
E
en absolute voorwaarde voor een goed en suc-
cesvol openbaar bestuur, dat burgers en kie-
zers van dienst kan zijn en draagvlak vindt
voor genomen besluiten, is integere bestuur-
ders. Het raadslid, de wethouder, de burge-

meester, de minister en ook het Kamerlid hebben de
dure plicht een voorbeeld te zijn voor hen voor wie zij
zich inzetten.
Een waarheid als een koe wellicht, maar er zijn te veel
incidenten rond de integriteit van politieke ambtsdra-
gers om te stellen dat het dus niet nodig is dit nog eens
te expliciteren. Incidenten genoeg en ze volgen elkaar
steeds sneller op. In de zuidelijke provincies doet zich
bovendien volgens deskundigen en volgens vele regio-
nale bestuurders de zorgwekkende ontwikkeling voor
dat georganiseerde (drugs-)criminaliteit serieuze pogin-
gen doet het openbaar bestuur over te nemen.
Bij een recent geval waar de integriteit van een lokale
politicus in het geding was, bleek de omgeving onmach-
tig daar daadwerkelijk iets aan te doen. De burgemees-
ter van Brunssum achtte het onmogelijk dat wethouder
Jo Palmen nog langer aanbleef. Hij vreesde voor de inte-
griteit van het totale gemeentebestuur en kreeg voor
die conclusie de steun van minister Kajsa Ollongren van

binnenlandse zaken. Of die conclusie nu terecht was of
niet, in die affaire bleek hoe machteloos burgemeester
en minister eigenlijk waren.
Het is daarom goed dat Ollongren de Kamer gisteren
voorstellen voorlegde om daar iets aan te doen. De mi-
nister constateert in de brief weliswaar dat het om te be-
ginnen de individuele politicus zelf is die verantwoorde-
lijk is voor zijn of haar integriteit, maar het kan geen
kwaad er zorg voor te dragen dat het stelsel zodanig in
elkaar zit dat ook anderen een integer bestuur kunnen
bevorderen. De commissaris van de koning kan als toe-
zichthouder op het lokaal bestuur inderdaad meer be-
voegdheden gebruiken en partijen kunnen inderdaad
meer hulp gebruiken bij het screenen van mogelijke
kandidaten.
Met het voorstel om iemand alleen voor benoeming tot
wethouder in aanmerking te laten komen als een door
de gemeente overlegde Verklaring omtrent gedrag kan
worden overlegd, begeeft de minister zich echter op een
hellend vlak. Het is de vraag of hiermee het doel niet
voorbij geschoten wordt en bepaalde mensen ten on-
rechte hun democratische rechten worden ontnomen.
Ollongren stelt weliswaar dat de afweging of iemand
een risico vormt uiteindelijk een politiek oordeel is,
maar handelt daar in dit geval niet naar.
Het ware beter als zij bijvoorbeeld een gemeenteraad de
kans zou geven verder te onderzoeken als een dergelijke
verklaring niet kan worden afgegeven. 

De mening van de krant, verwoord door leden van de
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O p de website van het in-
ternationale medische
tijdschrift The Lancet ver-
scheen vorige maand een
belangrijk artikel over

antidepressiva. Het artikel is een sa-
menvattend overzicht ofwel meta-ana-
lyse naar de werkzaamheid en accepta-
tie van 21 antidepressiva. Omdat er in
de afgelopen jaren maar één nieuw an-
tidepressivum in de handel is gekomen,
was er geen dringende reden voor een
nieuw uitgebreid onderzoek. Vrij nieuw
was wel de manier waarop de gegevens
werden geanalyseerd, namelijk met een
netwerkmeta-analyse. 
Deze onderzoeksvorm is nog in ont-
wikkeling. Doel is een zorgvuldiger
beeld te krijgen van de werkzaamheid
en/of bijwerkingen van medicijnen op
basis van het totale aantal onderzoe-
ken, gepubliceerde en ongepubliceerde.
De onderzoekers komen tot de conclu-
sie dat alle onderzochte antidepressiva
werkzamer zijn dan placebo bij volwas-
senen met een depressieve stoornis. 
Dit was groot nieuws in de media. Zo-
wel in Nederland als België verschenen
berichten dat antidepressiva wel dege-
lijk werken. De voorzitter van de Ne-
derlandse Vereniging van Psychiatrie
(NVvP) mengde zich op Twitter in de
discussie.

Maar was er eigenlijk wel wat nieuws? 
Antidepressiva mogen in de handel
worden gebracht als een fabrikant on-
der meer heeft laten zien dat zijn mid-
del beter werkt dan placebo. Eén van de
daarvoor gebruikte meetinstrumenten
is een vragenlijst, de Hamilton Rating
Scale for Depression (HRSD), waarmee
men beoogt de ernst van de depressie
te meten. De schaal loopt van 0 tot 52
en een verschil van één punt tussen pa-
tiënten die een antidepressivum en een
placebo gebruiken is, als de onder-

zoeksgroep groot genoeg is, statistisch
significant. Hiermee is voor de goed-
keurende instantie aangetoond dat het
antidepressivum werkt. 
Een verschil van één punt zal echter
door geen enkele arts of patiënt opge-
merkt of gevoeld worden. Bovendien is
een patiënt niet gebaat bij een medicijn
dat alleen een statistisch significant ef-
fect heeft. Een patiënt wil zich beter
voelen, wil merken dat het medicijn
helpt. Om dat vast te stellen is een op
de patiënt gerichte maat beschikbaar en
dat is de klinische relevantie. Het mini-
male klinisch relevante verschil op de
HRSD is door het onderzoeksinstituut

dat in Groot-Brittannië medische be-
handelrichtlijnen maakt, het National
Institute for Health and Care Excellen-
ce (NICE), bepaald op drie punten. Dit
betekent dat patiënten dan aangeven
dat ze zich iets beter voelen. Iets beter
is echter nog niet echt iets substanti-
eels en daarom moet die grens veel ho-
ger liggen, bijvoorbeeld bij acht. Klini-
sche relevantie is bij antidepressiva
evenwel geen criterium voor toelating
tot de markt. Als dat wel een criterium
zou zijn geweest dan zou waarschijnlijk
geen enkel antidepressivum toegelaten
worden. Voorts moet het statistisch sig-
nificante verschil worden afgezet tegen
de bijwerkingen van antidepressiva en
die zijn talrijk. 
En dan is er nog een aantal opvallende
zaken. Bijna 80 procent van de onder-
zoeken in de meta-analyse was gespon-
sord door de farmaceutische industrie,
meer dan 80 procent van de onderzoe-
ken had een meer of minder grote kans
op vertekende resultaten, en de onder-
zoeken duurden gemiddeld acht weken
en dat is te weinig voor middelen die
maanden en soms jaren worden geslikt.
Al met al geeft deze meta-analyse geen
nieuws maar is het vooral een leuke oe-
fening in onderzoeksmethodologie. In-
middels is op de website van The Lancet
meer inhoudelijke kritiek verschenen.
Het is goed om de wetenschappelijke
discussie hierover gaande te houden en
ik moedig de Nederlandse Vereniging
voor Psychiatrie aan zich hierin te men-
gen en in te gaan op de methodologi-
sche kritiek van anderen. 
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