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Vagen van het lid Arib (PvdA) aan de
minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport over beïnvloeding
van de Wereld
Gezondheidsorganisatie (WHO)
inzake Influenza H1N1. (Ingezonden
28 januari 2010)
1
Bent u op de hoogte van het feit dat
de Raad van Europa een onderzoek
laat doen naar de invloed van de
farmaceutische industrie op
beslissingen van de WHO ten aanzien
van Mexicaanse griep?1
2
Bent u het op dit moment eens met
de stelling van de Duitse
epidemioloog Wolfgang Wodarg,
hoofd van de Europese
Gezondheidsraad, dat H1N1 virus een
milde griep veroorzaakte, en ten
onrechte pandemie werd genoemd?
Wat is uw mening over de stelling
van de heer Wodarg dat de WHO
besloten heeft Influenza H1N1uit te
roepen tot een pandemie, onder druk
van de farmaceutische industrie?
3
Bent u het op dit moment eens met
de stelling van Wolfgang Wodarg dat
dit een van de grootste medische
schandalen is van de laatste honderd
jaar? Denkt u dat deze stelling waar
zou kúnnen zijn?
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mensen wereldwijd zijn blootgesteld
aan onbekende neveneffecten van
griepvaccins die onvoldoende zijn
getest? Wat is hierover uw mening?
5
Wat vindt u van de stelling van
Wolfgang Wodarg dat regeringen
contracten hebben met
vaccinfabrikanten, waarbij zij
leveringen vooraf reserveren, zodat
de producenten de contracten alleen
maar hoeven te activeren op het
moment dat de WHO bepaalt dat er
sprake is van een pandemie?

9
Bent u bereid deze en eerdere vragen
inzake de Mexicaanse griep binnen
twee weken te beantwoorden, zodat
de Kamer op korte termijn met u kan
overleggen over het beleid ten
aanzien van Influenza H1N1 in
Nederland?
1

The Guardian, 11 januari 2010: «Drug
companies face European inquiry over swine
flu vaccine stockpiles».
2
Kamerstuk 22 894, nr. 243.

6
Wat vindt u van dergelijke
verkoopgaranties voor de
farmaceutische industrie?
7
Heeft Nederland dergelijke afspraken
met producenten van vaccins? Zo ja,
welke afspraken zijn er en met welke
producenten? Zo ja, kunt u aangeven
waarom deze afspraken er zijn en
door welke deskundigen daarover is
geadviseerd?
8
Kunt u aangeven in welk stadium zich
de wettelijke regeling bevindt voor
een register waarin de banden tussen
farmaceutische bedrijven en
artsen/onderzoekers worden
vastgelegd, conform de motie Arib
c.s.? Wanneer wordt naar
verwachting dit wetsvoorstel aan de
Tweede Kamer gestuurd?2

4
Is het waar dat in de ontwerpresolutie
wordt gesteld dat miljoenen gezonde
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