
Open brief aan Hugo de Jonge 

Hoi Hugo de Jonge, 

Wat fijn dat je zojuist een contract hebt ondertekend met AstraZeneca en dat je dat 

met trots mede deelt. 

https://twitter.com/hugodejonge/status/1271791492768706562?s=20 

Deel je dan ook gelijk deze informatie met ons: 

Want jij wist toch ook dat de top 3 vaccin producenten ter wereld vandaag 58 

strafrechtelijke vervolgingen tegen zich hebben? 

Dat het SARS-coronavirus van 2003 een infectie is waarvoor de afgelopen 17 jaar 

geen vaccin kon worden gemaakt. Het was niet mogelijk en de pogingen waren 

dodelijk toen ze het probeerden. 

Dat er in de geschiedenis van de medische wetenschap er nooit een vaccin tegen 

coronavirussen gemaakt Is. Nooit. Er bestaat er niet één. 

Maar op de een of andere manier heeft de Oxford University in Engeland in 4 

maanden, tijd inclusief de $750.000.000 steun van 

de #BillandMelindaGatesFoundation, een vaccin ontwikkeld, de klinische fase van 

de eerste fase voltooid en nu gaan ze over op menselijke proeven, die op 2000 

mensen wordt uitgevoerd in Brazilië, buiten het toezicht om van de North American 

Health. 

En nog beter, het wordt al geproduceerd door #AstraZeneca, een farmaceutisch 

bedrijf met een crimineel strafblad dat bestaat uit: 

2003, pleitte schuldig aan illegale marketing van hun prostaatkanker medicijn en 

betaalde een boete van $64.000.000, een civiele rechtszaak van $266.000.000 voor 

valse claims en een boete van $25.000.000 voor Medicaid-fraude. 

2004, AstraZeneca werd aangeklaagd in Californië en Massachusetts wegens valse 

reclame, omdat het beweerde dat een van hun eigen medicijnen dat buiten het 

octrooi viel, niet zo goed was als hun nieuwe medicijn, hoewel het hetzelfde blijkt te 

zijn. 

https://twitter.com/hugodejonge/status/1271791492768706562?s=20


En geloof het of niet, die zaken liggen nog steeds bij de rechter. Ze gebruiken 

het al 16 jaar. 

• 2003, pleitte schuldig aan illegale marketing van hun prostaatkanker medicijn 

en betaalde een boete van $64.000.000, een civiele rechtszaak van 

$266.000.000 voor valse claims en een boete van $25.000.000 voor Medicaid-

fraude. 

• 2004, AstraZeneca werd aangeklaagd in Californië en Massachusetts wegens 

valse reclame, omdat het beweerde dat een van hun eigen medicijnen dat 

buiten het octrooi viel, niet zo goed was als hun nieuwe medicijn, hoewel het 

hetzelfde blijkt te zijn. 

• In 2010 kreeg AstraZeneca een boete van $520.000.000 omdat het een van de 

antipsychotica medicijnen illegaal en niet-goedgekeurd voor gebruik op de 

markt bracht en Medicaid-fraude heeft gepleegd voor een bedrag van 

$218.000.000 

• In 2002 werd AstraZeneca gedwongen om meer waarschuwingslabels op hun 

longkankermedicijn te plakken nadat verschillende patiënten door hun 

medicijnen aan longontsteking waren overleden. 

• In 2003 bestudeerde de Universiteit van Illinois hun medicijn tegen 

schizofrenie en ontdekte het niet-aangegeven risico om diabetes te krijgen als 

gevolg van het gebruik van de medicijnen, wat uiteindelijk leidde tot een 

schikking van $198.000.000. 

• In 2004 kreeg AstraZeneca kritiek van openbare ‘watchdog’ groepen over de 

ernstige bijwerkingen van hun Crestor-medicijn in vergelijking met andere 

cholesterolgeneesmiddelen, en in 2005 voltooide Tufts University een klinische 

studie waarin de juistheid van de beweringen van de ‘watchdog’ groepen werd 

vastgesteld. Dit proces is nog steeds aan de gang, 16 jaar later. 

• In 2001 moest AstraZeneca nog eens $ 21.000.000 betalen voor het bewust en 

opzettelijk proberen een concurrerend generiek geneesmiddel van de markt te 

houden. 

• In 2003 kreeg AstraZeneca een boete van €60.000.000 door de Europese 

Commissie voor het misbruiken van octrooiregels en het liegen op patenten 

om haar medicijnen te beschermen tegen generieke concurrenten. 

• In 2007 moest AstraZeneca een strafrechtelijk vonnis van $12,9 miljoen betalen 

wegens fraude m.b.t. Medicaid en verzekeringsmaatschappijen voor een 

prostaatkankermedicijn. 



• In 2010 betaalde AstraZeneca $103.000.000 om een federale rechtszaak te 

beslechten voor Medicaid-fraude voor astmamedicatie. 

• In 2009 moest AstraZeneca $2,6 miljoen betalen voor Medicaid-fraude. 

• 2004, AstraZeneca ontving een waarschuwingsbrief van de FDA voor liegen in 

hun advertenties over goedkeuring door de FDA. 

  

  

Ja, ze klinken betrouwbaar 

10 strafrechtelijke vervolgingen in de afgelopen 19 jaar. 

Hugo, dit wist jij toch ook? 

Waarom vertel je ons dit niet? 

Of staat dit straks allemaal in de bijsluiter? 

De bronnen liegen er niet om: 

https://www.nrc.nl/nieuws/2003/06/23/astrazeneca-koopt-vervolging-af 

https://nypost.com/2020/06/04/astrazeneca-doubles-coronavirus-vaccine-

production-capacity/ 

https://atg.wa.gov/news/news-releases/states-reach-record-685-million-settlement-

seroquel-maker 

https://nytimes.com/2003/06/21/business/astrazeneca-pleads-guilty-in-cancer-

medicine-scheme.html 

https://wikispooks.com/wiki/AstraZeneca 

https://www.corp-research.org/astrazeneca 

Deze voortreffelijke open brief is geschreven door Sven Burger. De reseacrh is 

gedaan door de Romy Quint. 

Bron: 

https://www.facebook.com/sven.burger.75 
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