
Samenvatting

De Nederlandse universitaire medische centra (umc’s) horen op wetenschappe-
lijk gebied tot de wereldtop. Vanwege de sterke verwevenheid van patiëntenzorg, 
wetenschap, onderwijs en opleiding kunnen de umc’s een goede bijdrage leveren 
aan zorgvernieuwing. De minister van VWS heeft de Gezondheidsraad gevraagd 
te adviseren hoe het onderzoek van de umc’s nog beter kan aansluiten bij actuele 
maatschappelijke vraagstukken en meer dan nu kan bijdragen aan de kwaliteit en 
betaalbaarheid van preventie en gezondheidszorg (ofwel responsiever kan wor-
den). De commissie die dit advies heeft opgesteld, heeft daartoe een literatuur-
studie gedaan en gesproken met bestuurders en onderzoekers van umc’s en tal 
van andere belanghebbenden zoals patiënten(organisaties), zorgverzekeraars en 
gezondheidsfondsen.

Verschuiving in zorg nadelig voor brede onderzoeksfunctie

Steeds meer ‘gewone’ patiënten worden niet in umc’s maar in niet-academische 
ziekenhuizen behandeld. Als gevolg van het inkoopbeleid van zorgverzekeraars 
richt de patiëntenzorg in de umc’s zich meer op ‘complexe’ of ‘topreferente’ 
patiënten. Daardoor wordt ook de onderzoeksportefeuille in de richting van 
topreferente patiëntengroepen gestuurd en sluit deze niet vanzelfsprekend aan op 
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de uitdagingen in de gezondheidszorg, zoals betaalbaarheid en kwaliteit van 
gewone (hoogvolume)zorg. 

Het overheidsbeleid is de afgelopen jaren gericht geweest op een verschui-
ving van intramurale zorg (verblijf in een instelling) naar extramurale zorg (bij-
voorbeeld verpleging aan huis). In 2030 is een kwart van de bevolking ouder dan 
65 en hebben naar verwachting ongeveer zeven miljoen mensen een chronische 
ziekte. De vergrijzing en de toegenomen aandacht voor zelfredzaamheid en parti-
cipatie vragen om meer aandacht voor care en preventie. Deze ontwikkelingen 
zijn vooralsnog slechts mondjesmaat terug te zien in het onderzoek dat aan umc’s 
wordt gedaan. Zij richten zich vooral op het fundamenteel medisch-biologisch, 
translationeel en medisch-specialistisch (curatief gericht) onderzoek en minder 
op onderzoek naar veelvoorkomende ziektes, het langer gezond houden van de 
bevolking en het omgaan met beperkingen. 

Brede samenwerking nodig

Onderzoek dat aansluit bij actuele kwesties vraagt om structurele samenwerking 
met onder meer andere zorgaanbieders, onderzoeks- en kennisinstituten, 
gemeenten en patiëntenorganisaties. Samenwerking is nodig om onderzoeksvra-
gen te kunnen formuleren die er in de praktijk toe doen, om de noodzakelijke 
onderzoekspopulaties te bereiken voor de beantwoording van die onderzoeksvra-
gen en om de vergaarde kennis in de praktijk te laten werken. Er zijn voorbeel-
den die laten zien dat dergelijke samenwerkingsverbanden resultaat opleveren, 
zoals de wetenschapsagenda van de Keel-Neus-Oorheelkunde vereniging, de 
samenwerking tussen umc’s en andere opleidingsziekenhuizen (de Samenwer-
kende Topklinische opleidingsziekenhuizen; STZ), de Academische Werkplaat-
sen Publieke Gezondheid en de netwerken huisartsengeneeskunde. In de praktijk 
blijkt echter wel dat de umc’s vaak slechts deelnemen voor zover aanvullende 
financiering en promotiepremies dat toelaten. Structurele invloed op de onder-
zoeksagenda ontstaat op die manier niet.

Financiering stimuleert responsief onderzoek niet

De wijze waarop de financiering van het umc-onderzoek is ingericht, is niet 
bevorderlijk voor een ontwikkeling in de richting van meer responsief onder-
zoek. De verdeling van eerstegeldstroommiddelen binnen umc’s verloopt 
volgens een verdeling die in grote lijnen decennia geleden is ontstaan. In toene-
mende mate richten umc’s hun onderzoek in rond de thema’s waar zij van ouds-
her wetenschappelijk sterk op scoren en/of waar een zwaartepunt in de zorg ligt. 
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Onderzoek naar care en preventie krijgt relatief weinig structurele financiering 
– in vergelijking met de harde medische disciplines en basaal wetenschappelijke 
onderwerpen. Leerstoelen gericht op care en preventie zijn aan umc’s onderver-
tegenwoordigd; bovendien gaat het daarbij vaak om bijzondere leerstoelen.

Het geld dat de umc’s van de overheid krijgen voor onderzoek (eerstegeld-
stroom) is voor het overgrote deel afkomstig van het ministerie van OCW. Daar-
bij worden inhoudelijk geen eisen gesteld aan de besteding, vanuit de gedachte 
dat umc’s het beste zelf keuzes kunnen maken. Veel middelen uit de eerstegeld-
stroom worden door umc’s gebruikt voor matching van extern geworven onder-
zoeksgeld (subsidieverstrekkers financieren vaak slechts een deel van de kosten, 
waarbij de rest moet worden bijgelegd uit de eerstegeldstroom). Het onderzoeks-
geld dat (via ZonMw) van het ministerie van VWS afkomstig is, wordt wel ver-
deeld ten gunste van door de minister van VWS geformuleerde doelen. Dit 
budget is de afgelopen jaren echter sterk afgeslankt. 

Onderzoeksmiddelen worden binnen umc’s in toenemende mate verdeeld op 
basis van prestatiefinanciering. Daarbij wordt het functioneren van afdelingen en 
individuele onderzoekers voor een groot deel beoordeeld aan de hand van biblio-
metrische gegevens zoals citatiescores, ondanks de toegenomen kritiek hierop in 
de afgelopen jaren. Dergelijke scores worden ook gebruikt bij het instellen van 
tenure tracks of het benoemen van principal investigators, universitair hoofddo-
centen en hoogleraren. Dit kan leiden tot onderwaardering van vakgebieden 
waarin publicaties in tijdschriften met hoge impactfactor minder gangbaar of 
reëel zijn. Het meewegen van ‘relevantie’ van onderzoek in de prestatiefinancie-
ring blijkt een lastige opgave, omdat dat aspect niet zomaar in een cijfer kan wor-
den uitgedrukt. Beoordeling van kwaliteit is bovendien vaak gericht op 
individuele onderzoekers, wat ten koste kan gaan van samenwerking en het zicht 
ontneemt op de koers van een onderzoeksgroep of instelling.

Gewenst toekomstscenario: verbreding van onderzoek en samenwerking

De commissie heeft een toekomstscenario geschetst voor de umc’s en hun onder-
zoeks- en innovatiefunctie. Haar voorkeur gaat uit naar een scenario waarin het 
umc zich deels blijft richten op de hele keten van basaal tot en met toegepast 
medisch-specialistisch onderzoek, maar zich daarnaast veel sterker ontwikkelt 
tot academische motor van onderzoek en innovatie voor zorg en preventie in de 
volle breedte en met een sterke regionale (en voor bepaalde onderwerpen lande-
lijke) functie. Onderzoek naar kwaliteit en doelmatigheid van zorgvoorzieningen 
en preventie krijgt daarbij veel aandacht. Onder andere ziektelast, zorgkosten en 
prevalentie worden mede bepalend voor de keuzen in het onderzoeksportfolio. 
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Umc’s gaan hiertoe menskracht en (eerstegeldstroom)middelen investeren in hun 
samenwerking met alle aanbieders van intra- en extramurale zorg en preventie in 
de regio, met patiënten, gemeenten, GGD’s, hogescholen en met andere publieke 
onderzoeks- en kennisinstituten zoals NIVEL, TNO, Trimbos en RIVM. Zo 
komen relevante vraagstellingen aan de orde en kunnen resultaten goed in de 
praktijk van zorg en preventie worden toegepast. Dit scenario impliceert een 
scherpe wijziging van de huidige koers. Investeringen van de minister van VWS 
zijn geboden om de bredere bijdrage aan kwaliteit en betaalbaarheid van zorg en 
preventie op hoog niveau te brengen. Zonder die steun zullen de umc’s onder 
invloed van financiële prikkels uit het zorgsysteem en de aanzuigende werking 
van de internationale wetenschappelijke competitie geneigd zijn zich te richten 
op hun topreferente functie.

Om dit scenario werkelijkheid te laten worden, beveelt de commissie de minister 
van VWS aan om met zorgverzekeraars, gezondheidsfondsen, de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van SZW om de tafel te gaan 
om een agenda op te stellen voor onderzoek in duurzame samenwerkingsverban-
den/werkplaatsen van umc’s met zorg- en hulpverleners binnen de domeinen 
gezondheidszorg, preventie en care. De commissie adviseert de minister van 
VWS om te investeren in een duurzaam R&D-fonds bestemd voor het gewenste 
onderzoek, en alle partijen aan tafel te overtuigen om ook financieel bij te dra-
gen. Dat fonds kan door ZonMw beheerd worden. Een bijdrage aan het fonds van 
zorgverzekeraars, de VNG en het ministerie van SZW ligt voor de hand gezien 
hun belang bij goed onderzoek naar kwaliteits- en doelmatigheidsverbetering 
van (wijkgerichte) zorg, duurzame inzetbaarheid en preventie.

Umc’s zullen mede met deze middelen structureler en intensiever investeren in 
samenwerkingsverbanden en werkplaatsen, zodat kennis wordt geproduceerd die 
in de praktijk daadwerkelijk bruikbaar is en wordt toegepast. Het mogelijk 
maken van dubbelaanstellingen – personen die deels in het umc en deels in de 
praktijk werken – helpt daarbij. Het is verder goed om belanghebbenden zoals 
patiëntenverenigingen, wetenschappelijke beroepsorganisaties, gezondheids-
fondsen, regionale aanbieders van zorg en preventie, zorgverzekeraars en 
gemeenten te betrekken bij de prioritering, uitvoering en beoordeling van onder-
zoek. Ook beveelt de commissie aan om gebruik te maken van multidisciplinaire 
beoordelingspanels die onderzoek(ers) beoordelen op wetenschappelijke kwali-
teit en de bijdrage aan maatschappelijke doelen. Het gebruik van een portfolio 
stimuleert een meer kwalitatieve beoordeling van onderzoek; scientometrie zou 
niet meer dan een ondersteunende rol moeten spelen. Verder zou de blik meer op 
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onderzoeksgroepen gericht moeten zijn, naast de beoordeling van individuen. 
Ook adviseert de commissie om ruimte te scheppen voor diversiteit van proef-
schriften, te investeren in een gedegen en brede opleiding van promovendi en te 
zorgen voor een goede spreiding van promovendi over curatieve ziekenhuiszorg 
en minder goed bedeelde gebieden. Momenteel wordt in de curatieve ziekenhuis-
zorg veel meer gepromoveerd dan in care, preventie en eerstelijnszorg. 

Investeren in verbetering kwaliteit onderzoek

De commissie sluit zich aan bij de aanbevelingen uit een artikelenserie in het 
medische tijdschrift The Lancet (Research: increasing value, reducing waste), 
waaruit blijkt dat wereldwijd in het biomedische onderzoek het nodige schort aan 
de opzet, uitvoering, toegankelijkheid en rapportage van onderzoek. Ook in het 
internationaal hoog aangeschreven onderzoek van de umc’s valt op deze terreinen 
nog veel te winnen. Het begint met onderzoeksvragen die nuttig zijn voor gebrui-
kers van kennis. Ook is methodologische scholing en de beschikbaarheid van 
methodologische expertise voor onderzoekers van belang. Daartoe beveelt de 
commissie aan om het voor onderzoekers aantrekkelijk te maken om in een 
vroegtijdig stadium statistici, epidemiologen, publication officers en andere 
methodologie-experts in te schakelen, door een methodologische helpdesk in te 
richten. In kwaliteitshandboeken of websites voor onderzoek moet worden vast-
gelegd dat deze methodologen worden betrokken bij opzet en uitvoering van 
onderzoek. Verder verdient de toegankelijkheid van onderzoeksgegevens verbete-
ring. Dit is nodig om een kritische beoordeling van onderzoeksresultaten moge-
lijk te maken. De Nederlandse Federatie van Umc’s (NFU) dient recente 
initiatieven zoals het programma Data4lifesciences en de Nederlandse Health 
Research Infrastructure verder te ontwikkelen zodat ook onderzoeksprotocollen, 
analyseplannen en feitelijk uitgevoerde analyses toegankelijk worden. En omdat 
voor het onderzoek naar praktijkvraagstukken, waaronder de vraagstukken die de 
minister van VWS graag beantwoord ziet, ook andere onderzoeksdesigns nodig 
zijn dan de gebruikelijke kwantitatieve designs, beveelt de commissie aan om 
meer ruimte te bieden aan kwalitatieve en gemengd kwantitatieve en kwalitatieve 
methoden die recht doen aan de complexe buitenwereld. Dat vraagt om samen-
werking met andere disciplines als economie en gedragswetenschappen en een 
investering in creatieve onderzoeksdesigns die aansluiten bij praktijkvraagstuk-
ken rond zorg en preventie.
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