Staak bodemprocedure
tegen Capelse huisarts
RIVM moet open gesprek aangaan met publiek over mogelijke
belangenverstrengeling bij bestrijding van infectieziekten
Dick Swaab, Douwe Draaisma en
anderen
hoogleraar neurowetenschappen aan
de Universiteit van Amsterdam,
hoogleraar geschiedenis van de
psychologie aan de Rijksuniversiteit
Groningen e.a.
Ondergetekenden verklaren dat huisarts H. van der Linde uit Capelle aan
den IJssel het recht heeft om publiekelijk te wijzen op de mogelijke belangenverstrengeling van de heer
Roel Coutinho.
Coutinho is directeur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Millieuhygiëne (RIVM) en als zodanig
een invloedrijke gezondheidsautoriteit die een leidende rol speelt van
overheidswege bij de bestrijding van
infectieziekten, waaronder de jaarlijkse griepvaccinatie.
Daarnaast kreeg hij eerder dit jaar
een dubbele benoeming als hoogleraar voor Utrecht Life Sciences, een
samenwerkingsverband tussen de
Universiteit Utrecht, publieke instanties en het bedrijfsleven. De heer
Coutinho geeft als deeltijdhoogleraar
leiding, en neemt deel, aan samenwerkingsverbanden waaraan ook de
twee grootste farmaceutische bedrijven van Nederland, Glaxo-SmithKline en MSD deelnemen.
Van der Linde wijst op deze twee
kanten van Coutinho’s bezigheden
als een voorbeeld van belangenverstrengeling in de zin waarin deze
term internationaal wordt gebezigd
binnen de medische wereld. Wij vinden het beschamend dat Van der Linde’s commentaar wordt beantwoord
met een gang naar de rechter door
Coutinho en het RIVM. Wij roepen
hen op, hun gerechtelijke stap terug
te nemen en een open gesprek aan te

RIVM-directeur en hoogleraar Roel Coutinho.

Coutinho smoort
discussie die moet
worden gevoerd
gaan, niet alleen met van der Linde,
maar met het Nederlandse publiek,
over de al dan niet aanwezige belangenverstrengeling bij de heer Coutinho. Dat is de koninklijke weg waarlangs de integriteit en de onafhankelijkheid van het RIVM gehandhaafd
kan blijven. Wij achten de juridische
weg een even grove als vruchteloze
wijze om een discussie te smoren die
in alle openheid gevoerd moet kunnen worden.
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