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Geachte heer Van Dissel,
Ons kantoor behartigt de belangen van de Algemene Nederlandse Burger Belangenvereniging (ANBB),
haar 8.169 leden, haar 15.749 nieuwsbrief lezers en haar 54.646 petitieondertekenaars (via Zelfzorg
COVID-19) die allen duiden op de positieve werking van Ivermectine bij COVID-19. In dit kader bericht
ik u als volgt.
I. Ivermectine
Recentelijk heb ik namens cliënt een brief gericht aan zowel de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid
(SWAB) als het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), dit met als doel te komen tot een
inhoudelijke wijziging van de NHG-Behandelrichtlijn ‘Ivermectine bij COVID-19 in de eerste lijn’.
Cliënt stelt zich immers op het standpunt dat op basis van talrijke betrouwbare en toonaangevende
internationale studies en het toenemend gebruik van Ivermectine door (huis)artsen in meerdere
andere landen, de positieve effecten van het middel Ivermectine in de profylaxe en in de behandeling
van patiënten bij COVID-19 zijn gebleken.
In de praktijk blijkt dat de Nederlandse huisartsen bijzonder terughoudend zijn in het (off-label)
voorschrijven van Ivermectine bij COVID-19 zolang zij hiervoor geen werkelijke steun vinden in de
NHG-Behandelrichtlijn. Om die reden dient de noodzaak tot spoedige aanpassing van de betreffende
Behandelrichtlijn zich aan.
II. Rol CIb
Als onderdeel van het RIVM verstrekt het Centrum Infectiebestrijding (CIb) in opdracht van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoeksubsidies aan de SWAB. Deze subsidies
zijn erop gericht om activiteiten op het vlak van infectiepreventie en infectieziektebestrijding te
stimuleren. U voert persoonlijk (als enige) de directie over het CIb.
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Op basis van literatuuronderzoek, heeft de SWAB de Leidraad ‘Medicamenteuze behandeling voor
patiënten met COVID-19 (infectie met SARS-CoV-2)’ opgesteld. Het CIb is nauw betrokken geweest bij
de opstelling van deze Leidraad, zo volgt onder meer uit de inhoud van de Leidraad en uit de eigen
stellingen van de SWAB. Uit de inhoud van deze Leidraad volgt voorts dat u in het verleden, als
redactielid van de Leidraad commissie van de SWAB, persoonlijk zelfs een inhoudelijke bijdrage aan de
Leidraad heeft geleverd.
Voormelde Leidraad van de SWAB vormt de belangrijkste bron waarop het NHG zich baseert bij de
opstelling van haar Behandelrichtlijn. Als gevolg van het feit dat 1) de SWAB in haar Leidraad adviseert
tegen het (off-label) gebruik van Ivermectine bij de behandeling van COVID-19, 2) het NHG in navolging
van het SWAB advies eveneens negatief over het middel adviseert in haar Behandelrichtlijn, 3) de
huisartsen deze NHG-behandelrichtlijn naadloos volgen binnen hun praktijk, blijft de patiënt verstoken
van een positieve behandeling met Ivermectine.
Cliënt acht het opmerkelijk dat zowel in het onderzoek van de SWAB als in het ‘eigen’ onderzoek van
het NHG dermate weinig aandacht wordt besteed aan de overvloedige internationale onderzoeken,
die allen duiden op de positieve werken van Ivermectine bij COVID-19. Zo ook bestaat geen aandacht
voor de positieve resultaten die bereikt worden in een toenemend aantal landen, waaronder zelfs de
Verenigde Staten. In lijn hiermee verbaast cliënt zich over de magere en moeilijk te verifiëren
argumenten die zowel de SWAB als het NHG aandragen om hun negatief oordeel over Ivermectine te
onderbouwen.
Nog verwonderlijker acht cliënt het feit dat de SWAB en het NHG Nederlandse artsen daarentegen
positief adviseren over het gebruik van het middel Remdesivir bij COVID-19, terwijl de WHO het
gebruik van dit middel vanwege de geringe effectiviteit juist expliciet heeft afgeraden. Bovendien
liggen de behandelingskosten bij het middel Remdesivir vele malen hoger dan bij Ivermectine. Dit valt
moeilijk te rijmen.
Cliënt stelt dat, zeker in een pandemie situatie, ieder geneesmiddel dat bij patiënten in de praktijk een
positieve werking vertoont toch met beide handen dient te worden aangegrepen. Temeer gezien het
hoge veiligheidsprofiel van Ivermectine en de preventieve antivirale werking die ervan uitgaat.
III. Vragen
Gezien uw directiefunctie bij het CIb als subsidieverstrekker van de SWAB en uw functie als (voormalig)
redactielid van de Leidraadcommissie van de SWAB, die de Leidraad in het kader van haar adviezen
aan het NHG heeft opgesteld, verneemt cliënt graag meer over uw precieze rol in het geheel.
Zo ook verneemt cliënt graag van u in hoeverre het CIb (al dan niet in opdracht van het Ministerie van
VWS) specifieke instructies heeft verstrekt aan de SWAB om haar onderzoek naar de werking van
Ivermectine bij COVID-19 te voeren op de wijze zoals zij heeft gedaan.
Voorts wenst cliënt graag van u te vernemen waarom de SWAB op basis van de voorliggende feiten
enerzijds positief adviseert over het gebruik van een middel als Remdesivir bij COVID-19 en anderzijds
negatief over het middel Ivermectine.
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IV. Gerechtelijk traject
Thans kan ik u alvast mededelen dat cliënt voornemens is om op korte termijn een gerechtelijk traject
jegens (in ieder geval) het NHG aanhangig te maken, teneinde de door haar verzochte aanpassing van
de betreffende NHG Richtlijn in rechte te bekomen. Hierbij zal de rechtbank worden verzocht om een
voorlopig getuigenverhoor te gelasten, in het kader waarvan u als een van de getuigen zult worden
opgeroepen om ten overstaan van de rechtbank te worden gehoord.
Uw reactie zie ik graag tegemoet, waarvoor dank. Voor de goede orde meld ik u dat deze brief en onze
vervolgcorrespondentie ongewijzigd ter kennis van de leden van cliënt, haar nieuwsbrief lezers en haar
petitieondertekenaars zal worden gebracht.
Namens cliënt behoud ik mij alle rechten en weren voor.
Met vriendelijke groet,
Open Legal Advocaten

Niels Vanaken
Advocaat
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