
 

 
 

Recht op hulp? 
Medicijnen beschikbaar stellen aan terminale 
patiënten 

Een terminaal zieke patiënt heeft het recht om een 
behandeling te weigeren, maar betekent dat ook dat 
dezelfde patiënt het afdwingbare recht heeft om deel te 
nemen aan experimenteel onderzoek? 

Mensen werken om heel verschillende redenen mee aan 
medisch onderzoek. Het overgrote deel van de 
proefpersonen is zelf patiënt. Zij hopen door mee te werken aan onderzoek (sneller) beter 
te worden, of minder last te hebben van hun ziekte. 

Emotioneel debat 
Zijn terminaal zieken, mensen die weten dat zij niet lang meer te leven hebben, in staat om 
een juiste risicoafweging te maken? Sommigen menen dat zij juist bij uitstek geschikt zijn 
om deel te nemen aan onderzoek naar de werking van nieuwe geneesmiddelen. Anderen 
daarentegen wijzen op de risico’s die dat met zich meebrengt. 

Inspectie voor Gezondheidszorg 
Een recent onderzoek, dat liep van 2004 tot 2007, waaraan ernstig zieke patiënten met een 
alvleesklierontsteking hebben deelgenomen, maakt dat duidelijk. In de groep van 152 
patiënten die een experimenteel geneesmiddel kregen, overleden 24 mensen, terwijl in de 
controlegroep van 144 patiënten slechts 9 mensen overleden. De Inspectie voor de 
Gezondheidszorg stelde het vooral erg te vinden dat de patiënten niet altijd duidelijk 
verteld is dat er bepaalde risico's waren. Het ging om patiënten met hevige pijn en de vraag 
is bovendien of dergelijke waarschuwingen wel zouden zijn doorgedrongen. 

Recht op medicijnen 
Na het overlijden van de 21-jarige Abigail hebben haar ouders een vereniging opgericht, die 
zich ervoor inzet terminaal zieken het recht te geven op een behandeling met 
experimentele medicijnen. Abigail haar arts had haar gewezen op het bestaan van 
dergelijke medicijnen, maar zij konden niet aan haar worden verstrekt. In 2007 bepaalde 
het Amerikaanse hof van beroep in Columbia (V.S.) dat terminaal zieke patienten niet het 
fundamentele recht hebben op het gebruik van nog niet-goedgekeurde medicijnen. 

Bewijs van effectiviteit 
De vraag blijft dan hoeveel bewijs van de effectiviteit van een geneesmiddel er nodig is 
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voordat het aan een patiënt mag worden gegeven. Onderzoekers hebben erop gewezen dat 
slechts een klein deel van de in fase 1 voor kanker geteste medicijnen uiteindelijk op de 
markt terecht komt: ongeveer 26%. 

 


