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Nuttig advies over gegevens voor gezondheidsonderzoek: 
te weinig aandacht voor gegevensbehoefte beleidsmakers 

FRANÇOIS G. SCHELLEVIS 

Met het uitbrengen van het advies ‘Van gegevens verzekerd’1 heeft de Raad voor Gezondheidsonderzoek 
(RGO) een kans gemist om de wetenschappelijke wereld en de beleidswereld met elkaar te verbinden op 
het terrein van de informatievoorziening over de volksgezondheid. Het advies leunt zwaar op een analyse 
van de bestaande informatievoorziening vanuit wetenschappelijk perspectief. Gegevens over 
volksgezondheid dienen echter niet alleen een wetenschappelijk doel, maar dienen ook als empirische 
onderbouwing van het volksgezondheidsbeleid. De RGO heeft nagelaten om de gegevensbehoefte vanuit 
beleidsperspectief te analyseren en in het advies te integreren. Daarmee had de raad de behoefte aan 
gegevens over de volksgezondheid in een breder perspectief kunnen plaatsen. 

HET ADVIES 
De RGO heeft het advies ‘Van gegevens verzekerd’ aangeboden aan de ministers van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (VWS) en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) 
(www.gr.nl/pdf.php?ID=1765&p=1).1 Het advies is een antwoord op de vraag welke maatregelen nodig 
zijn om de beschikbaarheid te verzekeren van empirische gegevens over de Nederlandse volksgezondheid 
voor beleid en wetenschap. 

De RGO doet drie aanbevelingen: (a) bevorder een efficiënt gebruik van bestaande 
gegevensverzamelingen; (b) hef tekorten aan gegevens op en voorkom nieuwe tekorten; (c) creëer meer 
ruimte voor verzoeken om collectieve financiering van nieuwe gegevensverzamelingen en beoordeel deze 
systematisch. 

EFFICIËNTER GEBRUIK VAN BESTAANDE GEGEVENS 
De RGO constateert dat bestaande gegevens beter benut kunnen worden, bijvoorbeeld door het stimuleren 

van secundaire analyses, door het samenvoegen (‘pooling’) van vergelijkbare gegevens uit verschillende 
onderzoekspopulaties of door koppeling van gegevens van dezelfde personen in verschillende 
gegevensbestanden. Ook het delen (‘sharing’) van gegevens zou meer gefaciliteerd moeten worden. 
Gegevens die met collectieve middelen zijn verzameld, zouden toegankelijk moeten zijn voor onderzoek 
dat tot nut is voor het algemeen belang. Dan moet men wel rekening houden met de belangen van de 
onderzoekers die het gegevensbestand tot stand hebben gebracht. De RGO doet een aantal concrete 
suggesties hiervoor: het instellen van een register van gegevensverzamelingen, het opstellen van een 
gedragscode voor het delen van gegevens, ondersteuning van het reeds gedane verzoek aan de regering om 
het gebruik van het burgerservicenummer voor onderzoek mogelijk te maken, en de instelling van een 
gegevensmakelaar. 

ONTBREKENDE INFORMATIE 
De RGO stelt vast dat bestaande onderzoeken en registraties niet voldoende voorzien in de behoefte aan 

gegevens. Zo ontbreekt het aan representatieve gegevens over trends in belangrijke risicofactoren, zoals 
hoge bloeddruk en hypercholesterolemie, en over trends in functionele beperkingen. Verschillende 
onderzoekscentra doen longitudinaal epidemiologisch onderzoek om ziekte, ziektebeloop en veroudering te 
kunnen verklaren, maar de infrastructuur voor dit onderzoek heeft een wankele financiële basis. De RGO 
adviseert dan ook om: 
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• te zorgen voor herhaald dwarsdoorsnedeonderzoek van voldoende omvang, zodat bijvoorbeeld ook 
minderheidsgroepen voldoende vertegenwoordigd zijn; 

• de continuïteit en de financiering van bestaande registraties, zoals de Landelijke Medische Registratie, 
te garanderen; 

• te zorgen voor adequate financiering om longitudinale epidemiologische gegevensverzamelingen te 
kunnen onderhouden. 

RUIMTE VOOR NIEUWE GEGEVENSVERZAMELINGEN 
Tenslotte meent de RGO dat de overheid ruimte moet creëren voor nieuwe initiatieven op dit terrein. Dat 

is nodig om nieuwe vragen uit wetenschap en beleid te kunnen beantwoorden. De voorwaarde is dat deze 
initiatieven in een relevante behoefte voorzien en voldoen aan eisen van kwaliteit en doelmatigheid. De 
RGO formuleert daarom tien criteria waaraan dergelijke nieuwe gegevensverzamelingen zouden moeten 
voldoen. 

NUTTIG ADVIES 
Dit advies wijst op de belangrijkste zwakke plekken in de facilitering en financiering van de 

beschikbaarheid van empirische gegevens over de volksgezondheid. De RGO doet een aantal nuttige 
suggesties. Als die worden gerealiseerd, ziet de toekomst voor het volksgezondheidsonderzoek er zeker 
rooskleuriger uit. Een aantal aanbevelingen is relatief eenvoudig te realiseren en kost nauwelijks geld, maar 
zal onderzoekers het werken een stuk gemakkelijker maken. 

GEMISTE KANS 
Het uitgangspunt van het advies is dat gegevens over de volksgezondheid twee doelen dienen: de 

empirische onderbouwing van het volksgezondheidsbeleid, en het wetenschappelijk onderzoek naar 
oorzaken van ziekten, verklaringen van trends en effecten van beleid. Voor het advies is een inventarisatie 
uitgevoerd van bestaande en afgesloten gegevensverzamelingen en registraties die relevant zijn voor de 
informatievoorziening over de volksgezondheid.  

Aan het advies had echter ook een systematische inventarisatie van de gegevensbehoefte ten grondslag 
moeten liggen, vooral vanuit het perspectief van het volksgezondheidsbeleid. Het advies is vooral 
onderbouwd vanuit het perspectief van het wetenschappelijk onderzoek, maar mist de onderbouwing vanuit 
het beleid. Aan welke informatie hebben beleidsmakers eigenlijk behoefte? Welke informatie hebben zij 
nodig ter ondersteuning van hun beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie? Anders gezegd: op welke 
beleidsvragen geven de bestaande gegevensverzamelingen en registraties wel antwoord, en voor welke 
beleidsvragen ontbreekt het aan kwalitatief goede informatie? Het advies heeft deze vragen beantwoord 
vanuit het standpunt van de volksgezondheidswetenschapper, maar niet vanuit het perspectief van de 
beleidsmaker. Er is te gemakkelijk van uitgegaan dat de informatiebehoefte van de wetenschappers 
samenvalt met die van de beleidsmakers. Met een degelijker onderbouwing vanuit het perspectief van de 
beleidsmaker had het advies een breder draagvlak gekregen. Dit is een gemiste kans. 

Nu het advies is aangeboden aan de beleidsmakers zouden dezen zich uitgedaagd moeten voelen om te 
formuleren welke informatie zij nodig denken te hebben voor ‘evidence-based’ gezondheids(zorg)beleid, of 
– als dat nog niet haalbaar is – tenminste voor empirisch onderbouwd beleid. Het advies geeft dan 
voldoende nuttige handvatten om dat informatiebeleid efficiënter, completer en innovatiever te maken. 
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