
FLCCC reageert op Wall Street Journal artikel over resultaten van TOGETHER TRIAL  

Op 18 maart 2022 publiceerde The Wall Street Journal een artikel met de titel: ‘Ivermectin Didn’t 

Reduce Covid-19 Hospitalizations in Largest Trial to Date’.  

De resultaten van dit onderzoek, dat voorbestemd was om ivermectine als ineffectief aan te tonen, 

bevestigen de noodzaak van vroege behandeling tegen COVID-19 en bevestigen dat conflicterende 

groepen onderzoeken van concurrerende medicijnen blijven beïnvloeden, zodat ze ontworpen zijn 

om te falen. Verschillende organisaties die betrokken zijn bij de studie hebben een betaalde 

klantrelatie met Pfizer, dat federale overheidscontracten ter waarde van $ 5,3 miljard heeft 

veiliggesteld voor zijn antivirale behandeling, Paxlovid. Een volledige lijst van onderzoeksponsors en -

medewerkers is hier te vinden.  

Het is dan ook geen verrassing dat het onderzoek bedoeld was om te mislukken. In de medische 

gemeenschap is het algemeen bekend dat COVID-19 veel moeilijker te behandelen wordt naarmate 

een patiënt langer symptomen heeft. Vroeg behandelen is noodzakelijk. Toch bestudeerde de 

TOGETHER-studie patiënten waarbij ze tot acht dagen na het begin van de symptomen met de 

behandeling begonnen.  

Bovendien beveelt geen enkele gekwalificeerde arts of wetenschapper aan om COVID-19 te 

behandelen met de lage dosering ivermectine die in de studie wordt gebruikt, noch om een patiënt 

slechts drie dagen met ivermectine op een lege maag te behandelen, zoals TOGETHER deed. FLCCC-

artsen begrijpen al bijna 18 maanden dat ivermectine het beste werkt tegen COVID-19 wanneer het 

wordt toegediend met een vette maaltijd en totdat de symptomen verdwijnen.  

Onze eerstelijnsartsen - die COVID-19 behandelden met corticosteroïden maanden voordat de NIH ze 

aanbeval - hebben ontdekt dat ivermectine het meest effectief is als onderdeel van een 

behandelingsprotocol dat andere door de FDA goedgekeurde medicijnen en supplementen bevat, 

ondersteund door klinisch en observationeel bewijs. Het gebruik van onze I-MASK+, MATH+ en I-

RECOVER protocollen is allemaal bewezen effectief te zijn in overeenkomstige stadia van de ziekte.  

Proeven met generieke geneesmiddelen die worden gefinancierd en beïnvloed door winstgedreven 

farmaceutische bedrijven zullen altijd mislukken. We moeten een onafhankelijk, goed gefinancierd 

overheidsorgaan creëren dat zich toelegt op het uitvoeren van goed ontworpen onderzoeken en 

transparante onderzoeksstudies naar hergebruikte generieke behandelingen - niet alleen voor 

COVID-19, maar voor alle ziekten die veilige en betaalbare remedies kunnen hebben. Het gebruik van 

onafhankelijk onderzoek is onze enige hoop om te begrijpen hoe deze geneesmiddelen het beste 

kunnen worden gebruikt om patiënten te helpen. 
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