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Omdat het Kerst is vandaag kan het zinvol zijn om naast alle festiviteiten en lekker eten ook
iets anders nuttigs te doen.

En wel, korte metten maken met een vazal van de farmaceutische industrie, Minister Edith
Ingeborg Schippers.

Update: 7 maart 2016
Al jaren schrijven wij over een dame die samen met haar man het schoolvoorbeeld vormt van
wat men met een mooi woord "belangenverstrengeling" noemt.
Het gaat dan over Edith Schippers, Minister van Volksgezondheid en haar man Sander Spijker.
Zo is er nu weer het volgende bericht te lezen over dit stel:
Follow the money komt alweer met een opmerkelijk verhaal: Sander Spijker, de man met wie
minister Edith Schippers al twintig jaar getrouwd is, helpt zorginstellingen ‘slimmer’ declareren.
Lucratief advieswerk dat in strijd lijkt met de ‘zinnige en zuinige zorg’-agenda van zijn vrouw.
Spijker zit in de gezondheidszorg sinds zijn vrouw daar minister van is. Eerst als manager van
het Slotervaartziekenhuis, dat later in een wolk van rechtszaken ten onder ging. Nu als
deskundige die ziekenhuizen leert hoe ze, ondanks de bezuinigingen van Edith, zoveel mogelijk
geld kunnen binnenharken.
Hij adviseert instellingen met name over de vraag welke patiënten moeten worden behandeld
omdat dat veel geld oplevert en welke patiënten financieel gezien uitbehandeld zijn.
Kortom: Spijker is het wandelend voorbeeld van marktwerking in de zorg.
Slim stel, die Edith en Sander.
Wat je hier ziet, is de manier waarop de wereld tegenwoordig draait. Een combinatie van
“samenwerken” tussen de (grote) bedrijven en politici.
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Als dank krijgen deze politici na afloop van hun carrière dan ook de meest lucratieve
commissariaten zoals we dat gezien hebben met de voorvechter van de arbeiders, Wim Kok.
Zoals je Edith in het onderstaande originele artikel ook kunt horen en zien doen, is dat wat
werkelijk van belang is voor de gezondheid van de mens onder tafel schoffelen en zo de weg
vrijmaken voor haar vrienden uit de farmaceutische industrie.
Origineel artikel:
25 december 2013:
We zouden hier een heel verhaal kunnen schrijven over de steeds verder oprukkende Agenda
21
en
het langzamerhand volledig verdwijnen van alle
natuurlijke geneesmiddelen
, maar hiervoor verwijzen we naar
eerdere artikelen
.
Om die Agenda 21 erdoor te drukken en om te zorgen dat het de bevolking zo moeilijk mogelijk
wordt gemaakt om informatie te krijgen over natuurlijke producten heeft de farmaceutische
industrie handlangers nodig.
Op belangrijke posities uiteraard, die echt wat voor de industrie kunnen betekenen en die na
hun politieke loopbaan rijkelijk hiervoor zullen worden beloond.
In Nederland is één van die belangrijkste handlangers Edith Schippers, Minister van
Volksgezondheid.
Neem enkele minuten de tijd om te horen wat zij afgelopen augustus te zeggen had via haar
videotoespraak tot de ledenraad van de Nederlandse Vereniging tot Kwakzalverij.

Voor een Minister is dit een meer dan schaamteloos optreden. Niet een politica die er is om
de bevolking te dienen, maar om de wereldheerschappij door haar meesters te
bewerkstelligen. Ze valt niet op hoor in die zin want het merendeel van haar collega's in Den
Haag zijn zo.
Niet zo vreemd dus dat er een petitie is opgestart door de beroepsbeoefenaars en gebruikers
van de complementaire geneeskunde om haar aftreden te eisen. Zo schrijven zij ondermeer:
“Haar woorden zijn onjuist, ongepast, ongenuanceerd en beledigend voor alle mensen die baat
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hebben bij de wel degelijk bewezen complementaire en preventieve geneeskunde”.
Vaak zijn petities goedbedoeld, maar gaan ze uit als een nachtkaars. Het zou heel mooi zijn als
het met deze petitie anders zou gaan en er zóveel mensen tekenen dat de overheid gedwongen
wordt om deze charlatan de bons te geven.
Verspreid dit bericht en vraag aan zoveel mogelijk mensen om de petitie hier te ondertekenen.
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