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KINDEREN bei·nvloeden is im oreel
door HANS VAN DER LINDE *

CAPELLE AID IJSSEL - Alle reclame gericht op kinderen
is bedenkelijk. Reclame voor geneesmiddelen gericht op kin-
deren is meer dan bedenkelijk. Het is ontoelaatbaar en immo-
reel. Toch gebeurt het. Zelfs voor een geneesmiddel dat valt
onder de opiumwet.

OPINIE
-ZORG-

Twee pochende marketing-
bureaus gaven dit jaar een
kijkje in de keuken van ge-
neesmiddelenreclame. Op
hun website deden ze verslag
hoe succesvol ze waren met
hun reclamecampagne voor
farmaceutisch bedrijf Jans-
sen-Cilag.
Het handel-
de om het
dure, recept-
plichtige ge-
neesmiddel
Concerta dat
tegen adhd wordt gebruikt,
vooral door kinderen. Een
amfetaminepreparaat dat on-
der de opiumwet valt met for-
se bijwerkingen.

Adhd is een gedragsafwij-
king met overbewegelijk-
heid, onrust en concentratie-
stoornis. De oorzaak is onbe-
kend en de diagnose is niet
scherp afgebakend. Deskun-
digen zijn van mening dat te
veel kinderen het etiket
'adhd' krijgen opgeplakt en te
lang worden behandeld met
medicijnen. Deze overbehan-
deling wordt mede veroor-
zaakt door specialisten die lip-
pendienst bewijzen aan mar-
keting in voorlichtingsmate-
riaal van de industrie.

Subtiel
Het marketingbureau

Kostzewa beschrijft de op-
dracht van Janssen-Cilag als
volgt. "Hoe communiceer je
subtiel en doeltreffend het
medicijn Concerta ?" Recla-
me voor Concerta was dus het

doel. Dat communiceren
moest subtiel gebeuren om-
dat reclame voor receptplich-
tige geneesmiddelen verbo-
den is. Het subtiele bestond
daaruit dat geen marketing
werd bedreven voor Coneer-
ta, maar wel voor het slikken

van medicij-
nen bij adhd
en dat het
stellen van
de diagnose
adhd werd
bevorderd.

Beide streefdoelen beteken-
den automatisch omzetstij-
ging voor Concerta als meest
voorgeschreven preparaat.

Spreekbeurten
Het bureau beschrijft op

zijn website de vele activitei-
ten die werden uitgevoerd om
het "subtiel en doeltreffend
communiceren van Concer-
ta" vorm te geven. In de recla-
mewereld noemen ze dat een
marketingmix. Een kleine
greep uit het assortiment:
Tijdschriftartikelen zonder
dat lezers beseffen dat het om
reclame gaat. Tv-program-
ma's, voorlichtingvideo's en
websites zonder dat kijkers
weten dat reclame wordt ge-
maakt voor geneesmiddelen.
Radioprogramma's en
spreekbeurten met geselec-
teerde en gemanipuleerde in-
formatie. Daarnaast de ge-
bruikelijke folders, posters,
advertentiecampagnes,
beursstands en vele andere
werkvormen.

• Huisarts Hans van der Linde

Er werd samengewerkt met
reclamebureau Hilah Pro-
ductions die trots op haar
website meldt: "Dit project
behelst onder meer een web-
site inclusief spreekbeurten
voor kinderen die op school
meer willen vertellen over
adhd". De spreekbeurten
werden kant en klaar gele-
verd voor kinderen in oplo-
pende leeftijd. In de spreek-
beurt voor kinderen van 6 tot
8 jaar staat onder andere:
'Adhd komt best vaak voor. In
iedere klas kunnen wel één of
twee kinderen met adhd zit-
ten. Als je adhd hebt, dan kan
de dokter je helpen. Die geeft
je dan een pil zodat je rustig
wordt en je je beter kunt con-
centreren!'

Kostzewa heeft in zijn mar-
ketingmix nog andere leuke
dingen voor de jeugd, zoals
spelletjes, strips enwenskaar-
ten.

Omzetstijging
Kostzewa eindigt met: "He-

laas kunnen we de kwantita-
tieve resultaten en de signifi-

... Maar
farmaceut
ontkent
opdracht tot
sluikreclame

cante omzetstijging van Con-
certa door de afspraken om-
trent geheimhouding niet
publiceren." Omzetstijging
was dus uitdrukkelijk het be-
oogde doel. Die omzetstijging
is uit andere bronnen be-
kend. Het ging in 2007 om
100.000 mensen in Nederland
en in 2009 om 139.000 mensen.
Degroep van 10- en ll-jarigen
telt de meeste gebruikers.

Janssen-Cilag ontkent op-
dracht te hebben gegeven
voor verboden sluikreclame
voor hun product Concerta.
De minister van Volksge-
zondheid gafvijf maanden ge-
leden opdracht dat te onder-
zoeken. Het is nog maar de
vraag of hij het aandurft om
Janssen-Cilag te vervolgen.
Die stelt dat slechts sprake
was van voorlichting. Die
voorlichting werd zogegeven
dat die wel moest leiden tot
omzetstijging van Concerta
en omzetstijging was volgens
de verklaring van Kostzewa
het beoogde doel.

Is dat geen verkapte recla-
me voor een geregistreerd ge-
neesmiddel? Is dat geen be-
vorderen van gebruik van
amfetaminepreparaten? Is
dat geen verboden reclame
gericht op weerloze, jonge
kinderen? Kent winstbejag
van farmaceutische bedrij-
ven morele grenzen?

*Hans van der Linde is huis-
arts te Capelle aid IJssel


