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“Vertrouw uw arts, maar niet de pillen, die hij voorschrijft”, zei de Deense hoogleraar Peter
Götzsche onlangs in een collegezaal in Leiden. Hij voegde daar aan toe: “Alle huisartsen
kunnen ervan uitgaan dat ze jaarlijks een van hun patiënten doden met de medicijnen, die ze
voorschrijven”. Dit haalde de landelijke dagbladen.
Hebben deze uitspraken een kern van waarheid of zijn ze onverantwoord stemming
makend?
In het tweeluik van voordrachten zal Harry op genuanceerde wijze antwoord geven op
genoemde vragen en zal hij bespreken wat men wel of niet mag verwachten van een
geneesmiddel. Vroeg of laat krijgen we immers allemaal te maken met deze vragen.
In deze tweede voordracht “Weet wat je slikt” zal worden besproken hoe geneesmiddelen
ontdekt en ontwikkeld worden. Dit is een uitdagend traject omdat de lichaamsprocessen,
waarop geneesmiddelen aangrijpen, complex en subtiel zijn. Ook zal worden besproken of
ze onnodig duur zijn. En tenslotte wordt de werking van enkele veelgebruikte middelen
gedetailleerd toegelicht.
Dit tweeluik is onderdeel van een cursus die Harry in 2015 en 2016 aan de HOVO in
Nijmegen gaf. De stof wordt laagdrempelig behandeld en vakjargon wordt vermeden. De
insteek is dat u beter begrijpt hoe de geneesmiddelen werken die u slikt.
En dat kan geen kwaad.
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