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Voor Toni, die met haar zeeschildpad aan het bodysurfen 
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Seks is meestal de oorzaak van ons bestaan, behalve dan een 
enkel geval van onbevlekte ontvangenis of een wonder van 
medische techniek. Seks is ook − net als het weer − iets waar de 

meesten van ons min of meer in geïnteresseerd zijn. 
Maar om je alle illusie te ontnemen, dit boek gaat zeker over seks, 

maar het is ook een exposé over hoe de medische wetenschap onmerk-
baar verstrengeld raakt met farmaceutische marketing. 

Om alles openbaar te maken schrijf ik al meer dan een decennium 
over het verwarde kluwen van relaties tussen artsen en farmaceuti-
sche bedrijven en het ongezonde effect van deze wirwar op mensen en 
de openbare gezondheidszorg. 

Het boek dat ik in 2005 samen met Alan Cassels schreef, Selling Sick-
ness: How drug companies are turning us all into patients, beschreef 
tien studies van het verhandelen van ziekte: het proces van het oprek-
ken van de grenzen van ziekte om mensen meer behandelingen te 
kunnen verkopen. Tot mijn verrassing is Selling Sickness daarna ver-
taald in twaalf talen en is een aantal keren herdrukt in Noord-Amerika 
en elders. 

�n Seks, leugens en medicijnen is het maken van een enkele 
moderne medische aandoening heel nauwkeurig onderzocht en het 
daaruit voortkomende verhaal is zowel fascinerend als beangstigend. 
Voor het schrijven van het boek zijn dezelfde methodes gebruikt als 
voor serieuze onderzoeksjournalistiek, gericht op het ontdekken van 
wat zich afspeelt achter de schermen van de huidige medische weten-
schap. 

Er wordt gebruik gemaakt van veel wetenschappelijke tijdschriftarti-
kelen, medische tekstboeken, historische werken over filosofie en sek-
sualiteit, maar ook van spannend marketing materiaal van bedrijven 
en een paar erg onthullende rechtbankdocumenten. 

�k heb ook een lange lijst van hoofdrolspelers in het tevoorschijn 
komende terrein van het zgn. ‘seksuele medicijn’ geïnterviewd, gespro-

voorWoord

Dat te weinig zin in seks een stoornis is, kan een opluchtende 
gedachte zijn − zeker in tijden van hoge eisen aan goed func-
tioneren. Verkopers van lustverhogende medicijnen spelen 

graag op die opluchting in. 
Moynihan en Mintzes betogen echter dat werkelijk of vermeend tekort 

aan seksuele belangstelling ook anders valt te bezien. Zou de dagelijkse 
prestatiedruk velen niet naar slaap doen verlangen in plaats van in bed 
te moeten voort presteren, zodat er van een stoornis geen sprake is? 
Leggen we de lat voor voldoende seks misschien ook te hoog?

Dergelijke kwesties van definitie maken dat dit boek niet alléén 
over seks gaat en ook niet alleen over farmaceutische bedrijven. Het 
boek verheldert tegelijk dat wetenschappelijke feiten onvermijdelijk op 
definities zijn gebaseerd. 

Wie bepaalt wanneer een (biologisch) kenmerk een stoornis moet 
heten? En welke verdere definitie daarvan zit vervolgens verwerkt in 
diagnostische tests? Als een bevolkingsonderzoek met opmerkelijke 
cijfers komt, volgens welke maatstaven telden de personen in de 
getrokken steekproef dan als gestoord? 

Ray Moynihan en Barbara Mintzes zijn wereldwijd gerespecteerde 
specialisten in het uitpluizen van dit soort kwesties. Vrouwelijke seksu-
ele disfunctie is in dit boek hun centrale voorbeeld. Maar dezelfde kwes-
ties zijn aan de orde bij bijvoorbeeld depressie, autisme of ADHD. 

Menselijke besluitvorming moet ook daarbij aan de feiten vooraf 
gaan. Dat vraagt om waakzaamheid, zeker bij onderzoekers met 
financiële belangen bij bepaalde resultaten. Op even toegankelijke als 
indringende wijze laat dit boek daar het belang van zien.

           — Prof. dr. Trudy Dehue
    Auteur van De depressie-epidemie
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ken met professoren, psychologen, bloggers, artsen en insiders van 
de farmaceutische industrie en ik heb wetenschappelijke seminars en 
medische bijeenkomsten over de hele wereld bijgewoond. 

De feiten en bewijzen zijn nauwgezet gecontroleerd en er is een uit-
gebreide sectie met noten toegevoegd aan het eind van het boek. Bij 
voorbaat mijn verontschuldigingen aan diegenen, die misschien vinden 
dat er bij bepaalde punten te veel aandacht is voor details, maar voor 
anderen zal dit het levensbloed zijn van het verhaal. 

En als je een feitelijke fout vindt, laat het ons dan weten, zodat we 
hem kunnen corrigeren in volgende uitgaven. 

Bijna iedereen die benaderd werd voor een interview, stemde toe 
om met me te praten. Hun opmerkingen zijn van onschatbare waarde 
gebleken en vaak als letterlijk citaat opgenomen. Terwijl een handjevol 
mensen ervan afzag − zoals vermeld werd wanneer dat noodzakelijk 
was − zijn alle pogingen in het werk gesteld om ook hun standpunt, 
dat gemakkelijk te vinden is door hun vele publicaties en optredens, 
eerlijk weer te geven. 

Het is belangrijk om hier erg duidelijk aan te geven, dat het boek nie-
mand beschuldigt van leugens. De ‘leugens’ in de titel verwijzen naar 
de verzinsels van de farmaceutische industrie − zoals het idee dat één 
op de tien vrouwen lijdt aan de ziekte van een verminderde behoefte 
aan seks. 

Zoals we zullen zien zal die ziekte spoedig niet eens blijken te bestaan. 
De behoefte van bedrijven om medicijnen voor discrete soorten ziek-
ten op de markt te brengen, gaat niet goed samen met de onzeker-
heid over hoe de seksuele moeilijkheden van vrouwen begrepen en 
beschreven moeten worden. 

Een praktische opmerking voor de lezer is dat de termen ‘disfuncti-
oneren’, ‘probleem’ en ‘ziekte’ regelmatig en soms door elkaar worden 
gebruikt, omdat dit de woorden zijn die gebruikt worden door de far-
maceutische industrie en sommige artsen, om veel van de seksuele 
problemen te omschrijven, die vrouwen ondervinden. 

Anderen die betrokken zijn bij het debat over seks gebruiken soms 
andere woorden, zoals ‘moeilijkheden’ of ‘ontevredenheid’, in plaats 
van de meer medische taal. Het vaststellen van het verschil tussen 

een moeilijkheid en disfunctioneren is uitermate moeilijk en lokt een 
fascinerend wereldwijd debat uit, zoals we op de volgende bladzijden 
zullen zien. 

Het boek erkent absoluut, dat seksuele problemen van vrouwen 
soms een grote handicap kunnen vormen en dat bewezen therapieën 
− inclusief pillen − bijzonder waardevol kunnen zijn voor sommige 
mensen. Maar het vraagt zich heel direct af in hoeverre ontevreden-
heid gecreëerd wordt door het bedenken van nieuwe seksuele normen 
of misbruikt wordt voor winst voor de bedrijven. 

Tenslotte wordt Sex, leugens en medicijnen aangeboden door mede-
auteur Barbara Mintzes en mij als een kans, om mee te doen in dit 
wereldwijde debat over het creëren van een medisch probleem. Het is 
onderdeel van een gesprek en de ideeën erin kunnen bediscussieerd 
worden door familie en vrienden, bekritiseerd worden in boekenclubs 
en in blogs en er kan over gedebatteerd worden in openbare bijeen-
komsten over de hele wereld. 

Doe mee en voel je vrij om tomaten, een kopie van het boek om te 
laten signeren, of beide mee te brengen.

Ray Moynihan
Byron Bay, Australia
www.raymoynihan.net
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Vandaag niet schat, de hond heeft mijn testosteronpleister 
opgegeten.

— Dr. Leonore Tiefer

Is er in het afgelopen jaar een periode van een aantal maanden 
geweest, waarin je minder behoefte aan seks had? Voelde je je toen 
bezorgd om je seksuele capaciteiten of was je niet in staat om een 

orgasme te bereiken? 
Was er een langere periode waarin je niet opgewonden kon raken, 

pijn had bij gemeenschap of gewoon seks niet fijn vond? Als je ‘ja’ hebt 
geantwoord op maar een van deze onderzoeksvragen en je bent een 
vrouw, dan zou er gemakkelijk vastgesteld kunnen worden dat je lijdt 
aan een totaal nieuwe ziekte, die ‘vrouwelijk seksueel disfunctioneren’ 
of FSD (female sexual dysfuction) wordt genoemd. 

FSD, dat pas een paar tientallen jaren geleden beschreven werd in 
de handboeken, staat op het punt om het volgende succesnummer op 
het gebied van ziekte te worden en je zult het spoedig aantreffen in een 
doktersspreekkamer bij jou in de buurt. Als de wisselvalligheden in 
het dagelijkse leven bestempeld gaan worden als symptomen van een 
ziekte, dan zijn we heel snel allemaal ziek. 

Een van de vrouwen, die daadwerkelijk hielp met de definities van 
FSD, beschrijft het heel duidelijk. ‘Wat eens als normaal beschouwd 
werd’, schreef de Amerikaanse psychologe Sandra Leiblum, wordt nu 
beschouwd als disfunctioneren.1 

‘Als een vrouw tegenwoordig geen behoefte heeft aan seks en daar 
last van heeft, dan kan de diagnose gesteld worden van een zwak 
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het grootste farmaceutische bedrijf ter wereld en op dit moment ruim  
$ 100 miljard waard, heeft er echt op gehoopt dat hun wondermedicijn 
voor mannen, Viagra, ook zou werken voor vrouwen. 

Procter & Gamble, met wereldwijde verkoopcijfers van bijna $ 80 
miljard, is beroemd door de verkoop van zeep aan huisvrouwen, maar 
het wilde hun ook testosteronpleisters verkopen.7 Het derde bedrijf dat 
meespeelt in dit drama is het Duitse familiebedrijf Boehringer, dat kan 
pochen op net iets meer dan veertig duizend werknemers en dochter-
ondernemingen in bijna 50 landen. De pil van het Duitse brein beïn-
vloedt de hersenen en claimt dat het vrouwen hun kwijtgeraakte zin in 
seks terug kan geven. 

Wat is nu precies die ziekte die FSD wordt genoemd? Het antwoord 
hangt af van de oplossing die verkocht wordt op het moment dat je de 
vraag stelt. Als Pfizer een medicijn verkoopt dat de toevloed van bloed 
naar de genitaliën bevordert, dan kan de ziekte het best omschreven 
worden met ‘een tekort in de toevoer van bloed naar de vagina’. 

Als Procter & Gamble zijn testosteronpleister voor vrouwen pro-
moot, dan wordt het seksuele probleem omschreven als een ‘tekort 
aan hormonen’. En als Boehringer een pil heeft, die de neurotransmit-
ters in de hersenen beïnvloedt, dan hebben vrouwen met een zwak 
libido waarschijnlijk een ‘chemische onbalans’ in hun hersenen. Op 
een vreemde manier lijkt het medicijn precies ontworpen te zijn om te 
passen bij de ziekte.

Dat wil niet zeggen, dat medicijnen geen rol kunnen spelen in de 
behandeling van sommige seksuele problemen. Er zijn vrouwen voor 
wie een medisch diagnose en een medicatie heel waardevol kunnen 
zijn. Het probleem is alleen dat wanneer de door de farmaceutische 
industrie gesponsorde tsunami van marketing met volle kracht jouw 
hoek van de planeet bereikt, normale vrouwelijke seksuele problemen 
waarschijnlijk niet afgeschilderd worden als aspecten van normale 
seksualiteit, maar als de symptomen van een ziekte, die wijdverspreid 
is en behandeld kan worden met pillen. 

Het feit dat seksuele moeilijkheden vaak veroorzaakt worden door 
een scala aan complexe factoren, van relatiestress tot religieuze taboes, 
kan gemakkelijk weggespoeld worden in de opkomende stroom van 

inleiding

libido. Dat is maar een van de vier hoofdkenmerken van vrouwelijk 
seksueel disfunctioneren, die beschreven worden in een van de toon-
aangevende handboeken over ziekten.2 

De andere zijn niet opgewonden kunnen raken, orgasme en pijn. 
Zoals duidelijk uit de bewijzen blijkt, spannen bepaalde krachten 
samen om jou en je dokter te vertellen, dat bijna een op de twee vrou-
wen lijdt aan een vorm van deze nieuwe ziekten. 

De gigantische farmaceutische industrie, met wereldwijd verkoop-
cijfers die een triljoen dollar benaderen, is meer dan ooit op zoek 
naar nieuwe markten.3 Om de verkopen te maximaliseren moet de 
industrie ‘de behoefte creëren’ voor de nieuwste en duurste produc-
ten. Dat betekent soms dat ziekte verkocht wordt aan gezonde rijken 
door gewone kwaaltjes om te zetten in wijdverspreide ziekten, die een 
behandeling met de nieuwste pil nodig hebben.4 Terwijl ze geprezen 
worden voor het produceren van medicijnen die het leven verlengen 
en het lijden verlichten, verkopen farmaceutische bedrijven niet langer 
alleen medicijnen, ze verkopen in toenemende mate ook de bijbeho-
rende ziekten.

Vrouwelijk seksueel disfunctioneren is misschien wel het perfecte 
voorbeeld van het verkopen van ziekte en de commerciële vuurkracht 
achter de bijbehorende promotie ervan roept gewoonweg bewonde-
ring op. ‘Met meer dan 50 miljoen potentiële zieken in de Verenigde 
Staten zou er voor FSD een grotere markt kunnen zijn dan voor man-
lijk seksueel disfunctioneren’, schreven een paar enthousiaste markt-
waarnemers. 

FSD zou de volgende zegen voor de farmaceutische bedrijven 
kunnen zijn …5 Als een medicijn in de Verenigde Staten is goedgekeurd 
voor het behandelen van deze ziekte, dan zal de tsunami aan marketing 
die losbarst in de media en op het web spoedig de kusten van landen 
overal ter wereld overspoelen. Volgens rapporten in de branch had een 
bedrijf, dat op het punt stond goedkeuring te krijgen voor zijn product, 
$ 100 miljoen gereserveerd, alleen al voor het reclamebudget6. 

Drie wereldwijde bedrijven in het bijzonder lopen vooraan in de 
race om het nieuws over deze nieuwe ziekte te verspreiden en hun 
medicijnen om hem te behandelen goedgekeurd te krijgen. Pfizer, 
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lijden van vrouwen met een echt seksueel probleem. Maar wat nog 
belangrijker is, zij helpen vrouwen toegang te krijgen tot zeer noodza-
kelijke behandelingen. 

De bredere context voor dit bijzondere gevecht over vrouwelijke sek-
sualiteit is de paradox, tenminste in westerse landen, tussen een toe-
nemende seksuele openheid en wat lijkt op een toenemende seksuele 
angst. 

De belofte van seksuele emancipatie in de hoogtijdagen van de 
zestiger jaren van de vorige eeuw wordt gevolgd door opeenvolgende 
decennia van seksuele onzekerheid. Sex and the City’s Samatha mag 
dan wel vaker klaarkomen dan veel van de vrouwelijke spelers voor 
haar, ze leeft in een wereld waar pornografie verhuisd is van een ver-
borgen onderstroom naar een allesoverheersende positie binnen de 
reclame en de hele cultuur. 

Mannen mogen dan over het algemeen wat gevoeliger zijn dan ze 
waren in de jaren vijftig, maar sinds de introductie van Viagra worden 
ze gebombardeerd door reclameboodschappen, die hun vertellen dat 
echte mannen altijd klaar staan om in aktie te komen. Zelfbewuste 
vrouwelijk mediasterren zijn krachtige nieuwe rolmodellen voor teen-
agermeisjes, maar de ongezonde seksualisering van heel jonge meis-
jes is een groot schandaal geworden. 

Jonge vrouwen mogen dan wel vaker winnen in de klas, maar in de 
slaapkamer wordt van velen van hen verwacht dat ze hun schaamhaar 
verwijderen als voorwaarde voor succesvolle seksuele activiteit. En nu 
de populaire Bazilian wax alles laat zien, promoten cosmetische chi-
rurgen een kleine ingreep om de schaamlippen te verfraaien, terwijl 
online bedrijven een kleurstof voor de genitaliën aanbieden om ‘de 
roze kleur terug te brengen in de genitaliën van de vrouw’.9

De zaden van de reclamecampagne van de farmaceutische industrie 
om gewone seksuele moeilijkheden in ziekten te veranderen, zullen 
in de vruchtbare grond van de grote onzekerheid van veel vrouwen 
vallen. Maar in morele paniek achteromkijken om een maatschappij 
die alles maar goedkeurt, lijkt geen goede reactie. 

Misschien is het beter om de realiteit van de seksuele ontevreden-
heid van vrouwen onder ogen te zien, de culturele processen te ont-

door de farmaceutische industrie betaalde tijdschriftartikelen, inter-
views met beroemdheden op ontbijttelevisie en niets verbloemende 
adviezen van sexy bloggers. De eerste onmiskenbare marketingte-
kens zijn al zichtbaar. ‘Wat is vrouwelijk seksueel disfunctioneren?’ 
vraagt een online persoonlijkheid, die bekend staat als Katie, op haar 
voorlichtingswebsite. 

‘Dit gezondheidsprobleem is een echt probleem, dat medische aan-
dacht nodig heeft. De meeste vrouwen lijden aan dit probleem zonder 
dat ze het weten.’8 

Maar nog voor de stortvloed van bedrijfsmarketing werkelijk los-
barst, is een reactie al in de maak. Vanuit haar kleine kantoor aan 
huis in Manhattan, niet al te ver van het hoofdkantoor van de grootste 
medicijngigant ter wereld, heeft een slimme feministische wetenschap-
per de tegenaanval ingezet. 

Samen met een kleine groep collega’s is dr. Leonore Tiefer, hoogle-
raar aan de Universiteit van New York, een fundamentele tegencam-
pagne begonnen. Het gevecht gaat om wat dr. Tiefer en haar collega’s 
zien als Big Pharma’s poging om de normale wisselvalligheden van het 
seksleven van vrouwen te helpen veranderen in ziekten, met het doel 
hun medicijnen te verkopen. 

�n plaats van een medisch disfunctioneren met vier keurige subcate-
gorieën stellen de campagnevoerders een radicaal andere benadering 
voor om de seksuele problemen van vrouwen te benaderen. 

We zullen merken, dat er tijdens de langdurige strijd de nodige kleur-
rijke schermutselingen zijn geweest, zoals toen Leonore Tiefer een 
belangrijke prijs won van haar collega’s in het seksonderzoek en een 
toespraak hield met de titel ‘Vanavond niet schat, de hond heeft mijn 
testosteronpleister opgegeten’. 

Hoewel er werd aangedrongen op een openbaar antwoord op de kri-
tiek is de machtige farmaceutische industrie ongekend terughoudend 
gebleven, waarbij ze het idee van het creëren van ziekten verwierp en 
eenvoudig verklaarde dat ze een legitiem gebied van medisch onder-
zoek financierde. 

De artsen en psychologen, die nauw samenwerken met de industrie, 
geloven op hun beurt dat ze aandacht vragen voor het niet erkende 
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hun werknemers zijn actief betrokken bij het produceren van de bouw-
stenen voor de basis van dit geheel nieuwe gebied van medicijnen.

Fundamenteel voor het bouwen van deze nieuwe wetenschap zijn 
de speciale relaties tussen de farmaceutische bedrijven en de meest 
invloedrijke wetenschappers. 

Het zijn gerespecteerde artsen en gewaardeerde psychologen, die 
daadwerkelijk hebben geholpen om de medische definities van vrou-
welijk seksueel disfunctioneren en de vier subcategorieën te herzien.

Toen een gerespecteerde groep onderzoekers bij elkaar zat om de 
definities van FSD te herzien, had 95% van hen een financiële relatie 
met de farmaceutische bedrijven, die hoopten medicijnen voor deze 
ziekte te ontwikkelen10. De belangenverstrengeling voor deze groep 
was duidelijk.

Toen ze samenkwamen om uit te werken wat de beste omschrijving 
zou zijn van normale vrouwelijke seksualiteit en wat beter het etiket 
zou kunnen krijgen van disfunctioneren, hadden velen van hen geld 
aangenomen of ontvingen een andere vorm van ondersteuning van 
bedrijven, die er alle belang bij hadden dat de grenzen van deze nieuwe 
ziekte zo ver mogelijk opgerekt zouden worden. 

Uiteindelijk besloot deze groep om FSD te definiëren als voortvloei-
end uit biologische, psychologisch en relationele oorzaken en beweerde 
dat FSD ‘wijd verspreid’ en mogelijk van invloed was op ‘20% tot 50% 
van alle vrouwen’. 

Zodra je een werkbare definitie van een nieuwe ziekte hebt, heb je 
onderzoeken nodig om te bevestigen hoe wijdverspreid deze ziekte is 
onder het grote publiek. Meestal houdt dat in dat aan vrouwen gevraagd 
wordt hoe vaak ze problemen hebben met geen behoefte aan seks of 
moeilijk opgewonden kunnen raken. 

Door simpel het hokje dat ‘ja’ aangeeft in de vragenlijst bij een onder-
zoek aan te vinken kan bepaald worden, of een vrouw een ziekte heeft 
− zelfs als ze zelf niet het idee heeft dat ze ergens last van heeft, laat 
staan van een ziekte. De totalen van al deze kleine vinkjes in het ‘ja’ 
vakje worden dan gepresenteerd als bewijs van een alarmerend hoog 
aantal zieke vrouwen en vormt zo het wetenschappelijk bewijs voor 
een nieuwe epidemie. 

warren die hun kwetsbaarheid vergroten en de commerciële krachten 
te identificeren, die hier misbruik van proberen te maken. 

Het indrukwekkende verhaal dat gedocumenteerd is in Seks, leu-
gens en medicijnen, roept op tot veel grotere scepsis ten opzichte van 
de simplistische claims, dat de seksuele problemen van vrouwen op 
de een of ander manier te wijten zijn aan chemische tekortkomingen 
in plaats van aan een gecompliceerde hoeveelheid oorzaken, inclusief 
de manier waarop we met elkaar omgaan, onze cultuur en onze indivi-
duele en collectieve geschiedenis. 

Dit boek probeert je met veel aandacht voor details in staat te stel-
len, om je eigen beslissing te nemen de medicijnen die je dokter je 
binnenkort misschien aanbiedt te accepteren, of om ze te verwerpen 
als totaal overbodige producten, die je door de meest geavanceerde 
en winstmakende marketingmachine op deze planeet worden aange-
boden. 

Hoe ziet deze marketing er eigenlijk uit en welke vorm zal het aan-
nemen? Dat ligt aan de plek waar je je bevindt op de wereld. �n de Ver-
enigde Staten is de televisieadvertentie van een farmaceutisch bedrijf 
meestal de populairste manier om mensen te vertellen over het nieuw-
ste probleem op seksgebied. 

Op andere plaatsen neemt het publieke gezicht van deze reclame 
een meer subtiele vorm aan, zoals een interview met een academicus 
die zijn laatste onderzoek naar seksueel disfunctioneren bespreekt. 
Achter de schermen zijn de farmaceutische bedrijven echter al bezig 
met het helpen creëren van de wetenschappelijke onderbouwing van 
deze belangrijke nieuwe ziekte. 

Zoals we zullen ontdekken hebben experts met financiële banden 
met farmaceutische bedrijven gesponsorde onderzoeken uitgevoerd, 
om diagnostische instrumenten te ontwikkelen en je plaatselijke 
dokter voor te lichten over deze wijdverspreide ziekte. 

En als je de kleine lettertjes goed leest in een overvloed aan medi-
sche tijdschriftartikelen over FSD, dan zul je nog iets vinden dat heel 
bijzonder is. 

Farmaceutische bedrijven zijn niet langer alleen passieve financiers 
van deze belangrijke mijlpaal bij het creëren van een nieuwe ziekte, 

inleiding
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euze internationale bijeenkomsten in Parijs verschaft het geld van de 
farmaceutische industrie het platform voor veel van wat onze gezond-
heidsdeskundigen horen en zien over de seksuele problemen van 
vrouwen. 

Op een fundamentele manier leveren de bedrijven, die uitsluitend 
bezig zijn de verkoop van hun medicijnen zo hoog mogelijk op te krik-
ken, een bijdrage aan de wetenschap van de nieuwe seksuele ziekten, 
zelfs nog voor hun medicijnen goedgekeurd zijn voor de behandeling 
ervan. De leidinggevenden van de bedrijven schrijven niet daadwerke-
lijk zelf de technische definities van vrouwelijk seksueel disfunctione-
ren, maar ze financieren de beschrijving van een opdoemende epide-
mie van de eenentwintigste eeuw. 

Dit samensmelten van marketing en medische wetenschap is geen 
samenzwering; het is volkomen legaal. En tot nu toe is het ook nog 
totaal acceptabel volgens de zelfregulerende gedragscode die het 
gedrag van wetenschappers, artsen en farmaceutische bedrijven 
bepaalt. Veel mensen mogen dat een ongezonde situatie vinden, 
maar zolang farmaceutische bedrijven nog steeds medische samen-
werkingsverbanden, patiëntenbelangengroepen en zelfs universiteiten 
financieren, zal verandering nog wel even op zich laten wachten. 

Dit opkomende gebied van seksuele medicijnen verschilt niet van 
bijna ieder ander binnen het medische vakgebied, dat − zoals velen 
van ons al lang weten − verwikkeld is in een enorm web van financiële 
relaties met de fabrikanten van medicijnen en medische apparaten. 

Maar het is belangrijk om je te realiseren, dat het feit dat een dokter 
als adviseur of spreker voor een bedrijf werkt, nog niet wil zeggen 
dat hij (of zij) een betaalde assistent wordt voor degene die zijn werk 
financiert of dat hij een mindere kwaliteit wetenschap bedrijft. Het gaat 
hier niet om individuele deskundigen, die wat ze zeggen of doen een 
beetje aanpassen, omdat ze door de industrie betaald worden voor een 
bepaalde werkzaamheid. 

Meestal kiezen artsen en farmaceutische bedrijven ervoor om samen 
te werken als partners vanwege hun gedeeld enthousiasme voor het 
zoeken naar nieuwe behandelingen. De relaties werken twee kanten 
op, want de bedrijven hebben de artsen nodig voor hun ervaring en 

inleiding

De uitkomsten van de onderzoeken zullen dan gevolgd worden door 
de onvermijdelijke beweringen van een enorme ‘onvervulde behoefte’ 
aan nieuwe behandelingen, inclusief het gebruik van de medicijnen 
die gemaakt worden door het bedrijf, dat toevallig ook het onderzoek 
heeft gefinancierd. 

De volgende bouwsteen die nodig is voor de wetenschappelijke basis 
van deze nieuwe ziekte is de instrumententas, die artsen nodig hebben 
om het genot van de vrouw te meten en haar seksuele ziekte vast te 
kunnen stellen. 

Gezondheidsdeskundigen testen en onderzoeken steeds meer op de 
intiemste plekken van vrouwen, in onderzoekslaboratoria, in commer-
ciële klinieken en in het nieuwe grensgebied dat ‘seksuele medicijnen’ 
wordt genoemd. Artsen hebben met ultrasound de bloeddoorstroming 
van de clitoris van de vrouw gemeten, met bloedtesten het niveau van 
haar testosteron onderzocht en met geavanceerde apparatuur gepro-
beerd de reacties in haar hersenen te beoordelen. 

Tegelijkertijd wordt er een reeks nieuwe vragenlijsten opgesteld om 
het seksuele succes van een vrouw vast te stellen. Hoewel het resultaat 
van al deze testen een vrouw kennelijk een objectief bewijs van haar 
seksueel disfunctioneren kan leveren, zijn er serieuze vragen over hoe 
nuttig veel van deze uitslagen werkelijk zijn. 

Als een in principe gevaarlijk medicijn je ‘lust-score’ maar met een 
paar punten verbetert op de door het bedrijf opgestelde schaal, is het 
dan werkelijk de moeite waard? De feiten zijn duidelijk en onweerleg-
baar: de bedrijven hebben zelf de instrumenten ontwikkelend om deze 
nieuwe ziekte in de spreekkamer van je dokter vast te kunnen stellen. 

Deze instrumenten konden vervolgens miljoenen vrouwen een 
medisch etiket opplakken en zo de deur openen voor het wijdverspreid 
voorschrijven van het door hen geproduceerde medicijn. 

Vervolgens komt de ‘voorlichting’ tijdens seminars die betaald 
worden door de bedrijven en met sprekers, die eveneens betaald 
worden door de bedrijven. Hier wordt je huisarts geïnformeerd over 
de nieuwste definities, de uitslagen van de vragenlijsten en de nieuwe 
instrumenten om een diagnose te stellen. 

Van universiteiten in het Amerikaanse Midden-Westen tot prestigi-
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industrie veel medische studies heeft gefinancierd, inclusief uitgebreid 
placebogecontroleerd onderzoek, waar duizenden vrouwen over de 
hele wereld aan mee hebben gedaan. Maar uiteindelijk lijkt het lang-
verwachte afrodisiacum voor vrouwen toch een ongrijpbare fantasie 
te blijven. 

De industrie is gestuit op een onverwachte vijand, verrassend 
genoeg in de vorm van een van zijn eigen pillen. De nederige placebo, 
of neppil, blijkt overeind te blijven in de door de bedrijven gefinancierde 
onderzoeken van medicijnen en veroorzaakt grote consternatie in de 
contreien van de medische macht. 

Het blijkt dat voor veel vrouwen, die lijden aan seksueel disfunctio-
neren, een neppil net zo goed werkt om hun seksleven iets te verbe-
teren als het officiële medicijn. De plannen die uitgebroed werden om 
die neppil eens en voor altijd te verslaan, vormen nog weer een andere 
fascinerende draad in het verhaal van het creëren van deze nieuwe 
ziekte. 

Maar de neppil is niet het enige probleem voor hen, die gewone sek-
suele problemen willen afschilderen als seksuele ziekten. De campagne 
die in het leven is geroepen door Leonore Tiefer en haar feministische 
collega’s, heeft snel aandacht getrokken over de hele wereld, met veel 
publiciteit en media-aandacht, met een eigen voorlichtingsprogramma 
voor gezondheidsdeskundigen en heeft invloedrijke vrienden gewon-
nen binnen de belangrijkste stroming binnen de gemeenschap van het 
seksonderzoek.

Wat is begonnen als een guerrillaoorlog is een complete veldslag 
geworden over de manier waarop we omgaan met wat er zich afspeelt 
in onze slaapkamers. 

Maar sceptisch zijn over marketingboodschappen wil niet zeggen, 
dat we seksuele problemen moeten negeren, die opgelost kunnen 
worden door er aandacht aan te schenken. Pijn die verband houdt met 
seks, komt bijvoorbeeld veel voor en kan veel problemen veroorzaken.
Zoals veel vrouwen maar al te goed weten, kan hulp zoeken voor zulke 
problemen − ook bekend als dyspareunie of vaginisme − een enorme 
uitdaging zijn, want op sommige plaatsen weet men maar heel weinig 
over de oorzaak en de mogelijke oplossingen. 

inleiding

geloofwaardigheid, net zoals de artsen de bedrijven nodig hebben voor 
de financiering van hun onderzoek en hun honorarium. 

Maar als resultaat van al deze samenwerkingsverbanden van mensen 
met verschillende opinies, krijgen personen met bijzondere meningen 
invloedrijke platforms. 

Bepaalde stemmen worden versterkt door persberichten van bedrij-
ven en artikelen in medische tijdschriften, via belangrijke presentaties 
op wetenschappelijke conferenties en voorlichtingsseminars en door 
de honderden miljoenen, die spoedig uitgegeven zullen worden door 
de farmaceutische bedrijven aan reclame voor de nieuwe medicijnen. 

Het cumulatieve effect zou volgens de mensen, die deze relaties 
bestuderen, heel goed een systematisch vooroordeel ten gunste van 
deze medicijnen kunnen opleveren in de hedendaagse medische 
wetenschap en een overduidelijke verdraaiing in het bredere publieke 
debat over seks kunnen veroorzaken. 

Het andere duidelijke probleem is het feit, dat de patiënt zelf te vaak 
buiten beeld blijft. Maar al te vaak wordt de wereld van onze toonaan-
gevende medische experts vergemakkelijkt door de vrijgevigheid van 
de farmaceutische industrie, waarbij het vriendelijke marketingperso-
neel constant de rekening voor de uitgaven voor eten, drinken en reis- 
en verblijfskosten van de dokter betaalt. 

Te vaak vinden de wetenschappelijke debatten over hoe men de sek-
suele problemen moet begrijpen en behandelen plaats in restaurants 
of collegezalen, die betaald worden door diegenen, die een financieel 
belang hebben in het verbreden van de reikwijdte van een ziekte of het 
beperken van het aantal oplossingen om hem te behandelen. 

Naast het financieren van veel van de onderzoeken, vragenlijsten, 
seminars en conferenties, hebben de farmaceutische bedrijven ook 
veel aan ouderwets medicijnonderzoek gedaan. Ze hebben veel ver-
schillende soorten medicijnen onderzocht om te proberen de seksuele 
problemen van vrouwen op te lossen; ze hebben geprobeerd om meer 
bloed naar de genitaliën te laten stromen, het testosteronniveau te ver-
hogen of om de zogenaamde chemische onbalans in de hersenen te 
corrigeren. 

Een gedegen zoektocht door de medische literatuur laat zien, dat de 



12

SekS, leugenS en medicijnen

13

Jammer genoeg richt het huidige, met veel publiciteit omgeven 
onderzoek, van de farmaceutische industrie zich voornamelijk op 
de problemen van lust en opwinding, omdat men verwacht dat deze 
klachten beter te behandelen zijn met medicijnen. 

Op een bepaalde manier gaat Seks, leugens en medicijnen minder 
over seks en meer over leugens en de medicijnen en over verzonnen 
verhalen die voortvloeien uit marketing in al zijn zichtbare en onzicht-
bare vormen. 

Het zal vooral laten zien, hoe de industrie helpt om nieuwe normen 
vast te stellen en seksuele ziekten te verkopen, om zo een klimaat 
te creëren waarin vaak met medicijnen naar oplossingen voor seksu-
ele problemen wordt gezocht. Het zal bewijs leveren om aan te tonen 
wat ook anderen al zo scherp hebben gezien: dat het doel van veel 
moderne marketing is ‘om mensen niet alleen ontevreden te maken 
met wat ze hebben, maar ook met wie ze zijn’.11 

En het zal laten zien hoe een kleine democratische campagne dat 
proces aan de kaak stelt en uitdaagt. Het is een film, die geprojecteerd 
wordt op een enorm wereldwijd scherm, maar het zal ook de intiemste 
gebieden van ons leven belichten, zowel van vrouwen als van mannen. 
Als we de details van dit boeiende conflict blootleggen, ontkomen we 
er niet aan om ook te kijken naar onze eigen seksuele situaties, de ver-
rukking en de onzekerheid, het plezier en de pijn. 

Zoals Simone de Beauvoir een halve eeuw geleden al schreef in haar 
feministische klassieker The Second Sex, ‘in seksualiteit zullen altijd 
de spanning, de angst, de vreugde, de frustratie en de triomf van ons 
bestaan te voorschijn komen’.12

Seks, leugens en medicijnen maakt zich geen voorstelling van de 
seksualiteit van zijn lezers. Het stelt zich in plaats daarvan de onein-
dige variëteit voor van de realiteit en de schoonheid van de menselijke 
seksualiteit. Terwijl de meesten van ons met een partner samenleven, 
leven velen van ons ook alleen en een belangrijke minderheid van ons 
is nu alleenstaand. 

De meesten van ons worden aangetrokken door de andere sekse, 
maar velen van ons worden dat niet en voor anderen staat seks gewoon 
niet op de agenda. 

Sommigen van ons bedrijven regelmatig de liefde met een nieuwe 
partner, terwijl anderen het fijn vinden om soms seks te hebben in een 
langdurende, liefdevolle relatie. 

Als resultaat van onderzoeksjournalistiek biedt dit boek fascine-
rende inzichten in het creëren van deze bepaalde ziekte. Maar zodra je 
de gebruikelijke patronen van het promoten van een ziekte in de gaten 
hebt, zul je zien dat deze strategieën steeds vaker ook op andere plaat-
sen en met andere ziekten opduiken, omdat de grenzen van behandel-
bare ziekten onverbiddelijk opgerekt worden. 

Het is belangrijk om op te merken, dat dit boek er niet van uitgaat, 
dat wij passieve slachtoffers zijn van deze reclamecampagne of van de 
vele andere machtige krachten binnen onze cultuur. �n tegendeel, de 
uitvoerige uitleg op de volgende bladzijden is met opzet gemaakt om 
de lezer te informeren en sterker te maken met het oog op een aan-
staande gezamenlijke aanval.

Een van de voordelen van het aanboren van al deze bijzonderheden 
over seksuele problemen is, dat je van dichtbij ziet dat de fundering 
van deze ziekte niet zo betrouwbaar is. Ook merk je door het zorgvul-
dig lezen van de huidige medische literatuur, dat het tolereren van de 
connectie tussen artsen en farmaceutische bedrijven afneemt binnen 
de gevestigde wetenschappelijke orde zelf. 

Men voelt zich in toenemende mate ongemakkelijk bij het verva-
gen van de grenzen tussen medicijnen en marketing. Uit invloedrijke 
rapporten blijkt, dat het web van financiële banden met de industrie 
het risico met zich mee kan brengen van ‘ongewenste invloed’ op de 
beslissingen van artsen en de zorg voor hun patiënten en de integriteit 
van wetenschappelijke studies en de objectiviteit van medische oplei-
dingen in gevaar kan brengen.13 

�n de tijd dat de originele Engelse versie van Seks, leugens en medi-
cijnen naar de drukker ging, werd er door gezaghebbende personen 
in de wereld van politiek en medicijnen al geroepen om een grote 
schoonmaakactie. Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen. Laten 
we het verhaal beginnen op het punt, waarop de opwinding over de 
volgende miljarden-dollar-ziekte begon toe te nemen.

inleiding
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een

moeilijkheden of 
diSfunctioneren?

We hopen het proces van het ontwikkelen van ziekten te 
kunnen bespoedigen …

— Farmaceutisch onderzoeksmanager 
Darby Stephens

De vrouw, die zelfbewust in de lens van de camera kijkt, moet 
eind twintig of begin dertig zijn, met lang zwart haar dat over 
sterke schouders valt en met een blauw gestreept sjaaltje om 

haar hals. Haar rode lippen en knappe uiterlijk zijn opvallend, maar het 
zijn haar woorden die het meeste boeien. 

Haar naam is Darby Stephens en ze is onderzoeksmanager bij het 
farmaceutische bedrijf Vivus, dat in Californië is gevestigd. Het bedrijf 
test een medicijn voor vrouwen die lijden aan een nieuwe ziekte, die 
vrouwelijk seksueel disfunctioneren of FSD wordt genoemd. 

Zoals Darby Stephens uitlegt in een bijzonder openhartig interview 
voor een documentaire, is FSD zo nieuw dat het bedrijf zelf heeft 
moeten helpen vast te stellen, wat deze ziekte nu eigenlijk inhoudt. 
“Om medicijnen te kunnen ontwikkelen, moeten we beter en duidelij-
ker definiëren wat de ziekte is”, zei ze.1 

De openheid van het commentaar mag dan ongebruikelijk zijn, de 
marketingactiviteit die beschreven wordt is zo langzamerhand heel 
gewoon. De farmaceutische bedrijven helpen tegenwoordig bij het 
vormgeven van dezelfde ziekte, waar hun medicijnen voor bedoeld 
zijn. 


