10

NIEUWS

vrijdag 8 januari 2010
NL

EX-DIRECTEUR VAN FARMAREUS BESCHRIJFT WANTOESTANDEN

Weer inval bij
aspergeteelster

‘Fabrikanten
van pillen
zijn door en
door verrot’

SOMEREN l De politie is gisteren
het bedrijf van aspergeteelster
José Janssen in Someren binnengevallen op zoek naar bewijs
voor uitbuiting van buitenlandse werknemers en mensenhandel. Ook in Venray, Moergestel
en Gilze vonden invallen plaats.
Bij de doorzoekingen is administratie en ongeveer 35.000 euro
contant geld in beslag genomen.
Vijftig agenten werden ingezet.
Sinds 2005 kreeg de aspergekwekerij al vijf keer hoge boetes
wegens illegale arbeid en onderbetaling. (ANP)

ROTTERDAM l Omkoping, fraude en corruptie zijn schering en inslag in de farmaceutische sector. Dat beweert
John Virapen, in de jaren ’80 directeur van ‘farmareus’ Eli
Lilly in Zweden. Zelf staat hij ook in het beklaagdenbankje, schrijft hij in zijn boek Bijwerkingen - waarvan sommige
LAURA SCHALKWIJK
dodelijk kunnen zijn.
Een groot gedeelte van het boek
gaat over Prozac, een medicijn dat
veel mensen slikken tegen depressiviteit. Wat is daar volgens u mee
aan de hand?
,,Het werkt niet. Ik was destijds als
directeur betrokken bij de lancering van Prozac in Zweden. Ik heb
met eigen ogen gezien hoe een
klinische studie waarbij twee van
de vijftien patiënten zelfmoordneigingen kregen, in de doofpot werd
gestopt. Daarnaast wezen onderzoeken uit dat Prozac hetzelfde effect
had als een placebo. Ik heb zelf een
belangrijke tegenstander van het
medicijn, een Zweedse psychiater,
omgekocht. Het belangrijkste
gevaar van Prozac is dat het juist
een verhoogde kans geeft op zelfmoordneigingen. Dat staat sinds
enige tijd ook op de bijsluiter vermeld.’’
Als er volgens u zoveel bewijs is dat
het niet werkt en dat het juist meer
schade kan opleveren, waarom
wordt dat medicijn dan nog steeds
voorgeschreven?
,,Als een middel eenmaal is geregistreerd en op de markt is toegelaten,
dan kan het er heel moeilijk vanaf
worden gehaald. De macht van de
farmaceutische industrie is hierin
heel groot. Zeker als een medicijn
jaarlijks vele miljoenen oplevert.’’
U zit al twintig jaar niet meer in de
medicijnen. Komen die beschreven

Volgens John Virapen creëert de medische industrie nieuwe ziektes om
vervolgens in te spelen op de behoefte om ze te bestrijden.

‘Dit boek is gebakken lucht’

Veel pillen kennen volgens Virapen
gevaarlijke bijwerkingen.

praktijken volgens u nog steeds
voor?
,,Ja. In 2008 betaalde Eli Lilly een
boete van 1,4 miljard dollar omdat
het bedrijf zich schuldig maakte
aan valse voorlichting. Ze zijn
ervan beschuldigd bewust schadelijke bijwerkingen te hebben verzwegen van het schizofreniemedicijn
Zyprexa. Daarnaast zijn de marketingactiviteiten heel agressief. De
industrie creëert nieuwe ziektes en
speelt dan in op de behoefte om ze
te bestrijden. We zijn geen patiënten meer, maar consumenten.’’
Nieuwe ziektes zoals?
,,Neem ADHD, een vage aandoening, waarvan je haast moet bewijzen dat je kind het niet heeft. De
bestaande medicijnen als Ritalin
en Strattera zou ik nooit aan mijn
eigen kinderen geven. Ritalin is

Nepvlees niet lekker
genoeg voor vleeseter
WAGENINGEN l Nepvlees zoals
sojaburgers en tofugehakt is niet
lekker genoeg voor de fervente
vleeseter. Die is vooralsnog niet
bereid om zijn biefstukje eens te
vervangen door een vegetarisch
worstje. Om daar verandering in
te brengen moeten vleesvervangers lekkerder worden en meer
gaan lijken op vlees zoals de
consument dat kent.
Dat blijkt uit onderzoek van
voedingsdeskundige Annet
Hoek van de Wageningen Universiteit. Hoek deed haar onderzoek in het kader van het langjarige, landelijke onderzoeksprogramma Profetas. Dat is door

Man vergoed voor
publicatie overvalsite

universiteiten en de overheid
gestart om te onderzoeken hoe
consumenten kunnen worden
verleid om minder dierlijk eiwit
te gebruiken, wat op den duur
beter is voor het milieu.
Hoek constateert dat het ‘heel
lastig’ is om een succesvolle
vervanger voor echt vlees te
maken. ,,Vlees is geliefd en
uniek qua smaak en textuur,’’
zegt zij. ,,De vleeseter is tevreden
en ziet geen reden om te veranderen. Onze eetcultuur is er nog
niet aan toe.’’
Vleesvervangers hebben op dit
moment een marktaandeel van 1
tot 5 procent.

Medicijnfabrikant Eli Lilly
noemt het boek van ex-directeur Virapen ‘gebakken lucht’.
Woordvoerder Sigrid van den
Broek: ,,Wij hebben al sinds
1978 een strenge interne gedragscode voor medewerkers
in alle functies, waarin staat
dat fouten moeten worden
gemeld. Die code was er dus
ook al in de tijd dat de heer
Virapen voor ons werkte. Bovendien kan hij geen feiten
overleggen voor zijn aantijgingen tegen Lilly.’’
Voordat medicijnen op de
markt komen, wordt de weramfetamine en Strattera zet zich na
inname om in amfetamine. Je geeft
toch ook geen cocaïne aan je kinderen? Bovendien, veel medicijnen
kunnen voor lancering op de markt
ook niet op kinderen worden getest.’’
Zijn alle medicijnen dan slecht?
,,Nee. Maar je moet als patiënt wel
kritisch zijn. Vraag bijvoorbeeld
aan je dokter: zou u dit medicijn
ook voorschrijven aan uw eigen
kinderen? En probeer zo veel mogelijk over het middel te weten te
komen.’’

king uitgebreid onderzocht en
daarna getoetst door instanties
als de EMEA - de Europese
beoordelaar van geneesmiddelen. ,,Daar zijn ook veel externe
partijen bij betrokken.’’ Van
den Broek bevestigt wel dat
Lilly in 2008 een boete heeft
moeten betalen wegens ‘promotionele activiteiten’ voor het
schizofreniemedicijn Zyprexa.
Eli Lilly heeft geen poging
ondernomen om de publicatie
van Virapens boek tegen te
houden. ,,Dat vonden we niet
nodig. Het boek is naar onze
mening gebakken lucht.’’

Al met al heeft u Eli Lilly verlaten na
een arbeidsconflict. Is dit boek een
wraakactie?
,,Nee, absoluut niet. Ik ben bijna 67
jaar. De weinige tijd die mij rest,
wil ik niet verspillen met wraak.
Wel met een waarschuwing aan
mensen. Ik heb jarenlang mijn
mond gehouden. Mij geweten ging
opspelen toen ik een zoontje kreeg.
Ik wil de ogen openen van mensen.’’
■ Bijwerkingen - waarvan sommige
dodelijk zijn is verschenen bij Succesboeken.nl

‘Hogere premie voor
nalatige automobilist’
BART LAURET
UTRECHT l Mensen die zichtbaar telefoons, navigatiesystemen of laptops laten liggen in hun auto en
slachtoffer worden van inbraak mogen dat terugzien in een hogere verzekeringspremie.
Dat stelt de Utrechtse korpschef
van politie Stoffel Heijsman voor.
Andersom geldt zijn redenatie ook:
mensen die goed voor hun kostbare
spullen zorgen, zouden korting op
de premie moeten krijgen.
Het Verbond van Verzekeraars
vindt het een sympathiek idee,
maar praktisch onuitvoerbaar.
Woordvoerder Jan-Willem Wits
ziet meer in strikte toepassing van
de polisvoorwaarden. ,,Je moet een

goede huisvader voor je spullen zijn.
Als je dus je waardevolle goederen
als uitnodiging voor inbrekers in je
auto laat liggen, zouden verzekeraars niet moeten uitkeren.’’
Heijsman kwam tot zijn suggestie
na een rekensommetje én de constatering dat de politie niet nog meer capaciteit kwijt wil zijn aan autokraken.
Utrecht prijkt al jarenlang bovenaan de ranglijst van plaatsen waar
de meeste autoinbraken plaatshebben. Afgelopen jaar daalde het aantal inbraken in auto’s met 11 procent.
Maar nog altijd zijn dat er 16.500 per
jaar. ,,Alleen al in de regio Utrecht keren verzekeraars zo’n 11 miljoen op
jaarbasis uit.’’

AMSTERDAM l Een man wiens
signalement in 2008 onterecht
werd gepubliceerd op de website
overvallersgezocht.nl, heeft van
justitie een schadevergoeding
van 2500 euro gekregen. De man
deed in oktober 2008 boodschappen in een supermarkt in Uithoorn. Het personeel vermoedde dat hij een overval voorbereidde en schakelde de politie in. Die
plaatste beelden en een beschrijving van de man op de site over
gezochte overvallers. Na een
officiële klacht van zijn advocaat
werd het signalement van de site
verwijderd en boden politie en
justitie excuses aan.

Kanonschot bij
duik was illegaal
OLDENZAAL l De organisatie
van de nieuwjaarsduik in een
recreatieplas in Oldenzaal had
geen vergunning om met een
kanon het startschot te lossen.
Het schiettuig weigerde in eerste instantie en ging later plotseling toch af. Wethouder Frits
Rorink van Oldenzaal raakte
daarbij ernstig gewond. Hij
houdt een onherstelbare klapvoet aan het ongeval over. Zijn
revalidatie gaat een jaar duren.
Rorink liet eerder weten een
schadeclaim in te dienen. (ANP)

Dierentuinen
blijven populair
AMSTERDAM l Vorig jaar
hebben circa 10,5 miljoen
mensen een bezoekje gebracht aan een van de vijftien dierentuin die zijn aangesloten bij de Nederlandse
Vereniging van Dierentuinen (NVD). Dat is ongeveer
evenveel als in 2008. Grote
publiekstrekkers waren
diverse geboortes, zoals een
olifantje in Dierentuin
Amersfoort en Dierenpark
Emmen en een giraffe in
Rotterdam Blijdorp en GaiaPark Kerkrade. (ANP)

Slaande taxichauffeur
blijft vastzitten
AMSTERDAM l Achmed B., de
taxichauffeur die ervan wordt
verdacht vorig jaar de 44-jarige
Rob Sitek in Amsterdam te
hebben doodgeslagen, blijft in
voorlopige hechtenis. Dat heeft
de rechtbank in Amsterdam
gisteren besloten. Volgens zijn
advocaat Geert-Jan Knoops
waren er onvoldoende ernstige
bezwaren om hem langer vast te
houden. Bovendien staat B.’s
vrouw op het punt te bevallen en
moet zijn 2-jarig zoontje een
operatie ondergaan. De rechtbank was daar niet gevoelig
voor. ,,Het gevaar voor herhaling
is niet veranderd en of er sprake
is geweest van noodweer, is nu
niet zonneklaar.’’ (ANP)

