
Persbericht 

AstraZeneca dreigt Hartpatiënten Nederland met 

proces 

ROERMOND, woensdag 22-04-2015 - Farmaceutisch multinational 
AstraZeneca dreigt Hartpatiënten Nederland met juridische 
stappen als een persbericht over de risico's van het gebruik van 
het medicijn Onglyza (saxagliptine) niet gerectificeerd wordt. Dat 
heeft AstraZeneca schriftelijk aan Hartpatiënten Nederland laten 
weten. 
 
Hartpatiënten Nederland ziet een eventuele procedure met vertrouwen 
tegemoet en weigert rectificatie. De organisatie vindt het opmerkelijk, 
dat een machtig internationaal farmaceutisch bedrijf probeert een 
belangenorganisatie van hartpatiënten monddood te maken vanwege 
een mening over de waarde van een medicijn. Dat is niet eerder zo 
concreet gebeurd in Nederland. 
 
Achtergrond 
Hartpatiënten Nederland wees in een persbericht op maandag 20 april 
op de risico's van het diabetesmedicijn Onglyza(saxagliptine). Volgens 
recente publicaties van het Amerikaanse FDA leidt dit medicijn tot meer 
hartfalen en een hoger onnodig sterfterisico. 
 
De belangenorganisatie adviseerde in dat persbericht mensen die dit 
medicijn slikken naar hun huisarts te gaan met de vraag, of er geen 
ander en minder risicovol medicijn is voor diabetes. Naar de mening 
van Hartpatiënten Nederland zijn de risico's die zijn verbonden aan het 
medicijn Onglyza onnodig. Die risico's komen bovenop het feit dat 
Onglyza wordt ontraden door alle wetenschappelijke bronnen in 
Nederland omdat het onbewezen effectief is, terwijl de vertrouwde 
middelen dat wel zijn. Om die reden slikken volgens eigen opgave van 
AstraZeneca slechts 2.500 mensen in Nederland Onglyza en die lopen 
onnodig gevaar. 
 
Bronnen 
Andere gezaghebbende bronnen melden hetzelfde nieuws als 
Hartpatiënten Nederland: het Instituut voor Verantwoord 
Medicijngebruik, persbureau Reuters en CNBC. 
 
Het advies van Hartpatiënten Nederland berust dus op goede 
informatie en op goede argumenten. 
 
Niemand kan ons het recht op het hebben en uitspreken van een 
mening over de waarde van geneesmiddelen ontzeggen, temeer daar 
wij opkomen voor de belangen van onze hartpatiënten. Als er twijfels 
bestaan over de risico's van een medicijn, moet de patiënt dat weten en 
de kans krijgen een alternatief te zoeken, in samenspraak met haar of 
zijn huisarts. 
 
Zwijgen opleggen 
Het verbaast ons dat een medicijnenfabrikant een juridische procedure 
aankondigt om de organisatie die opkomt voor de belangen van de 
patiënt, het zwijgen op te leggen. Anders dan vele andere 
patiëntenorganisaties neemt Hartpatiënten Nederland geen giften of 
gelden aan van de farmaceutische industrie. En wel omdat dan het 
systeem ontstaat van: wiens brood men eet, diens woord men spreekt. 
Nu de farmacie ons niet kan kopen, probeert een farmaceutisch bedrijf 
ons uit te schakelen door een dure juridische procedure. Daaruit blijkt 
dat het AstraZeneca niet te doen is om het belang van de patiënt, maar 

 
 

Contactgegevens: 
 

Postbus 1002 
6040 KA Roermond 

0475-317272 
 

roermond@hartpatienten.nl 
www.hartpatienten.nl 

 

Persmap 
 

http://www.listmailer.nl/lt.php?c=1432&m=1491&nl=229&s=a3e72d170ed87032fadcf76dbe6e80c0&lid=15466&l=-http--hartpatienten.nl/forumopinie/nieuws/10010-waarschuwing-voor-gebruik-onglyza
http://www.listmailer.nl/lt.php?c=1432&m=1491&nl=229&s=a3e72d170ed87032fadcf76dbe6e80c0&lid=15464&l=-http--www.reuters.com/article/2015/04/10/us-astrazeneca-onglyza-fda-idUSKBN0N117620150410
http://www.listmailer.nl/lt.php?c=1432&m=1491&nl=229&s=a3e72d170ed87032fadcf76dbe6e80c0&lid=15465&l=-http--www.cnbc.com/id/102576743
mailto:roermond@hartpatienten.nl
http://www.listmailer.nl/lt.php?c=1432&m=1491&nl=229&s=a3e72d170ed87032fadcf76dbe6e80c0&lid=15460&l=-http--www.hartpatienten.nl
http://www.listmailer.nl/lt.php?c=1432&m=1491&nl=229&s=a3e72d170ed87032fadcf76dbe6e80c0&lid=15461&l=-http--www.hartpatienten.nl/over-ons/persmap


louter om het eigen belang, de eigen macht en het eigen winstbejag. 
 
Onrust 
AstraZeneca beweert dat onze publicatie zorgt voor veel onrust onder 
patiënten. Dat is vreemd. Die onrust nemen wij niet waar. Wij nemen 
alleen onrust waar bij de bedrijfsleiding van AstraZeneca. Ons heeft 
nog niemand gebeld. 
 
 
Hartpatiënten Nederland stelt zich op als de 'waakhond' voor een 
kwetsbare groep. We zien de positieve betrokkenheid van medici en de 
omringende industrie, we zien ook de geldmachine waarbij de patiënt 
vaak ondergeschikt is. Daarom blijven we onafhankelijk van overheid 
en farmaceutische industrie: zodat we kunnen zeggen wat anderen niet 
kunnen of durven en dat maakt dat we er 100% voor de patiënt zijn. 
Maar vóór alles zijn we kenniscentrum en een sterke schouder voor wie 
dat nodig heeft. 

 
------------------------------------------------------------------------- 
Niet voor publicatie: voor vragen en toelichting kunt u bellen met Henri 
Haenen, woordvoerder van Hartpatiënten Nederland,  
06 - 55 77 21 04. Zie ook onze website www.hartpatienten.nl 
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