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Op 2 januari 20023 publiceerde Trouw een interview met oogarts T. de Faber. Hij beweerde: 
“stel je voor dat een medicus een medicijn op de markt brengt waarvan je weet dat het 
slachtoffers maakt. Dat bestaat gewoon niet.” Jammer genoeg is deze opvatting geheel 
onjuist. Het allergrootste geneesmiddelen schandaal vormt de huidige opiaten-fentanyl crisis 
in de VS. Deze werd veroorzaakt door OxyContin dat door de FDA werd goedgekeurd in 
1995. OxyContin werd geproduceerd door Purdue Pharma, dat eigendom was van de drie 
gebroeders Sackler, die alle drie als psychiater waren opgeleid in de VS.  
Al bijna een jaar geleden verscheen het 148 pagina’s tellende rapport van de “Commission 
on Combating Synthetic Opioid Trafficking”, bestaande uit Senaat- en Congresleden en 
allerlei betrokken organisaties. Daarin staat onder meer navolgende. Sinds 1999 hebben 
overdosis drugs ongeveer 1 miljoen Amerikanen gedood. Dat aantal overschrijdt het aantal 
Amerikaanse militairen dat is omgekomen in de strijd in alle oorlogen die door de Verenigde 
Staten worden uitgevochten Staten. Alleen al tussen juni 2020 en mei 2021 stierven meer 
dan 100.000 Amerikanen aan een overdosis drugs - meer dan twee keer het aantal 
Amerikaanse verkeersdoden of sterfgevallen door vuurwapengeweld. Ongeveer twee derde 
van deze sterfgevallen - ongeveer 170 dodelijke slachtoffers per dag, voornamelijk in de 
leeftijd van 18 tot 45 jaar - betrof synthetische opioïden. De belangrijkste oorzaak van de 
opioïde-epidemie vandaag is illegale fentanyl, een synthetische opioïde dat is tot 50 keer 
krachtiger dan heroïne. Daarnaast vergt de jaarlijkse maatschappelijke financiële schade 
jaarlijks ongeveer $ 1 biljoen. De emotionele verliezen voor gezinnen en gemeenschappen – 
waaronder familieleden leden van deze Commissie zelf- zou iedereen moeten choqueren. 
Na vele jaren procederen door 3.000 aanklagers, wordt de materiële schade nu slechts 
gedeeltelijk vergoed door farmabedrijven, groothandels en supermarkten. Zij zijn allen 
veroordeeld tot het betalen van € 41,5 miljard. In het rapport van de Commissie staat 
letterlijk: “De toename van illegaal fentanyl en ander synthetisch opioïdenmisbruik en 
gerelateerde sterfgevallen vindt haar oorsprong in de door de FDA ( Food and Drug 
Administration)van de voorgeschreven opioïde pijnstiller OxyContin in 1995. Sindsdien is het 
aantal van fatale overdoses drugs is gestaag gestegen. OxyContin en andere 
voorgeschreven opioïden werden ten onrechte op de markt gebracht als een gemakkelijke, 
niet-verslavende oplossing voor pijn zonder een waardering van de andere aandoeningen 
van een patiënt, zoals depressie, trauma, en angst, die het misbruik van de drugs zou 
kunnen veroorzaken. Recept opioïde afhankelijkheid en verslaving toegenomen dramatisch 
in de Verenigde Staten, en mensenhandelaars en andere criminelen maakten gebruik van de 
geboden kansen”. www.rand.org/hsrd/hsoac/commission-combating-synthetic-opioid-
trafficking 
Drs. Lucas van der Hoeven – Dongen.       
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