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Nieuwsbrief

Ook Strattera, Prozac,
Wellbutrin, Efexor, Seroxat
en Champix zijn doping
Lucratief verzonnen serotonine-tekorten regeren in dopingland.
Meldonium, valproaten of topiramaten zijn prodrugs waarmee
in het lichaam een therapeutisch gewaande gevarenreflex
ontstaat als reactie op het verwoesten van neuronen.

Die zaterdag 18 oktober 2008 op het punt om naar
Diepenbeek te vertrekken voor een lezing, toen ik nog dit
bericht in de krant kon bekijken.
Daar vlug een image van gemaakt en toegevoegd aan de
powerpoint, die ik dezelfde dag daar op een symposium heb
voorgesteld.
Als eerste spreker was een arts geprogrammeerd om ADHD
uit te leggen, die kwam niet opdagen, waardoor mij werd
gevraagd om alvast die honneurs waar te nemen.
http://www.nieuwsblad.be/cnt/gge21trb9

Waarbij ik verwees naar:
http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.0020124

Waarbij in 2009:
http://www.adhdfraude.net/pdf/NB85.pdf

Met daarin de verwijzing naar eerder
gebruikte technieken en een farmaceutisch
bedrijf dat op 6 augustus 2008 panikeerde
en meteen de dag erop (7 augustus 2008)
het medisch establishment dat nattigheid
voelde.
http://blog.seniorennet.be/rilatine/archief.php?ID=80197

Artsen en de farmaceutische industrie
Onlangs besteedde het Tros consumentenprogramma RADAR aandacht aan ongewenste beïnvloeding van artsen, apothekers en
patiënten door de farmaceutische industrie. De programma’s belichtten de vèrgaande methoden die de industrie soms hanteert om
artsen en patiënten te benaderen en verleiden. Maar ook artsen die over weinig professioneel onderscheidingsvermogen beschikken in
hun omgang met de farmaceutische industrie, werden in de schijnwerper gezet.
De meeste voorbeelden in de programma’s waren een aantal jaren oud. In de afgelopen jaren heeft de stichting Code
Geneesmiddelenreclame (CGR) veel nieuwe regels gemaakt over de wijze waarop geneesmiddelfabrikanten en artsen met elkaar om
dienen te gaan op het gebied van reclame en beïnvloeding van voorschrijfgedrag. De CGR reageerde op de RADAR uitzendingen door
te melden dat alle partijen – industrie, artsen en apothekers – zich aan de regels moeten houden, en dat zij misstanden moeten melden
of klachten indienen bij de CGR als daar reden voor is.
Een juiste oproep, die de KNMG hier graag nog eens onderstreept. Het is waar dat de regels over geneesmiddelenreclame en
gunstbetoon zijn aangescherpt, en dat veel meer artsen dan pakweg vijf jaar geleden zich daarvan bewust zijn. Naar die regels handelen
is professioneel gedrag. Het is ook waar dat er nog steeds artsen zijn die zich op dit gebied minder of niet professioneel gedragen, en
doorgaan met het accepteren van voordeeltjes van de industrie of er zelfs om vragen. Maar er hebben zich ook andere, ingewikkelder
interacties tussen farmaceutische industrie en de medische wereld ontwikkeld. Waren het vroeger cadeautjes en pseudo-nascholingen
ingebed in snoepreisjes waarmee artsen zich lieten verlokken, tegenwoordig is er sprake van toenemende interactie tussen enerzijds
medische opinieleiders en klinische onderzoekers en anderzijds de farmaceutische industrie. De RADAR programma’s hebben ook die
kant van de verwevenheid tussen industrie en medische wereld laten zien. Dat is een kant, zo bleek ook uit de programma’s, waar
moeilijk een vinger achter te krijgen is. De aard en omvang van die verwevenheid, en de gevolgen ervan, zijn nauwelijks in kaart te
brengen maar vermoedelijk aanzienlijk.
We horen over “wetenschappelijke” artikelen waar bekende klinici hun naam aan lenen maar die zij niet hebben geschreven. We kunnen
vermoeden welke invloed opinieleiders hebben op het voorschrijfgedrag van hun beroepsgenoten. We weten dat ongewenste
onderzoeksresultaten niet voor publicatie worden aangeboden, zodat publicatie-bias ontstaat. We vermoeden dat medische opinieleiders
soms zeer fors worden betaald door de industrie.
Maar we weten het allemaal niet zeker, want vrijwel niemand klapt uit de school.
De belangen zullen dus (zeer) groot zijn. En dat is ook wel te begrijpen.
Geneesmiddelenonderzoekers zijn vrijwel compleet afhankelijk van financiële steun van de farmaceutische industrie. Dat schept
verlokkingen en verplichtingen. De overheid heeft aan deze situatie bijgedragen door alle eerste geldstroom financiering en de meeste
tweede geldstroom financiering voor geneesmiddelenonderzoek op te heffen. Er ligt dus ook een taak voor de overheid om
herstelwerkzaamheden te verrichten en nuttig geneesmiddelenonderzoek, zoals bijvoorbeeld onderzoek naar niet geregistreerde
indicaties van geneesmiddelen, te financieren. Maar dat laat onverlet dat ondoorzichtige verstrengeling tussen farmaceutische industrie
en (top)onderzoekers, zeker omdat het gaat om de belangen van patiënten, ongewenst, onprofessioneel en onmaatschappelijk is. De
industrie mag best onderzoek financieren, graag zelfs, en artsen mogen best werk verrichten voor de industrie. Maar collega’s, maak dan
ook duidelijk voor welke industrie(ën) je werkt en hoeveel het oplevert. Leen je naam niet aan schijnpublicaties. Wees objectief jegens je
beroepsgenoten. Maak negatieve onderzoeksresultaten ook bekend, want daar heeft de samenleving en de patiënt recht op. Kortom,
gedraag je professioneel!
Hebt u vragen of opmerkingen? Mail naar Lode Wigersma, directeur beleid & advies KNMG,
L.Wigersma@fed.knmg.nl
07/08/2008

Is het een toeval dat nu net in deze tijd opnieuw verantwoordelijke opmerkingen opduiken van uit dezelfde hoek?
Ik citeer uit het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Citeer als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D170

Binnen een week zal ik op een lezing proberen aan te tonen waarom niet serotonine of dopamine ons gedrag stuurt, maar wel een neurale
bezenuwing, die men beter zo gaaf mogelijk dient te houden.
Bij deze dan ...

Apotheker Fernand Haesbrouck, 15 maart 2016

