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MEDICIJNEN Volgens het ministerie van Volksgezondheid is 50 tot 90 procent van het aanbod nep

Internet is spil in illegale handel
DEN HAAG - Vermoedelijk koopt
ruim een half miljoen Nederlanders wel eens zonder doktersrecept
medicijnen via internet. Veelal gaat
het om viagra, afslankpillen of
(zware) kalmeringsmiddelen, maar
ook cholesterolverlagers en pijnstillers vinden gretig aftrek.
Uit het jaarlijkse EU-rapport naar
de handhaving van intellectueel eigendomsrecht blijkt dat illegale medicijnen in 2011 de belangrijkste
groep namaakspullen waren die
aan de Europese grenzen waren tegengehouden. Het ging om 28 mil-

joen stuks, voor het overgrote deel
afkomstig uit China en India, met
een totale waarde van 28 miljoen
euro. Volgens schattingen van het
ministerie van Volksgezondheid
(VWS) is 50 tot 90 procent van de
op internet aangeboden geneesmiddelen nep, en is de samenstelling
van de middelen soms gevaarlijk
onvoorspelbaar.
Omdat de illegale handel zich grotendeels afspeelt via het internet, is
de exacte omvang van de handel
moeilijk te achterhalen. Gebruikers
kopen medicijnen op buitenlandse

internetsites, importeurs halen geneesmiddelen per post naar Europa en talloze handelaren verkopen
van alles door vanaf internetfora
en internetsites. Ondanks steeds
meer aandacht voor het probleem
verwacht VWS dat de handel van illegale medicijnen via het internet
de komende jaren toeneemt.
Vanessa Rompelberg van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) maakt zich zorgen
over deze trend. „Je kan de vervalste middelen niet van echt onderscheiden, zelfs de fabrikant ziet het

verschil vaak niet. Maar je weet
nooit wat er in zit, en dat maakt ze
zo gevaarlijk.” De gevolgen kunnen
desastreus zijn. „Maagbloedingen
na gebruik van pijnstillers, onwel
worden na gebruik van een slaapmiddel. Een bekend voorbeeld is
het afslankmiddel Rimonabant dat
depressieve gevoelens en angsten
kan veroorzaken, met alle gevolgen
van dien”, licht Rompelberg toe.
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) adviseert om nooit geneesmiddelen te kopen via internet, zonder recept van een arts en

tussenkomst van een erkende apotheek. Om mensen te informeren
over de gevaren van internetpillen
is sinds januari de site internetpillen.nl online. Om inzicht te krijgen
in de bijwerkingen van illegale medicijnen opende het IVM het (anonieme) Meldpunt Medicijnen. Gebruikers van internetpillen moeten
zich meer bewust worden van de
gevaren, benadrukt Rompelberg.
„Ik moet altijd denken aan ouders
die zeggen geen snoepjes aan te nemen van vreemden. Koop dan ook
geen medicijnen via internet.”

Treinreiziger moet nog jaren door bouwputten
door Jan ter Harmsel
DEN HAAG - NS en ProRail verbouwen de komende jaren een groot
aantal stations. De reiziger ontkomt er haast niet aan ergens in
een bouwput terecht te komen,
want de werkzaamheden vinden
in het hele land plaats. De forens
zal ook nog wel een poosje via
creatieve routes langs het puin zijn
weg naar het perron moeten zoeken. De verbouwingen zijn meerjarenprojecten, sommige duren zelfs
meer dan tien jaar.
Prorail benadrukt dat het pure
noodzaak is dat alle bouwprojecten tegelijk zijn begonnen. „Ik besef dat dit heel vervelend is voor
de reiziger”, aldus een ProRailwoordvoerder. „Maar niets doen is
absoluut geen optie. Het aantal reizigers neemt steeds verder toe,
waardoor alle stations moeten worden vernieuwd.” Ook de NS vindt
de verbouwing op zoveel stations
noodzakelijk en benadrukt dat de
treinreiziger daar zelf uiteindelijk
de winst van gaat merken.
Tunnels naar de perrons worden
verbreed, stationshallen worden
beter verlicht en ook wil de NS
dat reizigers makkelijker de weg
naar hun trein vinden. De nieuwe
gebouwen moeten het centrum
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Op het Zwolse station worden onder meer nieuwe sporen aangelegd.
foto Tom van Dijke

worden voor alle openbaar vervoer in een stad, zodat passagiers
eenvoudig en snel kunnen overstappen op tram of metro.
Een NS-woordvoerder benadrukt
dat sommige stations na verbouwing ook geschikt zijn voor de hogesnelheidslijn. „Daarnaast is het

de bedoeling dat op sommige trajecten meer treinen gaan rijden,
soms zelfs elke tien minuten.”
Dat laatste is tijdens de werkzaamheden makkelijker gezegd dan gedaan. Treinen tussen Wierden en
Raalte rijden ruim drie jaar lang
niet. In Utrecht moeten reizigers

naar andere sporen dan normaal
en in Zwolle is het station deze zomer twee weekenden helemaal
dicht, waardoor reizigers per bus
moeten reizen.
In eerste instantie was het plan
om het station vier weken helemaal af te sluiten. Dat was tegen
het zere been van de reiziger, die
hiertegen in verzet kwam met het
gevolg dat de NS zijn plannen
heeft gewijzigd. „Reizigers willen
absoluut niet dat een station helemaal dicht gaat”, benadrukt een
woordvoerder van reizigersorganisatie Rover. „Passagiers stappen liever over op een station waar wat
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䢇 Daarnaast zijn ook kleinere stations geruime tijd buiten gebruik,
die van Nijverdal zelfs drie jaar.
Ook bouwt de NS een aantal nieuwe stations, waaronder die in Kampen, Dronten en Almere Poort.

overlast is, dan dat ze halverwege
moeten overstappen op de bus.
Dat maakt het reizen met het
openbaar vervoer natuurlijk ook
niet aantrekkelijk.”
NS en ProRail proberen het reizen
toch wat makkelijker te maken nu
veel stations een bouwput zijn.
„We delen op sommige plaatsen
koffie en thee uit”, zegt een woordvoerder van ProRail. Ook tilden
ProRail-medewerkers kinderen en
bagage de steile trappen van de tijdelijke loopbrug bij station Zwolle
op en af. „De overlast is daarmee
niet verdwenen, maar we proberen die wel iets te verzachten.”

Bijna de helft van tekenbesmettingen gebeurt in tuin
ENSCHEDE – Met de lymebacterie besmette teken rukken op in tuinen.
Liefst veertig procent van de beten
wordt opgelopen bij het tuinieren.
Dat blijkt uit de eerste resultaten
van tekenradar.nl, een initiatief
van het Rijksinstituut voor Milieuhygiëne en Wageningen Universi-

ty. Dat is tien procent meer ten opzichte van vorig jaar. De grootste
kans om de ziekte van Lyme te krijgen hebben inwoners van Twente.
In Hellendoorn, Rijssen-Holten,
Wierden, Hof van Twente, Berkelland, Winterswijk, Losser, Oldenzaal en Tubbergen samen hebben

ruim tweehonderd mensen een besmetting opgelopen, de regio telt
100.000 inwoners. Van de miljoen
Nederlanders die jaarlijks worden
gebeten krijgen ongeveer 22.000
mensen de ziekte van Lyme. Hoe
sneller de teek wordt verwijderd,
hoe kleiner de kans op besmetting.
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‘Bodyscan biedt schijnveiligheid’

van € 106,AMSTERDAM – Een commerciële bo-

dyscan geeft een schijnzekerheid
of het zorgt voor gezondheidsverlies. Dat vinden radiotherapeut-oncoloog Lukas Stalpers van het Academisch Medisch Centrum
(AMC) in Amsterdam en psycholoog Frits van Dam. Minister Edith
Schippers (Volksgezondheid) overweegt om bodyscans toe te laten;
momenteel zijn die verboden.
Een bodyscan is een medische
scan waarbij mensen kunnen laten onderzoeken of ze nog gezond

zijn of mogelijk iets onder de leden hebben. „De scans leveren
geen gezondheidswinst op die opweegt tegen de risico’s door overdiagnose, overbehandeling en gemiste diagnoses.”
De kans is volgens Van Dam erg
groot dat mogelijke kwalen niet gevonden worden in de scan en dat
mensen daardoor ten onrechte
een gevoel van veiligheid krijgen.
„Of er wordt wel iets gevonden,
wat relatief onschuldig is, en daar
worden mensen dan onnodig on-

gerust door gemaakt.” In Duitsland worden dergelijke scans wel
uitgevoerd. Volgens Van Dam kost
het maken van zo’n scan tussen de
1200 en 1500 euro. Van Dam en
Stalpers besloten hun artikel in
Medisch Contact te schrijven na
een uitspraak van de Reclame Code Commissie. Het bedrijf Prescan
uit Hengelo adverteerde met ‘preventieve’ onderzoeken en meldde
dat bij dit onderzoek in een op de
vijftig gevallen tumoren werden
ontdekt.
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