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Geachte Leden van het Bestuur,
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.
Positieve werking Ivermectine
Mogelijk heeft u vernomen dat ik recentelijk namens cliënt een brief heb gericht aan zowel de Stichting
Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) als het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), dit met als
doel te komen tot een inhoudelijke aanpassing van de NHG-Behandelrichtlijn ‘Ivermectine bij COVID19 in de eerste lijn’.
Cliënt stelt zich immers op het standpunt dat op basis van talloze 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)
gebruik van Ivermectine bij COVID-19 zolang zij hiervoor geen werkelijke steun vinden in de NHGBehandelrichtlijnen. Om die reden dient de noodzaak tot spoedige aanpassing van voornoemde
NHG-Behandelrichtlijn zich aan.
SWAB Leidraad
Cliënt is bekend met het feit dat de Federatie Medisch Specialisten (FMS) via haar Kennisinstituut nauw
betrokken is bij de totstandkoming van de SWAB Leidraad ‘Medicamenteuze behandeling voor
patiënten met COVID-19 (infectie met SARS-CoV-2)’. Voormelde Leidraad vormt een belangrijke bron
waarop het NHG zich baseert bij de vormgeving van de Behandelrichtlijn ‘Ivermectine bij COVID-19 in
de eerste lijn’. Mogelijk is de FMS zelfs direct inhoudelijk betrokken bij deze Behandelrichtlijn. Bijgevolg
richt ik mij namens cliënt rechtstreeks tot de FMS.
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Studies
Uit bijgaande (*) ‘Overzichtstabel van RCT’s naar medicamenteuze behandelingen van COVID-19’ leidt
cliënt af dat de FMS in haar onderzoek blijkbaar slechts twee (!) klinische studies aangaande de werking
van Ivermectine bij COVID-19 heeft betrokken (te weten ‘Chaccour, 20202’ en ‘Ahmed, 2020’).
Voor zover dit inderdaad het geval mocht zijn, acht cliënt dit onbegrijpelijk. Voor zover cliënt bekend,
zijn er inmiddels aantoonbaar ruim 40 internationale onderzoeken naar de werking van Ivermectine
bij COVID-19 verricht. Deze onderzoeken hebben bovendien allemaal de positieve effecten van
Ivermectine aangetoond.
Namens cliënt verzoek ik u mij aan te geven op basis van welke criteria de FMS haar literatuuronderzoek naar relevante wetenschappelijke studies en/of artikelen in dit verband heeft uitgevoerd.
Ook verzoek ik u mij toe te lichten waarom de FMS in het kader van haar onderzoek kennelijk geen
acht heeft geslagen op de talloze beschikbare internationale onderzoeksresultaten.
Gerechtelijk traject
Thans kan ik de FMS reeds mededelen dat cliënt voornemens is om op korte termijn een gerechtelijk
traject jegens (in ieder geval) het NHG aanhangig te maken, teneinde in rechte de door haar verzochte
aanpassing van de betreffende NHG Richtlijn te bekomen. Hierbij is niet uitgesloten dat de rechtbank
zal worden verzocht om een voorlopig getuigenverhoor te gelasten, waarbij tevens een of meerdere
personen van de FMS zullen 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
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