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Volgens prof.dr. Hans Evers, 
UM-hoogleraar Obstetrie & 
Gynaecologie / hoofd Voort-
plantingsgeneeskunde 
azM / voorzitter Centrale 
Commissie Mensgebonden 
Onderzoek, moeten medi-
cijnen ook op kinderen 
kunnen worden getest. 
“Er komen steeds meer 
medicijnen die bij kinderen 
anders werken dan bij vol-
wassenen en die zelfs een 
tegenovergestelde werking 
bij kinderen kunnen hebben. 
Bovendien komen sommige 
ziektes alleen bij mensen 
onder de twaalf jaar voor, 
zoals bijvoorbeeld het neu-
roblastoom (tumor in de bij-
nier, red.). Medicijnen kun je 
dan niet op dieren testen en 
ook niet op volwassenen.”
“Het is natuurlijk een moei-
lijk keuze medicijnen op 
kinderen met kanker te 
testen, want de kans dat zij 
er zelf nog iets aan hebben, 
is heel klein en je verstoort 
wel de laatste maanden van 

hun leven. Maar van veel 
medicijnen zijn de bijwer-
kingen van tevoren te voor-
spellen. Voor een medicijn 
tegen snotneuzen zijn bij-
werkingen onacceptabel, 
maar vooral bij ziektes die 
ongeneeslijk zijn, zijn de 
risico's soms acceptabel. 
Onderzoekers beginnen 
bovendien met een fractie 
van de dosis die ze nodig 
denken te hebben en voe-
ren die langzaam op. 
Treden onverhoopt toch 
bijwerkingen op, dan zijn ze 
beperkt door de lage dosis 
en kunnen ze snel worden 
behandeld. Als je niet op 
kinderen test, komen er 
nooit goede medicijnen 
tegen zeldzame vormen 
van kinderkanker zoals 
het neuroblastoom.” 

Flip Derks, ethicus bij het 
VUmc, is het niet met Evers 
eens. “Medisch onderzoek 
is gericht op het vergaren 
van kennis, niet op het 
belang van het kind dat 
meedoet aan het onder-
zoek. Onderzoek naar 
nieuwe medicijnen begint 
met zo’n lage dosering dat 
ze geen werking hebben. 
Kinderen krijgen dus niet 
een dosis die mogelijk 
helpt, maar een die weten-
schappelijk verantwoord is. 
Of misschien zit het kind in 
de controlegroep en krijgt 
het een placebo (nepmedi-
cijn, red.). Terwijl zo’n kind 
wel moet worden geprikt, 
in-fusen krijgt, langer en/of 
vaker in het ziekenhuis ligt, 
et cetera. Er kunnen bijwer-
kingen optreden en in het 
ergste geval kan een kind 
zelfs op de IC terechtkomen. 
Of mag het bepaalde pijn- 
of andere medicamenten 
niet krijgen omdat die inter-
fereren met de onderzochte 

medicijnen en het onderzoek 
schaden.”
“Als volwassene kun je een 
bewuste keuze maken en 
de ongemakken en pijn 
accepteren omdat je iets 
nuttigs doet. Maar een kind 
van twee denkt niet 
‘ik doe het voor mijn mede-
mens’. Zo’n kindje heeft 
gewoon pijn. De wet stelt 
dat je medicijnen alleen op 
kinderen mag testen als ze 
er zelf (potentieel) iets aan 
hebben. Die grens ligt niet 
voor niets daar en je moet 
die niet oprekken.” •
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Voor: Hans Evers Tegen:Flip Derks

Prof.dr. Marjolein Drent

“Je bent 
net een 
detective”

Longarts prof.dr. Marjolein Drent is bijzonder 
hoogleraar interstitiële longaandoeningen (ild, 
ook wel diffuse longaandoeningen genoemd). 
Onder deze groep van longaandoeningen 
vallen ondermeer sarcoïdose, longfibrose 
en beroeps- en omgevingsgerelateerde long-
aandoeningen. Drent en haar Utrechtse collega 
prof.dr. Van den Bosch zijn de enige twee ild- 
hoogleraren die Nederland telt. Interstitiële 
longaandoeningen bevatten meer dan 150 
verschillende ziektebeelden, die zich boven-
dien niet alleen beperken tot de longen. 
Sarcoïdose komt bijvoorbeeld in het hele 
lichaam voor en is derhalve moeilijk onder 
te brengen bij een specifiek specialisme. Een 
multidisciplinaire aanpak is dan essentieel. 
Het azM is aangemerkt als topreferent centrum 
in Nederland en een optimale samenwerking 
binnen het sarcoïdose managementteam 
is daarom cruciaal. Hiervan wordt tevens 
dank baar gebruik gemaakt bij de begeleiding 
van patiënten met andere ild-vormen.

Inter stitiële longaandoeningen zijn even divers 
als complex, zegt Drent. “Ik ben altijd erg 
geïnteresseerd geweest in moeilijk oplosbare 
problemen. Bij deze aandoeningen is de oor-
zaak niet altijd direct duidelijk. Dan moet je 
creatief zijn. Je bent een soort detective, een 
Sherlock Holmes.” Vanwege de complexiteit 
werden interstitiële longaandoeningen lange 
tijd onderschat en de patiënten die Drent ziet, 
hebben regelmatig een lang traject doorlopen, 
voordat de juiste diagnose werd gesteld. 
“Ze zijn vaak moe zonder duidelijk, meetbare 
afwijkingen en werkgevers en keuringsartsen 
doen dan moeilijk. Patiënten zijn blij en opge-
lucht als eindelijk een diagnose wordt 
gesteld.” Ook buitenlandse artsen en patiën-
ten weten Marjolein Drent, als autoriteit op 
het gebied van interstitiële longaandoen ingen, 
in steeds grotere getale te vinden. “Ik krijg 
steeds meer internationale consultaanvragen 
uit Europa en ver daarbuiten.” 

In 2006 richtte Drent de ild care foundation 
op. Deze stichting heeft tot doel de kennis op 
het gebied van ild te verbreden, de therapeu-
tische mogelijkheden te verbeteren en onder-
zoek te ondersteunen naar de impact van de 
aandoening, de mogelijke oorzaken en invloed 
van erfelijke aanleg. “Samenwerking met de 
diverse patiëntenorganisaties is hierbij van 
groot belang”, benadrukt de hoogleraar. Ook 
is Drent voorzitter van de werkgroep ild binnen 
de European Respiratory Society (ERS) en 
bestuurslid van de World Association of 
Sarcoidosis and other Granulomatous Diseases 
(WASOG). Inmiddels is zij zelfs voorgedragen 
als vice-voorzitter van de WASOG en, onder 
meer vanwege haar inzet op dit gebied, 
organiseert de WASOG in 2011 het tiende 
wereldcongres in Maastricht. “Een hele eer”, 
aldus de hoogleraar. •
Kijk voor meer informatie op www.ildcare.eu
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