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HET PILLENPROBLEEM IS OVERAL

Dick Bijl. Het pillenprobleem. Waarom zoveel mensen medicijnen 
gebruiken die niet werken en niet helpen. Amsterdam: University 
Press BC, 2018. 211 pagina’s. ISBN 9789462985322. Prijs € 14,99.

Dit vlot leesbare boek gaat 
over de werkwijze van de 
farmaceutische industrie 
en de ontwikkeling en toe-
lating van medicijnen tot 
de markt. Het is bedoeld 
voor artsen, patiënten en 
journalisten.

Dick Bijl beschrijft zijn 
zienswijze op ‘de ontspoor-
de medicijnenindustrie aan 
wier producten jaarlijks 
honderdduizenden mensen 
in de Europese Unie en 
Noord-Amerika onnodig 

sterven.’ Hij tracht de complexe materie begrijpelijk weer te 
geven en onderbouwt zijn zienswijze met herkenbare, zij het 
eenzijdig belichte voorbeelden, maar dat doet aan de bood-
schap niets af.
Zo vindt Bijl de NHG-Standaard Anticonceptie een goede 
richtlijn, omdat de tweede generatie anticonceptiepil daarin 
pil van eerste keuze is. Kritischer is hij over de NHG-Stan-

daard Depressie: wanneer een patiënt om een antidepressivum 
vraagt, kan dat een indicatie zijn om het voor te schrijven en 
dat vindt hij onjuist. Hij is ook kritisch over de NHG-Stan-
daard ADHD, omdat deze in navolging van de multidiscipli-
naire richtlijn ADHD volgens hem te ruimhartig medicamen-
teuze therapie aanbeveelt. Volgens Bijl is deze aanbeveling 
gebaseerd op onderzoek van de Amerikaanse psychiater 
Biederman, die inmiddels door Harvard University is veroor-
deeld wegens belangenverstrengeling.
Bijl merkt op dat artsen zijn opgeleid om diagnoses te stellen 
en vrijwel niet in staat zijn om de valkuilen van medicijnon-
derzoek te doorgronden. Datzelfde geldt voor richtlijnmakers 
en ‘misschien nog wel in sterkere mate omdat hun belangen-
conflicten hen het zicht op effectief interpreteren van onder-
zoeksresultaten belemmeren.’ Bij het NHG staat onafhanke-
lijkheid hoog in het vaandel. Alle werkgroepleden vullen een 
belangenverklaring in en als de schijn van belangenverstren-
geling niet kan worden weggenomen, worden er maatregelen 
getroffen. Daar zouden we als NHG meer transparant en 
expliciet over kunnen zijn. 
Dit boek laat het belang zien van deze onafhankelijkheid en 
hoe belangrijk het uitgangspunt ‘in dubio abstine’ in de dage-
lijkse praktijk nog altijd is. Bewustzijn en oplettendheid blijft 
belangrijk, ook bij geneesmiddelreclames die naar NHG-Stan-
daarden verwijzen of deze vergezellen. ■
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