INSTELLINGSBESLUIT COMMISSIE efficiëntere ontwikkeling van geneesmiddelen
Het Bestuur van de KNAW besluit tot het instellen van de commissie efficiëntere ontwikkeling van
geneesmiddelen, hierna te noemen ‘de commissie’.

Artikel 1. Taakopdracht
De commissie heeft als taak een inventarisatie te maken van wetenschappelijke technieken en methoden
die bij kunnen dragen aan een efficiëntere ontwikkeling van geneesmiddelen, en aanbevelingen te doen
voor de verdere ontwikkeling van deze technieken en methoden. De term geneesmiddelen moet daarbij in
brede zin worden opgevat en omvat ook de geavanceerde middelen zoals stamcel- en gentherapie.
Daarbij kan gedacht worden aan technieken en methoden op het terrein van:
1. preklinisch en klinisch onderzoek voorafgaand aan de toelating van nieuwe geneesmiddelen;
2. onderzoek en surveillance na toelating;
3. gezondheidseconomische en andere benaderingen die kunnen helpen om systeemverbeteringen
te realiseren.

Als tweede stap wordt de commissie gevraagd om op basis van deze inventarisatie de gemarkeerde
technieken en methoden (of een selectie daarvan) nader te analyseren op hun potentie om de
ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen efficiënter te maken, en aan te geven welke vervolgstappen
nodig zijn om deze optimaal tot wasdom te kunnen laten komen.
De commissie wordt gevraagd om bij het opstellen van dit rapport het wetenschappelijke veld te
betrekken, bijvoorbeeld door het organiseren van een klankbord of expertbijeenkomst.
Artikel 2. Samenstelling en instellingsduur
Tot commissielid worden op persoonlijke titel benoemd:
Voorzitter
prof. dr. J. (Jaap) Verweij, em. Erasmus MC

Leden
prof. dr. C.A. (Carin) Uyl-de Groot, Erasmus Universiteit Rotterdam
prof. dr. H.J. (Henk-Jan) Guchelaar, Leids Universitair Medisch Centrum
prof.dr. C.E.M. (Carla) Hollak, Amsterdam UMC, locatie AMC
prof. dr. H.G.M. (Bert) Leufkens, Universiteit Utrecht
prof. dr. K.G.M. (K. (Carl) G.M. ) Moons, UMC Utrecht
prof. dr. C.L. (Christine) Mummery, Leids Universitair Medisch Centrum

Buitenlands lid van de commissie
prof. George Griffin, em. St. George’s University of London en voorzitter FEAM
De commissie wordt ingesteld voor de duur van het adviestraject.

Vanuit het bureau van de KNAW ondersteunt Jack Spaapen de commissie.

Artikel 3. Integriteit en kwaliteit
De commissieleden hebben voorafgaand aan de eerste vergadering van de commissie kennis genomen van
de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling en dit in een
schriftelijke verklaring bevestigd. De commissieleden hebben kennis genomen van de Handleiding
adviezen KNAW, die op 18 september 2017 is vastgesteld door het bestuur. Van het in deze handleiding
beschreven beleid voor beoordeling van het conceptadvies wordt niet afgeweken.
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Artikel 4. Werkplan
De commissie stelt een werkplan op met haar werkwijze en de communicatie- en implementatiestrategie.
Artikel 5. Reiskostenvergoeding
De KNAW keert aan de commissieleden een reiskostenvergoeding uit, maar geen andere vergoedingen.

Artikel 6. Geheimhouding
De leden van de commissie nemen geheimhouding in acht ten aanzien van alle informatie die hun bij de
uitvoering van dit besluit ter ore komt en waarvan vermoed kan worden dat deze vertrouwelijk is.

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen op 18
februari 2020 te Amsterdam.
Namens het bestuur van de KNAW,
Mr. Mieke Zaanen
Algemeen Directeur van de KNAW.

