldoende groot is. Dit is te verkiezen 
boven de financiering van een hoger aantal kleine studies, waarvan de 
resultaten vatbaar kunnen zijn voor kritiek. Ook moeten de toekomstige 
kosten zo exact mogelijk worden ingeschat. Voldoende aandacht voor deze 
voorbereidende stap zal zorgen voor meer efficiëntie naderhand. Een fout 
die moet worden vermeden is dat enkel de personeelskost van de 
onderzoeker wordt gedekt, en dat vele andere kosten worden genegeerd, 
zoals:  
• Kosten om de studie op te zetten, bijv. de opmaak van het 

onderzoeksprotocol en registratie van de studie; 
• Kosten voor het uitnodigen en selecteren van de geschikte patiënten, 

met inbegrip van de geïnformeerde toestemmingsprocedure; 
• Kosten voor centrale randomisering; 
• Kosten voor de voorbereiding, opslag en transport van de 

studiemedicatie (met inbegrip van placebo). 
• Kosten voor de bestudeerde interventies, gerelateerde bijwerkingen en 

follow-up van de patiënten; 
• Kosten voor het tijdig rapporteren van ongewenste gebeurtenissen 

(adverse events).; 
• Logistieke kosten: naast de interventie, de uitrusting, testkits of andere 

producten of diensten die nodig zijn om de studie uit te voeren; 
• Personeelskosten: de hoofdonderzoeker, een onderzoekscoördinator 

voor multicentrische/internationale studies, onderzoekers, data 
manager/analisten, onderzoeksverpleegkundigen, IT-ondersteuning, 
auditeur, financieel manager, enz. 

• Overhead/administratieve kosten; 

• Kosten voor audit; 
• Kosten voor gegevensopslag; 
• Kosten voor statistische analyse en rapportopmaak; 
• Kosten voor vergaderingen, presentaties en publicaties; 
• Enz.  
Een goed presterende infrastructuur kan een deel van deze kosten op 
efficiënte wijze dekken.   

4.4.3. Naar een zelfvoorzienend systeem?  
Zoals reeds gezegd kunnen sommige klinische studies veel opbrengen. 
Deze opbrengsten kunnen opnieuw worden gebruikt voor de financiering 
van het programma. Bij het voorbeeld voor de behandeling van vroege 
stadia van borstkanker met Herceptin, vermeld in punt 2.1 (SOLD studie, 
details in bijlage 3.1 van het wetenschappelijk rapport), meldde een kleiner 
onderzoek (FINHER) uitstekende resultaten met een toediening van 
Herceptin over 9 weken en een aangepaste chemotherapie, in plaats van 
de 52 weken waarvoor marktauthorisatie werd aangevraagd. Het SOLD-
onderzoek is een vergelijkende studie van deze twee doeltreffende 
behandelingsschema’s. Het verschil in kost tussen het korte en het lange 
schema bedraagt meer dan €30.000. In plaats van onmiddellijk de 
terugbetaling van het lange schema te aanvaarden, had men beter een 
directe vergelijkende klinische studie uitgevoerd. Deze had gefinancierd 
kunnen worden met de gerealiseerde besparingen.  
In het begin van het programma kan men voorrang geven aan 
onderzoeksprojecten die zulke besparingen kunnen opleveren of waarvan 
de kost niet erg hoog ligt.  
We hebben ook vermeld dat klinische studies interessant kunnen zijn voor 
oude en goedkope producten waarin de industrie niet meer wil investeren – 
of die ze zelfs niet meer wil produceren – omdat ze geen winst meer 
opleveren. Ook in die gevallen zouden de kosten voor de studies gedeeltelijk 
kunnen worden opgevangen door de mogelijke besparingen op de prijs van 
de geneesmiddelen of medische hulpmiddelen.  

  

https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/KCE_246_Public_funded_clinical_trials_Report.pdf
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5. CONCLUSIE 
Figuur 3 – Succesfactoren voor publiek gefinancierde klinische 
studies 

 
 
Drie factoren zijn essentieel voor een succesvol publiek gefinancierd klinisch 
onderzoeksprogramma. Afbeelding 3 geeft de complementariteit en 
interactie van deze factoren weer. 
• een goede selectie van de onderzoeksvragen door een onafhankelijk 

team van clinici, wetenschappers, vertegenwoordigers van de overheid 
en de patiënten. Zowel met de vraag omtrent klinische doeltreffendheid 
als omtrent kosten-effectiviteit moet rekening worden gehouden. 
Voorafgaand aan elke klinische studie moet bekeken worden of de 
onderzoeksvraag niet kan beantwoord worden door het analyseren van 
de bestaande administratieve databanken en moet een systematische 

literatuurstudie worden uitgevoerd, om herhalen van studies te 
vermijden en mogelijke mislukkingen in kaart te brengen. Een te trage 
rekrutering van patiënten, een vaak voorkomend struikelblok, kan 
vermeden worden door vooraf de selectiecriteria en studieprocedures 
op realiteitszin na te gaan. Ten slotte moet een voldoende groot en 
competent team worden aangeworven voor de coördinatie en het 
beheer van het programma. Ter illustratie: het Italiaanse team van AIFA 
bestaat uit 8 VTE.  

• een budget om voldoende omvangrijke studies professioneel uit 
te kunnen voeren. Het budget van een studie ligt meestal tussen € 1 
en 10 miljoen. Daarbij komen nog de kosten voor een betrouwbare 
infrastructuur, dus een netwerk van ziekenhuizen dat uitgerust is om 
klinische studies uit te voeren en dat beschikt over competent personeel 
(study nurses) en gestandaardiseerde procedures. In het Verenigd 
Koninkrijk besteedt het NIHR jaarlijks £ 250 miljoen aan dergelijk 
netwerk, waar ook commerciële en door liefdadigheidsgeld 
gefinancierde studies worden uitgevoerd. Zulke infrastructuur is dus 
een aantrekkingsfactor voor het land, ook voor commerciële studies.  

• een programma ter implementatie van de behaalde resultaten. 
ZonMW besteedt tot €50 000 per klinische studie aan de implementatie 
van de resultaten en dit verdeeld over enkele jaren.  

Ten slotte zou een Belgisch programma voor pragmatische en 
praktijkgerichte klinische studies het volledige palet van de 
gezondheidszorg moeten bestrijken. Daarom lijkt het ons logisch om de 
financiering en het beheer binnen het RIZIV te voorzien.  
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■ AANBEVELINGENa 
 

Aan de Ministers bevoegd voor volksgezondheid, gezondheidszorg en wetenschappelijk 
onderzoek, alle partners van het Belgische Health Research System, de bevoegde instanties 
in de deelstaten, de wetenschappelijke artsenverenigingen en de zorgverstrekkers: 
De publieke financiering van goed geselecteerde klinische studies wordt aanbevolen om 
bepaalde vragen rond klinische doeltreffendheid en kosten-effectiviteit te beantwoorden, meer 
bepaald de vragen die waarschijnlijk niet worden opgelost door commerciële studies, 
uitgevoerd door de farmaceutische industrie en de industrie van de medische hulpmiddelen. 
Publiek gefinancierde, pragmatische en praktijkgerichte studies hebben een directe positieve 
impact op de patiëntenzorg en op het verstandig gebruik van de middelen voor de 
gezondheidszorg.  
• Het is aanbevolen om studievoorstellen in te kunnen dienen zowel bottom-up (vanuit het 

terrein) alsook top-down (aangereikt door de autoriteiten). 
• Voorafgaand aan de selectie moet een systematische literatuurstudie plaatsvinden en een 

rondvraag bij organisaties die gelijkaardige klinische studies financieren. 
• Nationale en internationale studies moeten worden gefinancierd, en de keuze moet 

gebaseerd zijn op wetenschappelijke argumenten, bijv. de omvang van de doelpopulatie. 
Organisaties zoals ECRIN kunnen instaan voor de coordinatie van internationale studies. 

• Het is aangeraden om te kiezen voor een studieontwerp en -omvang met een directe 
impact op de klinische praktijk en op het gepaste gebruik van de 
gezondheidszorgmiddelen. Men moet vermijden een groot aantal kleine studies te 
financieren die niet leiden tot betrouwbare conclusies.  

• Publiek gefinancierde klinische studies geven antwoorden op belangrijke vragen in de 
gezondheidszorg, waarop anders geen antwoorden kunnen gevonden worden, en de 
evaluaties van de bestaande programma’s (bijv. UK, Nederland) tonen het belang van een 
constante publieke investering aan. Daarom bevelen wij de opzet en financiering van 
infrastructuren voor klinische studies aan, evenals een managementteam en een 
praktijkgericht studieprogramma met een directe link met het Belgische Health Research 
System. 

• Het managementteam zou de volgende taken hebben: 
o Studies klasseren en selecteren met een mogelijke directe positieve impact op de 

patiëntenzorg en op het verstandig gebruik van de overheidsmiddelen. Het team moet 

                                                      
a  Het KCE draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de aanbevelingen. 
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worden ondersteund door een onafhankelijke groep van clinici, 
experten/vertegenwoordigers van patiënten, zorgverstrekkers en zorgbetalers 
(mutualiteiten en RIZIV, inclusief de Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen 
(CTG), Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen 
(CTIIMH)), gezondheidseconomen, statistici en andere wetenschappers;  

o De normen opstellen voor een netwerk van klinische studiecentra in België volgens 
de internationale standaarden en netwerken, in samenwerking met het Federaal 
Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG);

o Een minimaal kwaliteitsniveau verzekeren voor alle publiek gefinancierde studies,
conform de lokale wetgeving inzake klinische studies. Garanderen dat het onderzoek
gemonitord wordt op basis van het risico en dat de Verklaring van Helsinki integraal
wordt gerespecteerd (registratie van de studies, geïnformeerde toestemming,
publicatie, ...);

o De studiesites bijstaan bij de uitbesteding van de studies, de logistiek, de
verzekeringen, de intellectuele eigendom en de internationale samenwerkingen, bijv.
via het ECRIN-platform;

o De betalingen en de evolutie van de geselecteerde studies controleren. Verifiëren dat
de uitbetaling van belangrijke betalingsschijven wordt uitgevoerd na studieregistratie
en publicatie van de volledige resultaten;

o Ervoor zorgen dat de conclusies van het onderzoek goed worden gecommuniceerd
aan de besluitvormers in de gezondheidzorg, voor hun implementatie en hen, indien
nodig, ondersteunen bij het uitwerken van implementatieprojecten;

o België vertegenwoordigen binnen internationale netwerken zoals ECRIN.
• De financiering van het managementteam, het netwerk en van de studies zelf gebeurt best

met het budget van de gezondheidszorg en gedeeltelijk met de bestaande heffingen op
geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Een minimum van €10 tot 15 miljoen zou
hiervoor moeten worden voorzien, waarvan een miljoen voor het managementteam.

• Omwille van de huidige budgettaire beperkingen zouden de eerste studies moeten worden 
geselecteerd op basis van hun capaciteit om de patiëntzorg te optimaliseren en om voor
netto besparingen te zorgen of om minstens geen extra kosten te veroorzaken voor de
ziekteverzekering.

• Het publieke klinische studieprogramma moet onderworpen worden aan regelmatige
audits en evaluaties.
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Aanbevelingen voor de Europese Commissie, Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA), 
de nationale en internationale stakeholders 

• Een databank van de geplande en lopende publieke studies wordt aanbevolen. Deze kan 
dan worden geconsulteerd voordat een nieuwe studie wordt opgestart of om partners te 
identificeren.  

• Het wordt aanbevolen een gestandaardiseerd elektronisch patiëntendossier te 
implementeren, gebaseerd op een standaard internationale terminologie. Dat kan de 
kwaliteit en de snelheid van de klinische studies significant verbeteren en mogelijks ook 
de kosten doen dalen.  

• Om de uitwisseling van de gegevens van klinische studies te vergemakkelijken zou men 
best standaarden implementeren zoals het CDISC (Clinical Data Interchange Standard 
Consortium). 

• Het wordt aanbevolen dat de Europese investeringsfondsen evolueren naar een meer 
evenwichtige verdeling van de financiering van publiek-private partnerschappen (bijv. 
Innovative Medicines Initiative) en die van praktijkgerichte publieke studies. 

• Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) wordt aanbevolen om van de industrie 
klinische studies te eisen die pragmatisch zijn en rekening houden met de bestaande 
optimale behandelingen voor een directe vergelijking met een nieuwe interventie. Dit zou 
de nood aan publiek gefinancierde vergelijkende studies naar klinische doeltreffendheid 
verkleinen.  
 



  

COLOFON 
Titel:  Praktijkgerichte klinische studies gefinancierd met publieke middelen – Synthese 

Auteurs:  Mattias Neyt (KCE), Thierry Christiaens (Universiteit Gent ; Folia Pharmacotherapeutica), Jacques Demotes 
(Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ; European Clinical Research Infrastructure, 
(ECRIN)), Frank Hulstaert (KCE) 

Projectcoördinator:  Nathalie Swartenbroekx (KCE) 

Reviewers:  Cécile Camberlin (KCE), Lorena San Miguel (KCE) 

Externe experten:  Sofie Bekaert (Universiteit Gent), Liesbeth Biesmans (IWT), Marc Bogaert (Universiteit Gent), Roger Bouillon 
(KULeuven), Dirk Broeckx (Algemene Pharmaceutische Bond – Association Pharmaceutique Belge (APB)), Marc 
De Broe (Universiteit Antwerpen), Katelijne De Nys (UZ Leuven), Ri De Ridder (RIZIV – INAMI), Patrick Galloo 
(Mutualités Socialistes), Heidi Goethals (CM – MC), André Herchuelz (ULB), Yves Horsmans (UCL), Diane 
Kleinermans (INAMI – RIZIV), Denis Lacombe (European Organisation for Research and Treatment of Cancer 
(EORTC)), Stephane Lejeune (EORTC), Geert Leroux-Roels (Universiteit Gent), Patrick Mahy (WIV-ISP), Greet 
Musch (FAGG – AFMPS), Vincent Ninane (St Pierre Bruxelles), André Scheen (ULG), Johan Van Calster (Clivan 
BVBA), Martine Van Hecke (Test-Aankoop), Marc Van de Casteele (RIZIV – INAMI), Chris Van Hul (Mutualités 
Libres – Onafhankelijke Ziekenfondsen), Severine Vermeire (KU Leuven) 

Externe validatoren:  Jean-Jacques Cassiman (KU Leuven), Michel Goldman (ULB), Tom Walley (University of Liverpool and National 
Institute for Health Research (NIHR), UK) 

Acknowledgements:  We willen de volgende personen bedanken voor de informatie over hun lokale nationale publiek gefinancierde 
studiesysteem: Stijn Tersmette (ZonMW, Den Haag, Nederland), Harald Moonen (ZonMW), Ackbar Ketwaru 
(ZonMW), Carlo Tomino (Agenzia Italiana del Farmaco AIFA, Rome, Italië), Sarah Qureshi (UK Clinical Research 
Collaboration, Londen, VK), Stephen Penton (Medical Research Council, Londen, VK), Frank Wissing (Deutsche 
Forschungsgemeinschaft, Bonn, Duitsland), Insa Bruns (Universität zu Köln, Duitsland). 

Andere gemelde belangen:  Lidmaatschap van een belangengroep op wie de resultaten van dit rapport een impact kunnen hebben: Stéphane 
Lejeune (EORTC), Thierry Christiaens (Universiteit Gent academisch onderzoek), Diane Kleinermans (RIZIV), 
André Scheen (Université de Liège, CHU de Liège), Katelijne De Nys (KU Leuven, UZ Leuven) 
Houder van intellectueel eigendom (octrooi, productontwikkelaar, auteursrechten, handelsmerken, enz.): Geert 
Leroux-Roels (auteur/co-auteur 6 octrooien van Universiteit Gent), Roger Bouillon (LRD patents KU Leuven), 
Patrick Mahy (mede-eigenaar CNRS/CAPSULIS octrooi) 
Honoraria of een andere compensatie voor het schrijven van een publicatie of het deelnemen aan de ontwikkeling 
ervan: Marc De Broe (SHIRF, calciumbalans bij nierfalen), André Scheen (analyseresultaten en publicaties van 
klinische studies gesponsord door de farmaceutische industrie) 



 

 

Deelname aan een experiment of wetenschappelijke studie in de hoedanigheid van opdrachtgever, 
hoofdonderzoeker (‘principal investigator’) of onderzoeker: Stéphane Lejeune (EORTC klinische kankerstudies 37 
studies open), Jacques Demotes (ECRIN project gefinancierd door FP7 en klinische studies gefinancierd door 
FP7), Geert Leroux-Roels (verschillende vaccinonderzoeken met verschillende sponsors), Denis Lacombe 
(verscheidene EORTC-initiatieven), Marc De Broe (Merck, Metformin bij nierfalen), André Scheen (klinische studie 
onderzoeker) 
Consultancy of andere betaalde dienstverlening voor een bedrijf, vereniging of organisatie die financieel kan 
winnen of verliezen door de resultaten van dit rapport: Geert Leroux-Roels (occasionele consultancy voor GSK, 
Novartis…), Johan Van Calster (potentiële onafhankelijke adviseur voor bedrijven, organisaties, overheid, non-
profit organisaties), Denis Lacombe (academische studies en sponsor van studies) 
Betalingen om te spreken, opleidingsvergoedingen, reisondersteuning of betaling voor deelname aan een 
symposium: Geert Leroux-Roels (occasionele betalingen), Roger Bouillon (kleine spreekvergoedingen 
Amgen/Chenghui/Teijin), Dirk Broeckx (IFB), Patrick Mahy (European Program ‘Advance’), Marc De Broe 
(International Society of Nephrology), André Scheen (spreker op symposium gesponsord door de farmaceutische 
industrie) 
Voorzitterschap of verantwoordelijke functie in een instelling, vereniging, afdeling of andere entiteit waarop de 
resultaten van dit rapport een impact kunnen hebben: Sofie Bekaert (hoofd departement ‘clinical research centre 
UZ Gent’; Bimetra.be), Patrick Galloo (voorzitter van de voormalige Technische Raad Implantaten), André Scheen 
(comité Médico-pharmaceutique CHU Liège; lid van CRM), Katelijne De Nys (Hoofd Clinical Studie Centre UZ 
Leuven) 
Andere mogelijke belangen die kunnen leiden tot een potentieel of reëel belangenconflict: Katelijne De Nys 
(voorzitter Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen (INAMI-RIZIV)), Tom Walley (werkt bij het UK National 
Institute for Health Research dat vermeld wordt in het rapport) 

Lay-out:  Ine Verhulst 

   
  



  

Disclaimer:  ● De externe experten werden geraadpleegd over een (preliminaire) versie van het wetenschappelijke 
rapport. Hun opmerkingen werden tijdens vergaderingen besproken. Zij zijn geen coauteur van het 
wetenschappelijke rapport en gingen niet noodzakelijk akkoord met de inhoud ervan. 

● Vervolgens werd een (finale) versie aan de validatoren voorgelegd. De validatie van het rapport volgt 
uit een consensus of een meerderheidsstem tussen de validatoren. Zij zijn geen coauteur van het 
wetenschappelijke rapport en gingen niet noodzakelijk alle drie akkoord met de inhoud ervan. 

● Tot slot werd dit rapport by common assent goedgekeurd door de Raad van Bestuur (zie 
http://kce.fgov.be/content/the-board). 

● Alleen het KCE is verantwoordelijk voor de eventuele resterende vergissingen of onvolledigheden 
alsook voor de oriëntaties voor hervorming gericht aan de overheid. 
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