Expert Peter C. Gøtzsche dinsdag in de Tweede Kamer
Persbericht 24 maart 2016

Op uitnodiging van Stichting Wemos komt de heer Peter C. Gøtzsche aanstaande dinsdag 29 maart in de
Tweede Kamer spreken. Deze bijeenkomst is van 16.15 tot 17.15 voor Kamerleden van de Commissie
Volksgezondheid Welzijn en Sport en is openbaar voor publiek.
Op 29 januari j.l. schreef minister Schippers een belangrijke brief aan de Tweede Kamer met de strekking dat
de macht van de farmaceutische industrie moet worden ingeperkt. De torenhoge prijzen die fabrikanten
vragen voor nieuwe medicijnen, moeten aan banden worden gelegd. Dat kan alleen als we de discussie openen
over zaken die tot nog toe onbespreekbaar waren. In dit veld van belangenverstrengeling zijn er maar weinig
werkelijk onafhankelijke deskundigen. Een van hen is de vooraanstaande Deense internist, hoogleraar en
onderzoeker Peter C. Gøtzsche. Gøtzsche hield eerder lezingen voor het Europese Parlement en het Britse
Parlement om hen te informeren. Nu is hij bereid om datzelfde ook in Nederland te komen doen.
Gøtzsche is een vooraanstaand onderzoeker in de wereld van medische literatuur en geneesmiddelen. Hij is
medeoprichter van de Cochrane Collaboration, een organisatie die zich inzet voor het optimaliseren van
evidence-based medicine. Gøtzsche is zelf jarenlang werkzaam geweest in de farmaceutische industrie en weet
dus waarover hij praat. Vorig jaar won hij de British Medical Association’s Book Award met zijn boek Deadly
medicines and organized crime, inmiddels vertaald als Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad. Daarin
beschrijft hij, op basis van eigen ervaring en grondig aanvullend speurwerk, de op winstbejag gerichte manier
waarop farmaceutische bedrijven patenten verkrijgen en hun marktaandeel in stand houden. De belangen van
de samenleving worden daarbij veronachtzaamd. De lezingen die Gøtzsche over zijn boek gaf in Nederland
trokken veel belangstelling en er werd lovend over geschreven in de pers. Daarbij valt op dat niemand de feiten
die hij noemt, in twijfel durft te trekken.
Toegang met legitimatiebewijs bij de Tweede Kamer via Bezoekersingang: Lange Poten 4. Aanmelding van te
voren is niet nodig. De bijeenkomst vindt plaats in de Thorbeckezaal
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ella Weggen, tel: 020-4352062 of 06-41293088,
E-mail: ella.weggen@wemos.nl
Wemos streeft naar een wereld waarin het recht op gezondheid van ieder mens is gewaarborgd. Een wereld
waarin de voorwaarden voor een gezond leven aanwezig zijn en iedereen daar in gelijke mate van profiteert.
Een wereld waarin overheden hun verplichtingen nakomen om het recht op gezondheid te respecteren,
beschermen en verwezenlijken. Wij pleiten voor bescherming van de volksgezondheid wereldwijd en stellen in
beleidsprocessen volksgezondheid boven andere belangen. Wij pleiten voor eerlijke medicijnen en ethische
medicijntesten. Meer informatie vindt u hier.
De bijeenkomst is ook online te volgen: https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebat/thorbeckezaal
Meer informatie over de bijeenkomst dinsdag in de Tweede Kamer:
https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2016A01153
Meer informatie over het boek. “Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad' - Gøtzche's ontnuchterende ontmaskering van Big
Pharma”: https://www.ftm.nl/artikelen/dodelijke-medicijnen-en-georganiseerde-misdaad-gotzches-ontnuchterende-ontmaskering-vanbig-pharma
Meer informatie over de Kamerbrief van minister Schippers: Nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt tegen aanvaardbare kosten:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/01/29/kamerbrief-over-visie-op-geneesmiddelen

