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‘Gebruik niet 
voor elke klacht 
een medicijn’

Tot 2017 informeerde Dick Bijl als hoofdredacteur van het 
Geneesmiddelenbulletin artsen over de werking van nieuwe en 
bestaande medicijnen. Nu richt hij zich vooral tot patiënten.

Tekst Willem Koert  Fotografie Maarten van der Wal

Als u een interview of een lezing heeft gegeven, 
of als er een boek van u is verschenen, is er altijd 
wel een arts of een onderzoeker die boos op u is.
‘Dat zegt meer over hen dan over mij. Ik zoek uit wat 
de wetenschap precies zegt over de effecten en bijwer-
kingen van medicijnen en ga daarbij uit van de kale 
cijfers. Dat leidt soms tot conclusies die haaks staan op 
wat de farmaceutische industrie beweert. Als ik dan 
eerlijk vertel wat ik heb gevonden, is niet iedereen daar 
blij mee.

Door het tumult rond mijn werk denken sommigen, 
die meestal nooit een letter van me hebben gelezen, 
dat ik tegen de medische wetenschap ben, of tegen 
medicijnen. Dat ben ik niet. Medicijnen hebben ons 
leven enorm verbeterd. Denk je maar eens in wat  
patiënten op een operatietafel zouden moet doorstaan 
zonder anesthesie. Of kijk naar het effect van krachtige 
maagzuurremmers als protonpompremmers. Samen 
met de juiste antibiotica kunnen die middelen een 
eind maken aan bijna elke maagzweer. Toen die medi-
cijnen nog niet op de markt waren, moesten artsen bij 

patiënten met een chronische maagzweer de maag 
soms verwijderen. Dankzij medicijnen komt die in-
greep nauwelijks meer voor.’

Er zijn medicijnen waarover u uitgesproken 
kritisch bent.
‘Als ik een voorbeeld mag geven, in mijn laatste boek 
Griep schrijf ik over Tamiflu met de werkzame stof 
oseltamivir. Dat is een medicijn waarvan we 15 jaar 
geleden nog hoopten dat het de vermenigvuldiging 
van het influenzavirus in het lichaam kon afremmen 
en griepepidemieën kon beteugelen. Onze overheid 
kocht voor miljoenen euro’s aan Tamiflu in 2005 en 
2009, toen respectievelijk de vogelgriep en de Mexi-
caanse griep in Nederland voet aan de grond kregen. 
De fabrikant zei dat uit vele studies was gebleken dat 
Tamiflu werkte. Maar van die studies waren er slechts 
twee gepubliceerd. Toen kritische onderzoekers de 
niet-gepubliceerde gegevens via speurwerk alsnog in 
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uitgesproken

handen kregen, bleek dat Tamiflu de duur dat 
iemand ziek was door griep met nog geen dag 
verminderde. Tegelijkertijd had het middel bij-
werkingen zoals overgeven, hallucinaties. Zelfs 
overlijdens kwamen voor. In de Verenigde Staten 
loopt nu een rechtszaak tegen de maker van Ta-
miflu. Onafhankelijke onderzoekers eisen 
een schadevergoeding van 1,5 miljard 
dollar vanwege het maken van valse 
claims.’

De meeste gebruikers van 
Tamiflu hebben dat medicijn 
dus voor niets gebruikt?
‘Ook hebben ze vaak voor niets bij-
werkingen ondervonden. En dat komt 
steeds vaker voor. Sinds de jaren 80 van de 
vorige eeuw zijn overheden volgens mij soepeler 
geworden als het gaat om het toelaten van nieu-
we medicijnen. Procedures zijn versoepeld en 
het onderzoek hoeft nog niet afgerond te zijn om 
een nieuw middel op de markt te krijgen. Daar-
door hebben we de laatste jaren best wat affaires 
gehad rond gevaarlijke medicijnen.

Neem wat er in 2009 gebeurde met Pandemrix, 
een vaccin tegen de Mexicaanse griep. Experts 
vreesden dat de Mexicaanse griep zou uitgroeien 
tot een ernstige pandemie. Daarom kregen hon-
derdduizenden kinderen in ons land het vaccin, 
ook al was het onderzoek naar Pandemrix voor 
kinderen nog niet afgerond. Het bevatte, weten 
we nu, een hulpstof die bij tientallen Nederland-
se kinderen narcolepsie veroorzaakte. Dat is een 
aandoening waardoor je van het ene op het ande-
re moment in slaap kunt vallen. Na jaren proce-
deren krijgen die kinderen nu waarschijnlijk een 
schadeloosstelling van de Nederlandse overheid. 
Dat is natuurlijk een goede zaak, maar de levens 
van deze kinderen zijn ondertussen wel verwoest.

Door deze ontwikkelingen zijn medicijnen 
hard op weg om, na hart- en vaatziektes en kan-

ker, een van de belangrijkste doodsoorzaken te 
worden. De politiek zou dit probleem serieuzer 
moeten nemen. Er is vaak veel meer informatie 
over nieuwe middelen beschikbaar dan er in de 
wetenschappelijke tijdschriften staat. Die infor-
matie zou moeten worden meegenomen bij de 
beoordeling van medicijnen. En er zouden stren-
gere regels moeten komen voor het inschakelen 
van experts die de overheid adviseren, maar tege-
lijkertijd connecties hebben met farmabedrijven.’

Wat kunnen patiënten zelf doen om zich te 
beschermen tegen de gevaren van riskante 
medicijnen?

‘Uiteraard kunnen ze zich goed informe-
ren over de werking en bijwerkingen 

van medicijnen. Hierover is op  
internet onafhankelijke informatie 
te vinden via organisaties als 
Cochrane en de International  
Society of Drug Bulletins. Je zou 

ook, voordat je met een klacht naar 
de dokter gaat, bij jezelf te rade kun-

nen gaan wat je nu precies van je arts 
verwacht. Wil je een diagnose? Daarvoor 

ben je bij een arts aan het goede adres. Wil je een 
oplossing in de vorm van een medicijn? Realiseer 
je dan dat een aantal artsen zich voornamelijk 
baseert op informatie van de farmaceutische 
industrie. Die doet zijn best om artsen zo veel 
mogelijk nieuwe en dure medicijnen te laten 
voorschrijven, waarvan de effectiviteit en veilig-
heid soms nog niet goed bekend zijn.’

Je hoeft dus niet alles te slikken?
‘Patiënten zouden alleen medicijnen moeten 
gebruiken als duidelijk is dat ze werken, en als  
de bijwerkingen opwegen tegen de gewenste 
effecten. Daarnaast hoef je echt niet voor elke 
klacht een medicijn te gebruiken. Er zijn een 
heleboel redelijk onschuldige klachten die ge-
woon overgaan met een beetje geduld. Ook zijn 
er een heleboel ziektes, zoals een verhoogd 
cholesterol, diabetes type-2, overgewicht en 
psycho logische problemen, die je kunt bestrijden 
met een gezonde leefstijl. “Deden artsen maar 
net zo veel met leefstijl als met medicijnen”, denk 
ik weleens. De wereld zou er een stuk gezonder 
door worden.’  ■
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