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•

“Authors have a duty to make publicly available the results of
their research on human subjects and are accountable for the
completeness and accuracy of their reports.” ¹

•

18-81% non-publicatie ²⁻⁸

•

VUmc: 67% publicatie 1993 ⁹

methode
•

2000 t/m 2005

•

VU-geïnitieerde studies

•

vorm van publicatie? hoe vaak?

•

methode: email, bellen, zelf opzoeken

•

inventarisatie respons/non-respons en
publicatie/non-publicatie

resultaten

publicatie vs non-publicatie en
respons vs non-respons

publicatie (%)

non-publicatie (%) totaal

respons (%)

373 (54%)

88 (13%)

461 (67%)

non-respons
(%)

142 (21%)

81 (12%)

223 (33%)

totaal

515 (75%)

169 (25%)

684 (100%)

resultaten

opgegeven redenen voor non-publicatie
reden

aantal (n)

percentage (%)

30

34%

studie voortijdig gestopt

51

58%

niet gestart, protocol ingetrokken

3

3%

herhaaldelijk afgewezen voor
publicatie

2

2%

negatief resultaat

2

2%

totaal

88

100%

“Ongoing study”

resultaten
voortijdig gestopt
aantal (n)

percentage (%)

reden niet gespecificeerd door PI

35

68%

i.v.m nadelige effecten op deelnemers

5

10%

i.v.m. overlijden of vertrek PI

4

8%

door industrie gestopt

2

4%

financiële problematiek

2

4%

inclusie problematiek

2

4%

logistieke problematiek

1

2%

totaal

51

100%

mogelijke redenen van
non-publicatie
•

onderzoek is nooit gestart

•

vertrek PI

•

inclusie valt tegen

•

compliance problematiek
(kwaliteit van gegevens)

•

onverwachte complicaties
(hogere toxiciteit dan verwacht)

•

achterhaalde relevantie
vraagstelling

•

publicatie lukt niet

•

negatieve bevindingen ⁶ ¹⁰ ¹¹

discussie I
•

publicatie blijft primaire taak van PI

•

de METc heeft weinig toezicht op uitvoering van het protocol na
goedkeuring

•

voornaamste informatie komt uit de jaarrapportages

•

verder geen controlemiddelen tenzij CRB ingrijpt bij major
violations

discussie II
•

kan de METc non-publicatie voorspellen?

•

is het een taak voor de METc om publicatie van
onderzoeksresultaten te controleren?

•

hoe ernstig is het dat 25% van goedgekeurde protocollen niet
tot publicatie heeft geleid?

conclusie
•

de METc zou kunnen vragen om een jaarlijkse rapportage na
beëindiging van de studie tot aan publicatie

•

dit betekent verschuiving van ondersteunende taak naar een
controlerende taak

•

is binnen huidige structuur niet haalbaar
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