
Plaats, datum 

Onderwerp: curatieve HCQ combinatie-medicatie 

Beste xxx, 

Niemand is van plan Covid-19 te krijgen, maar als voorzorg: 

Mocht het mij gebeuren, dan kies ik er als 1e lijnsbehandeling voor om direct na vaststelling geen 
Paracetamol te krijgen, maar het ‘Rob Elens combinatie-recept’. Dus Hydrochloroquine 200 mg, 
Azytromycine 500 mg en Zinc Orotaat 40 mg. 

Waarbij ik uiteraard op jouw expertise en die van onze apotheek blijf vertrouwen: jullie zouden 
redenen kunnen hebben om me iets anders te adviseren. Dat kunnen we dan bespreken op het 
eventuele moment dat dat nodig zou blijken. 

De harde feiten 

Ik ben me volledig bewust van de controverses rondom dit middel. Ik heb me er zelfs zodanig in 
verdiept dat ik met zekerheid de volgende feiten kan melden: 

 De controverses zijn niet op feiten gebaseeerd, maar op onzorgvuldig communiceren en 
publiceren, vanuit beeldvorming. Tot voor zeer kort klakkeloos door alle kwaliteitsmedia 
overgenomen. Tot er in september ineens een iets genuanceerder artikel in de NRC 
verscheen. 

 De effectiviteit van deze combinatie, bij de 1e verschijnselen toe te dienen, is nog altijd niet 
volgens de gouden standaard aangetoond (op onverklaarbare wijze heeft wereldwijd 
niemand de moeite genomen zo’n onderzoek te doen, terwijl daar alle reden voor was). 

 Temeer daar de Leidse mathematisch statisticus Richard Gill al op 10 juni constateerde, dat 
statistisch gezien het anekdotisch bewijs van Elens en zijn buitenlandse collega’s wel degelijk 
zou kunnen kloppen. 

 In plaats daarvan zijn er talloze onderzoeken gedaan met afwijkende (Hydro)chloroquine 
combinaties, bovendien bij ziekenhuis patiënten waar door complicaties zulke toediening 
inderdaad zinloos blijkt en zelfs gevaarlijk kan zijn. Dat zegt dus niets over vroegtijdig gebruik 
in de 1e lijn. 

Wat mag je nu als huisarts? 

Je mag dit nu dus gewoon off-label voorschrijven, uiteraard in overleg met de patiënt. Je loopt nu 
geen risico meer dat je instanties op je nek krijgt, zoals dat in maart gebeurde met de daadkrachtige 
Brabantse huisarts Rob Elens. 

Mocht je je daarover onzeker voelen, dan kun je jezelf daarvan vergewissen door onderstaande links 
te volgen: 

Opheldering “Richtlijnen NHG hebben geen dwingend karakter”:  

Https://www.nhg.org/veelgestelde-vragen/welke-betekenis-hebben-de-nhg-standaarden-moet-een-
huisarts-deze-opvolgen 

En: chrome-
extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.nhg.org/sites/default/files/conten
t/nhg_org/uploads/18-02uit-stol_nhg-standpunt_off_label_gebruik.pdf 



Nadere juridische analyse, zie: https://zelfzorgcovid19.nl/juridische-positie-huisarts-vs-inspectie-
inzake-off-label-medicatie-in-het-algemeen-en-hcq-in-het-bijzonder/ 

Anderen dwingen ons hiertoe 

Het spijt me dat ik je hiermee in je drukke praktijk moet lastigvallen. Maar deze onnodig 
ingewikkelde situatie is helaas door anderen veroorzaakt, buiten ons beider invloed. 

Nog even bijlezen over de achtergronden van deze mysterieus verwarrende discussie? Gebruik dan 
de volgende link, waar maandenlange grondige journalistiek aan ten grondslag ligt: 

https://redonzedemocratie.nl/corona/de-onontkoombare-feiten-rondom-hcq-berichtgeving/ 

Met vriendelijke groeten, 

yyy 


