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Het zeer compcrct geschreven boek staat

een essentieel en rationeel geneesmidde-

lenbeleid voor. De meeste ziekten kunnen

crrtsen met 250 mediciinen bestriiden' Het
girote acmtql middelen-30.000 in Duitslcmd

en Lrdicr - leidt onnodig tot cllerlei gevccrr-

lijke interccties en onjuiste doseringen'
Beperking vcm ondoelmcrtige geneesmid-

delen gebruik betekent meer broodnodige
deviezen en consumptieve bestedingeu' In

India geeÍt men 50% van het gezondheids-

zorgbudget hieracrn uit, terwiil dct in Ne-

derlcrrd slechts l0% bedracgt. In India zou-

den zich meer dcn 200 soorten vitcmine C

op de mcnkt bevinden. Ook vernrimen de
producenten er de thercrpeutische ccrtego-

ri"e., en laten biiwerkingen en contrcr-indi-

caties cchterwege. Zo ontrccdde de \MHO
in i980 het gebruik vcrn neomycin in anti-
biotica. Ànno 1987 bliikt het nog in 14% van
de crnti'dianeemiddelen <rcrnwezig te ziin.
Er is sprcke vcn een dubbele mor<rcrl. Als
overheden van derdewereldlcrnden enige
controlerende wetgeving op deze bedriiÍs-
tck toepcrst, dcn.,wordt zii beschuldigd vcm
ongeoorlooÍde inmenging in wijhcndels-
prcktiiken. Industrielanden dreigen dcn
zelÍs met een investeringsstop en met stcr-
king vcrn hulpprogircmmc's. Zocls in 1982,
toen het straatcrrne Bcnrglcdesh een ratio-
neel geneesmiddelenbeleid ging voeren.
Voor Orgcrnon betekent dcrt een omzetdc-
ling, omdcrt het ccrnpriizen vcrn crncbole
steroïden om de eetlust vcrn kinderen te
vergroten, werd verboden. De meeste Ícr-
brikcmten maken uitsluitend prepcncrten
tegen westerse welvacrtsziekten (kcrnker,

hcrrtziekten). De resecncb- en' ontwikke-
lingskosten - zo'n 15% v<rn de omzet - be-
steedt men geheel aan dergeliik onder-
zoek. Toch overliiden er meer wereldbur-
gieÍs cÍctn eenvoudig te verhelpen ziekten,
zocrls dicrree, TBC, malcricr en koorts; cl-
leen ql in 1990 stierven hiercran volgens de
UNESCO 14 milioen kinderen onder de 5
jcqr.
Enige zaken lcrat Chetley terzijde. Zo trekt
hii geen pcncllel tussen de gigcntischege-
zondheidsproblemen in de huidige derde
wereld en het westen acrn bet begin vcm
deze eeuw. Ook gcrcrt Chetley niet in op de
vervlechting vcrn de fcrmcrceutische met de
chemische industrie, noch op de kcrtelvor-
ming, 'trrnsÍer-pricing'-systeem oÍ de toe-
nemende monopoliseringsgrcrad. Volgens
SCRIP's iocrrrcrpport 1990 leggen de 100
gnootste westerse bedriiven beslcg op 95%
van de wereldhcrndel. Desclniettemin
vormt het boek een uitstekende en korte
inleiding op de wereldwiide geneesmidde-
lenproblematiek.
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In 1885 bevql Freud het injecteren vcn co-
ccrïne ccn. Twee jcrcr lcter zou hii dat cate-
gorisch ontkennen.''Hij bleeÍ het desal-
niettemin bijncr zijn hele leven gebruiken.

Hij meende in het clgemeen dct verslcrving
niet door het middel werd veroorzqqkt,
mccr te wijten zortzTjn crcrn de persoonlijk-

heidsstructuur vqn de pctiënt. Die misvat-
ting bestcct nu cI zo'n 150 jcrcr, volgens

Medqwqr in ziin recent verschenen boek
'Power 

cnd Dependance'.
De cÍgelopen cnderhalve eeuw meende
men telkens weer een'wondermedicijn' te

hebben ontdekt. Achtereenvolgens gold

dqt voor opium, morÍine, coccine, bromi-

des, barbiturcrten en benzodiazepinen (Va-

lium, Librium en Mogcrdon). Van de eerste
vijÍ middelen weten wijzeker dat deze ver-

slqvend werken. Toch duurde het lcng
voordat dit inzicht clgemeen werd cran-
vqqrd. Zo produceerde Bcyer tot 1923 een
hoestdrank, onder de merkncqm 

'Heroin',

die morÍine bevatte. Het middel werd aan-
geprezen als een niet-verslavende hoest-

onderdrukker voor kinderen! Uit oncrÍhan-
kelijke onderzoeken nccr de verslcvende
werking vcn de benzo's blijken pctiënten

bij een lcrnger gebruik wel degelijk ver-

slcaÍd te rcken. Zij hebben een steeds ho-
gere dosis nodig om hetzelÍde eÍÍect te krii-
gen. Bovendien zijn de onttrekkingsver-

sChiinseièn groot cls de medicctie wordt

beëindigd.
De industrie gcÍ weinig ruchtbqqrheid aqn

dit soort resultcrten. VeeI regeringen liepen

te hoop tegen de extreem hoge Vclium- en

Libriumpri jzen. Zowel de Amerikcrqnse Se-

ncrat crls de Britse monopoliecommissie ncr-

mgn strenge mcctregelen, voorcrl met het

oog op de kostenontwikkeling en de volks-

gezondheid. De benzodiqzepinen wcren in

de jcren zeventig immers zo populcrir, dqt

zelÍs de Beatles een song acn 
'mother's

Iittle helper' wiidden.
Veel pctiënten slikken hun levensproble-

men ureg door het innemen vcn een rustge-

vertje. Velen van hen kriigen icrrenlcng
herhclingsrecepten zonder hun crrts te

rcrcdplegen. Dacrdoor is er een gezond-

heidszorgprobleem ontstcrcn. Volgens

ProÍ. Zitmcn (biologische psychictrie) slik-

ken 600.000 Nederlanders dcgeliiks hun

benzo's lcnger dcn een maand. Deze groep

vertoont zeker'aÍkick'-verschiinselen' Een

gerichte proÍessionele hulpverlening be-

stqat er niet voor hen; wel voor de 800.000

probleemdrinkers.
Een uitstekend boek voor hen die zich on-

voldoende recrliseren, dct pilleties voor de

geest géén problemen oplossen.
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INDS DE TWEEDE wereldoorlog
veranderde de westerse industrile
samenleving ingrijpend. De farma-

ceutische industrie speelde daarin een be-
langrijke rol. Erwerden nieuwe medicijnen
ontwikkeld, zoals antibiotica, benzodiazepi-
nen, bètablokkeerders en vele andere prepa-
raten. De toenemende massaconsumptie
van medicamenten verhoogde ook de kans
op eventueel fatale bijwerkingen - voorbeel-
den van een uit de hand gelopen gebruik
vormen Softenon, Entereo-Vioform en DES -
met als gevolg dat de laatste vijfentwintig jaar
de overheidsregulering steeds meer is toege-
nomen. Via onder meer stringentere wetge-
ving en toelatingsprocedures probeert de
overheid de volksgezondheid beter te be-
schermen. Tevens probeert zij uitwassen van
de marktpolitiek - zoals monopolieposities,
karlels, toetredingsbarrières - van deze be-
drijfstak in te perken.
Deze bestuurlijke bemoeienis verlengde de
research- en ontwikkeloeriode van de farma-
ceutische produkten inmiddels tot acht à
twaalf jaar. De kosten om een 'new chemical
entity'(NCE)op de marktte brengen, stegen
totzo'n 200 miljoen. Mede daardoor nam het
aantal producenten dat zelf nog vernieuwend
onderzoek verricht sieeds meer af. Vrijwel
alleen de grootste bedrijven zijn nog in staat
dergelijke investeringen te doen. Onder hen
bevinden zich de top-vijftig multinationals,
die 95% van de wereldhandel, ter grootte van
300 miljard, voor hun rekening nemen. Moge-
lijk is dat een verklaring waarom het aantal
NCE's wereldwijd tot omstreeks veertig per
jaar is gedaald.
De hoge winstgevendheid van deze bedrijfs-
tak is mede oozaakvan een intense merken-
concurrentie. Dat verklaart dan het'me too'-
effect. Zo komen ieder jaar omstreeks 300
'imitatie-preparaten'op de markt. Deze on-
derlinge concurrentie van merknaamprodu-

centen duurt omstreeks vijftien jaar. Na de
afloop van de patentperiode betreden ook de
generieke producenten en parallel importeurs
het strijdperk. Een gevecht op leven en dood
volgt. In deze strijd lijkt alles geoorloofd te zijn.
Door publicitair geweld, bezoeken van artsen-
bezoekers en'semi-wetenschappelijke' con-
gressen zijn veelartsen niet langer in staat het
kaf van het koren scheiden.
Dit boek over de farmaceutische industrie op
wereldschaal geeft een inzicht in de handels-
stromen, R&D-uitgaven, kostenstructuur en
strategisch beleid. Het boek legt veel nadruk
op de groeiende achterstand in ontwikkelings-
landen. In die regio's sterven miljoenen men-
sen aan diarree, malaria en TBC; zij bezitten
de koopkracht niet om medicijnen te kopen,
dus zijn zij commercieel gezien niet interes-
sant als doelgroep. De ontwikkeling van tropi-
sche geneesmiddelen blijft ver achter bij de
inspanningen die de industrie aan welvaarts-
ziekten besteedt. Een uitdagend boek over de
wereldmarktvan de een der grootste bedrijfs-
t a k k e n t e r w e r e l d . .  . - l
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