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Wanneer je kijkt naar de benoemingen van de belangrijkste posities binnen de machtige
Food and Drug Administration (FDA) in Amerika, zou je denken dat deze naar voren zijn
geschoven door de farmaceutische industrie.
Echter, niets is minder waar, want in het universum waar wij in leven, bestaat er een strikte
scheiding tussen overheid en zakenleven.

Misschien wel één van de machtigste organen ter wereld is de Amerikaanse FDA oftewel de F
ood and Drug Administration.
De Food and Drug Administration, afgekort FDA, is het agentschap van de federale overheid
van de Verenigde Staten, dat de kwaliteit van het voedsel en de medicijnen in brede zin
controleert. Het controleert ook de behandeling van bloed, medische producten en cosmetica.
De FDA zorgt ervoor dat de regels in de Public Health Service Act worden nageleefd.
Vooral de productie van medicijnen is in de Verenigde Staten aan zeer strenge regels
onderhevig, maar die gelden ook voor buitenlandse bedrijven die naar de VS willen exporteren.
De Food and Drug Administration werd in 1906 opgericht, telde in 2008 9.300 medewerkers
en werkt met een budget van 2,3 miljard dollar.
In Nederland hebben we in principe een eigen instantie die medicijnen beoordeelt:
Voordat een geneesmiddel in Nederland in de handel mag worden gebracht, voert het College
ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) het toelatingsbeleid.
Echter:
De laatste jaren vindt beoordeling van geneesmiddelen steeds meer plaats op Europees
niveau. Daartoe is in 1995 de European Medicines Agency (EMA) opgericht. Voordat een
geneesmiddel in Nederland op de markt mag, moet de fabrikant eerst een handelsvergunning
krijgen van CBG of Europese Commissie (EMA).
Wanneer je echter het volgende leest , dan weet je dat alles wat er bij de FDA in Amerika
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gebeurt ook gevolgen kan hebben voor jouw gezondheid:
En natuurlijk is de VS een ander land; het is Nederland noch Europa niet, maar de bizarre
manier waarop de Europese Commissie de resultaten van FDA respecteert, zegt heel veel over
de invloed van de Amerikaanse machtshebbers en de machtsverhoudingen in de wereld.
Kortom, wie de controle uitoefent over de FDA heeft om medisch gebied heel wat in de melk te
brokkelen en het is dan niet zo vreemd dat de ons welbekende farmaceutische industrie alles in
het werk zal stellen om die club te controleren of te beïnvloeden.
Iemand die alles nauwkeurig bijhoudt over medische ontwikkelingen in Amerika is auteur Jon
Rappoport.
Hij schrijft in zijn laatste artikel het volgende:
De uitstekende medisch journaliste Martha Rosenberg heeft een artikel geschreven voor de
Salon, met de titel: The FDA Now Officially Belongs to Big Pharma. Hier zijn enkele passages.
“Het is bijna niet te geloven dat er slechts vier senatoren tegen de benoeming waren van de
nieuwe FDA commissaris… hij ontving geld van 23 farmaceutische bedrijven inclusief giganten
zoals Johnson & Johnson, Lilly, Merck, Shering Plough en GSK”.
“Hij maakt ook bekend financiële banden te hebben met Gambro, Regeneron, Gilead,
AstraZeneca, Roche en andere bedrijven en dat hij aandelen bezit in nog vier andere”.
Oh, wacht even, zegt Rappoport: “Ik heb een beetje zitten slapen want Marha Rosenberg
publiceerde dat artikel in februari 2016 en zij had het over Robert Califf die was benoemd tot
nieuwe FDA commissaris. Califf werd door Obama genomineerd, niet door Trump, Oops”.
Degene die door Trump wordt genomineerd is Scott Gottlieb, de man die als taak zal krijgen
om de goedkeuring van medicijnen sneller te doen verlopen. Een potentiële ramp, want de door
de FDA goedgekeurde medicijnen doden nu al 106.000 Amerikanen ieder jaar.
Hier volgen nog enkele wetenswaardigheden door de Trump genomineerde Gottlieb, zoals
die door de Hill werden gepubliceerd:
“Maar Gottlieb kreeg ook kritiek van een aantal groeperingen die zich zorgen maken om zijn
banden met de farmaceutische industrie en dat dit nadelig kan uitpakken voor de veiligheid en
doeltreffendheid van de FDA”.
“Nadat hij in 2007 de FDA verliet, heeft hij langdurige en nauwe banden met de
farmaceutische industrie opgebouwd”.
“Hij zit op dit moment in de het directieorgaan van GlaxoSmithKline dat gaat over de
investeringen in producten, daarnaast zit hij in de directie van MedAvante, Gradalis en Glytech,
het laatste bedrijf houdt zich bezig met medische technologie”.
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“De organisatie Public Citizen heeft felle kritiek op Gottlieb, omdat deze in de periode tussen
2013 en 2015 honderdduizenden dollars heeft ontvangen van verschillende farmaceutische
bedrijven, veelal voor adviezen en lezingen”.
Het lijkt net alsof we hier te maken hebben met Califf, de kandidaat van Obama.
Je zou zeggen dat deze FDA commissarissen met zorg door de farmaceutische industrie zijn
geselecteerd. Maar, dat kan niet. Dat soort dingen gebeurt niet.
Absoluut niet.
Als het wel zo zou zijn, dan zouden we in een parallel universum leven, waar bedrijven en
overheden samenspannen en samenwerken om door middel van hun medicijnen de bevolking
uit te roeien.
In plaats daarvan leven we in dit universum, waar de staat en het zakenleven twee heel
verschillende dingen zijn.
Een universum waar alles prima in orde is.

3/3

