Van de redactie

Inhoud

et mistige herfstweer, de niet altijd positieve ingezonden brieven in de krant en de aasgieren op het dak van
de apotheek hebben op veel apothekers een fatalistische uitwerking. Dit fatalisme leidt tot een opmerkeliike eensgezindheid die helaas de doodsteek van het vak dreigt te worden. Het idee van een naderend einde doet veel collegae besluiten om massaal bonussen en kortingen binnen te slepen. De
buurman doet dit immers ook, de industrie komt met korting na
korting en ook de groothandels blijven niet achter. Een idioot
idee als je bedenkt dat de apothekers tegelijkertiid roepen dat
de bonussen en kortingen maar eens moeten worden ingeperkt,
de industrie bij hoog en bij laag volhoudt dat de prijzen absoluut niet naar beneden kunnen en de groothandels liever niet
mee doen. De overheid geeft even niet thuis, als een aasgier
wachtend op het moment dat duidelijk is wie de zwakste partij
is. Hoe meer bonussen en kortingen er worden binnengesleept,
hoe beroerder het er voor de apotheker uit gaat zien.
Stop dit fatalisme, stop met het binnenslepen van die kortingen,
want aasgieren zijn dol op vette apothekers.
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Pharma Selcctais een bullctiu voor clc apotheker. Het
verschiint tween'ekelijks en rvordt tocgczonden airn aile
prirktizererrde apothekers. I'harma Selcctageeft snelle err
onpartijdige' informatie ovcr geneesmiddelen cn rrreuws
op farmacotherapeutisch gebied.
Bij het samenstellen van de irrhoud is cle uitcrstc
zorgvulcligheid betracht. Moclrte'ner onverhoopt toch
oniuistireden voorkomcrl, dan kurruen uitgevcr etr redactie
hien'oor geen verantlvoordelijkheicl clragen.
C)verrrarnevan (de1cnvan) artikelen r,ritdit bulletirr kan
alleen plaatsvinclen na schriftelijke tocstemmitrg van de
r-ritgevcr.
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