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Geachte collega,
Met groot ongenoegen lazen wij dat prof. dr. John Vervaele van de Universiteit Utrecht met uw
instemming een onderzoekssubsidie van sigarettenfabrikant Philip Morris Industrie (PMI) heeft
geaccepteerd [1,2]. Wij adviseren u met klem om deze schadelijke band met de tabaksindustrie
onmiddellijk te verbreken.
Tabak is de belangrijkste oorzaak van vroegtijdige sterfte in de westerse landen, en bepaalt ongeveer
25-30% van deze sterfte [3]. Ieder jaar sterven ~20.000 Nederlanders aan de gevolgen van roken en 6
miljoen werelwijd. Rokers leven gemiddeld 6 jaar korter (levensverwachting 76 versus 82 jaar) en
leven gemiddeld 12 jaren korter ‘in goede gezondheid’. De kosten van roken voor de Nederlandse
gemeenschap zijn 21 tot 43 miljard euro per jaar, inclusief de opbrengst van 2,5 miljard accijnsinkomsten [4]. De tabaksindustrie, met name ook PMI, stimuleert de productie en verkoop van
tabak, schuwt daarbij geen oneigenlijke methoden en saboteert systematisch iedere serieuze aanpak
van tabaksbestrijding. Roken is een medische, menselijke en maatschappelijke ramp.
Onder het mom van tabaksbestrijding heeft Philip Morris Industry (PMI) een groot aantal
onderzoeksinstituten benaderd met een budget van 1 miljard euro voor onderzoek, zoals dat van
prof. Vervaele om te proberen de tabaksaccijns te verlagen. Op de oproep van PMI hebben ~100
universiteiten in de VS en GB, waaronder Harvard, University College London, en Columbia,
afgelopen maand nog eens duidelijk gemaakt niet op deze sluikreclame in te gaan en, in de woorden
van het Harvard manifest uit 2002 om: “not to…accept any grant or anything else of value from any
tobacco manufacturer, distributor, or other tobacco-related company.” [5]
Om dezelfde reden heeft ook KWF-Kankerbestrijding terecht in haar statuten opgenomen om geen
subsidie te verlenen aan instellingen die samenwerken met de tabaksindustrie.
De Nederlandse Vereniging voor Oncologie (NVvO), een koepelorganisatie van 25 beroepsverenigingen in de Nederlandse kankerbestrijding, is dan ook zeer ontstemd dat de Universiteit
Utrecht commerciële banden onderhoudt met een fabrikant van een van de dodelijkste
genotsmiddelen. Deze banden schaden niet alleen de Universiteit Utrecht, maar ook het imago van
het onafhankelijke onderzoek in Nederland, in het bijzonder van het kankeronderzoek. Wij hopen
dan ook dat u snel een einde maakt aan de banden met de tabaksindustrie.
met vriendelijke groet,

prof. dr. Lukas J.A. Stalpers,
radiotherapeut-oncoloog AMC/
secretaris NVvO

prof. dr. Gertjan Fleuren,
voorzitter NVvO
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