Lobbyisten en handlangers van farmaceutische industrie in de stoppen met roken markt
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Frits van Dam. Heeft van mensen zwartmaken zo ongeveer zijn beroep gemaakt. Schrijft voor
Tabaknee, een website opgericht door Pfizer en Novartis
Broer Scholtes. Ontslagen journalist van de Volkskrant. Ontving onlangs nog 30.000 euro om
Hugo zwart te maken op Tabaknee, de lobbysite voor Pharma
Yvonne Roerdink. Medewerkster van Nieuwsuur die maar wat graag inging op het verzoek van
Lobbyist Henny Voeten om een negatieve uitzending over SISE te maken. Ze beschouwt journalist
zijn als een commerciële baan die je samen met grote bedrijven uitvoert. Met liegen voor
kijkcijfers heeft ze geen enkel moeite. Betrokken personen wisten niet dat de uitzending op TV
zou komen en zijn niet uitgenodigd in de studio
Wanda de Kanter. Doet alsof ze betrokken activist is, maar promoot pharma waar het maar kan,
en accepteerde meerdere malen geld van Pharma om het stoppen met roken in Nederland
medisch te houden. Inhoudelijk heeft ze geen kennis van tabak.
Hetty Koppenaal. Als ze lobbyt voor pharma dan gebruikt ze de naam Henny Voeten.
Annemarie Landman. Heeft erg haar best gedaan om een negatieve uitzending over ons te
maken voor Editie NL. De paar mensen die voor de tweede keer waren gekomen werden
gebruikt om het beeld te schetsen dat de cursus DUS niet werkte. Het waren er 5 in een zaal van
250 man
Maran Noltes. Misbruikte haar functie bij Hoogzorg om een zeer succesvolle samenwerking met
SISE kapot te maken. Het verzoek kwam van Zorgverzekeraars Nederland in opdracht van
Johnson & Johnson
Christine Deurman. Lobbyist voor Pharma, die in het dagelijks leven inkoper is bij DSW.
Logischerwijs werkt ze alleen samen met pillenverstrekkende partijen. De directie van DSW is van
haar lobbyfunctie op de hoogte maar ziet geen bezwaar. Ze gebruikt haar functie om ook andere
inkopers zo ver te krijgen dat ze alleen maar medisch inkopen. Is nog nooit aanwezig geweest bij
een stoppen met roken training
Monique Croes. In haar vroegere functie bij Stivoro en in haar huidige functie bij Trimbos sloot
ze contracten met Pharma met daarin beloftes dan de organisaties zich hard zouden maken voor
pillenverkoop
Melanie Kedde van het Zorginstituut. Beëindigde in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland
een onderzoek naar misbruik van premie-gelden in de stoppen-met-roken markt. Het was een
onderzoek naar misbruik door Zorgverzekeraars (?!)
Lotte Brouwer van het Informatie- en Contactcentrum van de Nederlandse ZorgAutoriteit (NZA).
Veranderde in op opdracht van Zorgverzekeraars Nederland de uitvoering van de
Zorgverzekeringswet waarmee ze de zorgverzekeraars een juridisch basis gaf om alle rekeningen
op stoppen met roken gebied af te wijzen. Zilveren Kruis vergoedt sindsdien geen enkele
aanbieder meer, en komt en nog mee weg ook
Paul Bolwerk van De Gelderlander. Gebruikte teksten die letterlijk zijn aangeleverd door
Zorgverzekeraar Nederland om SISE zwart te maken
Floor Verheul. Ontkende in opdracht van Yvonne Roerdink haar betrokkenheid bij een onderzoek
met als doel om te doen alsof het onderzoek niet bestond
HKN. Maakte met zorgverzekeraar VGZ plannen om SISE te kopiëren en te laten verdwijnen uit
Noord-Holland
Wim Glas. Runt in opdracht van Pharma de website ikwilstoppen.nu waarin ze net doen alsof ze
onafhankelijk zijn
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KWF. Ze accepteerden grote sommen geld van Pfizer om stoppen medisch te houden. Rutgers
van KWF vat het als volgt samen; als een bedrijf ons belang kan dienen, dan mag dat bedrijf een
rol spelen.
Mw Vogel van het ministerie van VWS. Zorgde ervoor dat niet-medische successen in de
stoppen met roken markt nooit bij de directie terecht kwamen
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Zetten samen met lobbybureau Dröge en van
Drimmelen alle huisartsen onder druk die te weinig Champix voorschrijven. Soms zorgen ze er
zelfs voor dat huisartsen hun licentie verliezen. Ze maken hierbij gebruik van de richtlijnen die
ooit door Pfizer zijn opgesteld nadat ze Champix aan de man wilden brengen

Voor bewijsstukken mail naar info@ikstopermee.nl
Boodschap aan u allen: Stichting Ik Stop Ermee zal nooit pillen gaan aanraden:
-

1 ze werken niet
2 de bijwerkingen zijn vreselijk
3 niemand heeft ze nodig

