
Het bleek niet moeilijk om het bulletin lam te leggen. Een Amsterdamse 
psychiater diende een klacht in bij het tuchtcollege na een verhaal van 
Bijl over Ritalin. Bijl had opgeschreven dat dit ‘medicijn’ tegen ADHD 
niet helpt, gevaarlijk is want deze kan zorgen voor ernstige hartproble-
men, en als klap op de vuurpijl, verslavend is. De rechtszaak won Bijl 
weliswaar, in hoger beroep. Maar dat kostte een vermogen aan advo-
caten. Het ministerie lapte niet bij, en dus dreigde het bulletin failliet 
te gaan. Duidelijk werd dat de geldproblemen zouden leidden tot het 
opheffen van de papieren editie.

Bijl vindt de gang van zaken rieken naar corruptie. ‘Het bulletin is sterk 
onder druk gezet om louter te digitaliseren. Appje erbij en klaar. We 
werden gedwongen met het papier te stoppen. Het is een ernstige 
zaak dat hierop in de politiek nauwelijks gereageerd werd. Alleen SP-
kamerlid Henk van Gerven, de enige huisarts toen in de Kamer, stelde 
vragen. Zelfs de PvdA steunde Schippers.  Toen zich inmiddels ook een 
behoorlijke vijfde colonne in de gremia van het bulletin had genesteld 
dat, niet gehinderd door methodologische kennis, evenals het ministe-
rie, ook positievere artikelen wilde, had ik er geen zin meer in.

Men wilde de subsidie nooit verhogen, ondanks dat de geleverde kwa-
liteit voor een habbekrats was. Wetenschappelijke informatie van een 
zeer hoog niveau. We moesten en zouden echter af van de papieren 
editie en daarmee dus van ons bereik.’

Heel wat coulanter is het ministerie voor het Instituut Verantwoord Me-
dicijngebruik IVM. ‘Die krijgen maandelijks veel geld voor het maken 
van reclame voor nieuwe geneesmiddelen’, weet Bijl.

Dick Bijl is tegenwoordig als zzp-er actief, schrijft artikelen, geeft lezin-
gen en sprak onlangs nog het Europees Parlement toe waar hij pleitte 
voor meer onafhankelijk onderzoek. Verder is hij bezig met enkele boe-
ken over het gebruik van geneesmiddelen.

‘Ik vind dat er striktere regels moeten komen bij de toelating van nieu-
we medicijnen. Fabrikanten moeten aantonen dat een nieuw middel 
beter werkt dan het bestaande middel, anders geen vergoeding. Er 
moet meer onafhankelijk onderzoek komen. Er zijn nu veel zinloze me-
dicijnen: fabrikanten moeten aantonen dat een middel echt werkt. Nu 
hoeven ze alleen aan te tonen dat het beter helpt dan een placebo. Een 
patiënt moet zich er beter door voelen. Nu voelt bijvoorbeeld minder 
dan vijf procent van de patiënten zich iets beter door antidepressiva. 
Helaas heeft het ministerie een negatieve invloed en worden genees-
middelen steeds makkelijker toegelaten. Naar mijn mening hebben we 
juist behoefte aan veiligere en betere geneesmiddelen.’

Dat we sinds minister Els Borst geen medicus meer gehad heb-
ben als minister van Volksgezondheid, wisten we al. Maar het 
kan nog erger. Ook de top van het ministerie bestaat louter uit 
mensen die geen medische achtergrond hebben. Ze hebben ver-
stand van financieel management en economie. Maar niet van 
uw en mijn gezondheid. En toch beslissen zij over ons.

Een van de mensen die zich daar kwaad over maakt is Dick Bijl, tot voor 
kort hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin. Tot voor kort. 
Want Dick gooide het bijltje er in juli bij neer, tot het uiterste getergd 
door de jarenlange tegenwerking vooral vanuit het ministerie. Het Ge-
neesmiddelenbulletin is een blad naar ons hart. Of eigenlijk was. Het 
blad bestaat niet meer. Tenminste niet als papieren uitgave.

Ruim vijftig jaar geleden richtte de overheid het Geneesmiddelenbul-
letin op om artsen, patiënten en apothekers onpartijdige informatie 
te geven over geneesmiddelen. Maar diezelfde overheid schrok al snel 
van de kritische toon van het blad, en begon het bulletin af te knijpen.

We krijgen informatie over medicijnen vooral van de farmaceutische in-
dustrie. Maar die informatie is erg eenzijdig en soms zelfs twijfelachtig, 
of gewoon onwaar. Het Geneesmiddelenbulletin wilde betrouwbare 
informatie geven, waar ook wij als patiënten wijzer van worden.

Dat bevalt de industriebazen niet. Zij hebben een grote invloed op het 
ministerie dat het blad met een kleine half miljoen euro per jaar subsi-
dieert. Meermaals werd het bulletin met opheffing bedreigd, omdat de 
geldkraan bijna werd dichtgedraaid. Nu is het ministerie erin geslaagd 
de papieren editie om zeep te helpen, vindt Dick Bijl. Wat overblijft is 
een website, maar wie leest die?

‘We stuurden onze papieren editie maandelijks mee met andere bla-
den, zoals Medisch Contact. Daardoor bespaarden we verzendkosten 
en hadden we een groot bereik. Dat bereik valt nu weg’, vertelt Bijl. 
‘We draaiden vooral op vrijwilligers. Het blad werd zeer gewaardeerd 
door de lezers. De farmaceutische industrie heeft hiervoor ongetwijfeld 
met succes gelobbyd bij het VVD-ministerie. Een doelbewuste actie, 
denk ik!’

‘Dat ligt aan de minister en de ambtelijke top van het ministerie’, aldus 
Bijl. ‘De vorige minister, Edith Schippers (VVD), duldde geen tegen-
spraak en liet zich omringen door applauscolleges. Dan is het handig 
dat ook de top van het ministerie niet medisch onderlegd is, en geen 
weerwoord heeft tegen de lobby van de farmaceutische industrie.’

Oud-hoofdredacteur Dick Bijl
gaat zelfstandig verder
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