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The state of affairs in modern-day drug discovery can be somewhat confusing to explain 

to outsiders. As oftentimes stated at conventions or in pharmaceutical journals, the ever 

increasing investments that are being made in drug discovery are unfortunately not 

resulting in a higher amount of new drugs becoming available. This effectively means 

that it is getting increasingly difficult to earn sufficient money on a new drug to justify 

the amount of money spent on research. The eventual result can be either less research 

focused on drug discovery, or a different source of income making drug discovery 

research financially feasible. 

The question that can be raised upon reaching this conclusion is what the 

underlying cause is. Is drug discovery suffering form the classical economic law of 

diminishing returns, or is there an actual limit to the progress we can make, and are we 

reaching it? The former would mean that the effect of extra investment is limited by the 

investments already made. Practically, investing more money into research will have only 

a marginal effect because the large majority of people doing the research are simply not 

capable of making steps beyond the ones that are currently being made. Money is not the 

limiting factor. The latter means that there is a finite amount of knowledge we can 

acquire in pharmaceutical sciences, and we are reaching the limits of our capability to 

understand. The only way to resolve that situation is to expand the limits of our 

understanding, or in practical terms, wait until someone makes a groundbreaking 

discovery that has a paradigm-shifting effect on our understanding of the human body.  

Can this be achieved by investing more money? In my opinion only indirectly and 

unfortunately very inefficiently. Making sure that every child who has the desire and 

capabilities gets the opportunity to study and the funds to do fundamental research 

afterwards will have the most significant positive effect, but the financial implications are 

enormous, and success can never be guaranteed. To be short: A business model that 

won’t go down well with investors, commercial or governmental.  

I personally think that both explanations contribute to the current situation. And 

unfortunately I have no solutions to offer. Fundamental research, traditionally done in 

universities, is exceedingly difficult to fund. The government, a traditional source of 

funding for fundamental research, is shrinking the budget, and allocating it to applied 

research. I sincerely hope many of the major pharmaceutical companies are investing in 
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fundamental research, despite its lack of short term profitability. And I do understand that 

if they are, they have to keep it to themselves in order to protect their companies. 

However, an outsider like myself can only conclude that government funding for 

fundamental research is decreasing, and whatever investment the pharmaceutical industry 

is making is invisible. Applied research is the focus of most of the investments made by 

both government and pharmaceutical industry, including the project I have been working 

on. And credit where credit is due: many projects result in considerable successes. 

However, I personally feel that we might have passed the point where more investments 

will actually lead to better results. Unfortunately, I do not know how to improve the 

economical feasibility of the fundamental research that in my opinion is essential.      

My project started out as fundamental research, being funded by the university 

itself. Due to my own ambitions the nature of the project changed. I have focused my 

efforts on the development of protein-ligand binding assays, in particular those that 

employ mass spectrometry as a method of detection. The goal is to develop new protein-

binding assays, to be specific assays that can de used for drug discovery. A lot of 

interesting work is being done in this field, and the first chapter provides an overview of 

the most important recent developments. In the scope of the thesis that follows I will 

outline the goals we set and the context in which the research chapters should be read. 
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De huidige stand van zaken in het hedendaagse medicijnonderzoek kan ingewikkeld zijn 

om uit te leggen aan buitenstaanders. Zoals vaak te horen is op congressen of in 

wetenschappelijke tijdschriften, moeten we vaststellen dat de steeds groter wordende 

investeringen die gedaan worden in de medicijnontwikkeling, helaas niet leiden tot een 

toename in het aantal nieuwe medicijnen. Effectief betekent dit dat het steeds moeilijker 

wordt om genoeg geld te verdienen met een nieuw medicijn om de hoeveelheid geld die 

wordt uitgegeven aan onderzoek te rechtvaardigen. Mijns inziens is het resultaat van deze 

ontwikkeling of een afname van de hoeveelheid onderzoek die betaald kan worden, of er 

moet een nieuw bron van inkomsten aangeboord worden om het onderzoek op hetzelfde 

niveau te handhaven. 

 Een vraag die gesteld kan worden naar aanleiding van deze conclusie is wat de 

achterliggende oorzaak is. Heeft medicijnontwikkeling last van de klassieke economische 

wet van de verminderende meeropbrengsten, of is er simpelweg een limiet aan de 

vooruitgang die we kunnen boeken, en komen we steeds dichter bij deze limiet? Het 

eerste geval betekent dat het effect van een extra investering beperkt wordt door de 

investeringen die al gemaakt zijn. Oftewel: meer geld investeren heeft maar een 

marginaal effect omdat het overgrote merendeel van degenen die het onderzoek moeten 

uitvoeren eenvoudig niet in staat zijn om de volgende stap te zetten voordat de huidige is 

afgerond. Geld is niet de beperkende factor. Het tweede geval betekent dat de 

hoeveelheid kennis die we kunnen ontwikkelen in de farmaceutische wetenschappen 

beperkt is, en dat we de grenzen bereiken van onze eigen mogelijkheden om nieuwe 

ontwikkelingen te begrijpen. De enige manier om die situatie te veranderen is door de 

grenzen van ons begrip te verleggen. In de praktijk betekent dit wachten totdat iemand 

een briljante ontdekking doet waardoor ons fundamentele begrip van de werking van het 

menselijk lichaam verandert. Kunnen we dit bereiken door extra geld te investeren? Naar 

mijn mening werkt dat slechts indirect, en helaas niet bijster efficiënt. Ervoor zorgen dat 

ieder kind dat de passie en de mogelijkheden heeft kan studeren, en na zijn of haar studie 

de mogelijkheden geboden krijgt om fundamenteel onderzoek te doen zal zeker een 

positief effect hebben, maar de financiële implicaties van een dergelijk voornemen zijn 

enorm, en succes is niet gegarandeerd. Kortom, een business model waar investeerders 
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niet warm voor zullen lopen, willekeurig of het commerciële bedrijven zijn of 

overheidsinstellingen. 

 Persoonlijk denk ik dat beide redeneringen bijdragen aan de huidige situatie. En 

ik heb helaas geen oplossingen te bieden. Het wordt steeds moeilijker om financiering te 

vinden voor fundamenteel onderzoek, traditioneel uitgevoerd in universiteiten. De 

overheid, vaak een bron van financiering, krimpt de budgetten in, en veel van het geld 

wordt geoormerkt voor toegepast onderzoek. Ik hoop van harte dat veel van de grote 

farmaceutische bedrijven investeren in fundamenteel onderzoek, ook al is dat niet 

rendabel op de korte termijn. En ik begrijp dat ze hun vorderingen op dat vlak geheim 

moeten houden om het bedrijf te beschermen. Maar als buitenstaander moet ik toch 

vaststellen dat overheidsgeld voor fundamenteel onderzoek vermindert, en dat de 

investeringen van de farmaceutische industrie voor mij onzichtbaar blijven. Het doel van 

de meeste onderzoeksgelden, zowel van de overheid als van de industrie is tegenwoordig 

toegepast wetenschappelijk onderzoek, inclusief het project waar ik aan gewerkt heb. En 

het moet gezegd worden dat veel van die projecten succesvol zijn. Ik persoonlijk ben 

echter van mening dat de mogelijkheid bestaat dat we voorbij het punt zijn waar meer 

investeringen nog leiden tot meer resultaten. Helaas heb ook ik niet de oplossing die in 

mijn ogen essentieel is, en waarmee we fundamenteel onderzoek economisch rendabel 

kunnen maken. 

 Mijn project is begonnen als fundamenteel onderzoek, bekostigd door de 

universiteit. Door mijn eigen ambities is de aard van het project veranderd. Ik heb me 

voornamelijk gericht op het ontwikkelen van eiwit-ligand bindingsstudies, en dan in het 

bijzonder degene die massa spectrometrie als detectie gebruiken. Het doel is om nieuwe 

eiwit-ligand bindings assays te ontwikkelen, meer specifiek assays die gebruikt kunnen 

worden in het ontdekken van nieuwe medicijnen. Op dit gebied wordt een heleboel 

interessant werk verricht, en het eerste hoofdstuk voorziet in een overzicht van de 

belangrijkste recente ontwikkelingen. Na dit hoofdstuk vervolg ik met de “scope” van het 

proefschrift, waarin wordt aangegeven welke doelen we ons gesteld hebben, en in welke 

context de research artikelen gelezen kunnen worden.  




