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I. He€ft de staatssecretaris kcnnis genomen van hct
ar.tjk"gl lq lVIj l.J"d.rlu"d' (vN) van 7 mei jl. over
gep e$sm iddëïêniffiiïi-g'doo r apoi h e k e ri ?

z.- l { :  hct  waar,  dat  apothekcrs extra kort ingen
bediigen en andere eitra inkomsten verwerven.

dat de gegevens worden verstrekt ten behoeve van
deze controle. pp grond van artikel 44a stelt de. ..{::ÉteKentonclsraàd een modelovereenkomst vast,
gehoord de.betrokken organisaties, indien het over_. ,. : -Jeg truríen dleze organisatles, als becloeld in artikel

.-., :-{QÍj€erqte lid, niet binnen de termiin als bedoeld in
; arl&él 44a, vierde lid, heeft geleid iot overeensrem_
-Ting 

9! de uitkornst daarvan niet voldoet aan het
bepaalde in artikel 45, en deze uitkomst niet de
goedkeuring heeft gekregen van cle Ziekenfonds_
raad.

Helaas heb ik moeten constateren dat de Konink_
lijke Maatschappij ter bevordering der pharmacie en

::, y,.l:ntCrng van Nederlandse 
.4iekenfondsen nog

attUd geen overeenstemming le.pben kunnen berei l
ken..Nog afgezien van evériiuêle regelinsen ten
aanzien van 'goed 

koopmanschap' in beïoelie ou"._
eenkomst ben ik van mening, daide tarieven voor de
farmaceutische hulp door àpothekers en apotheek_
houdende artsen zodanig dienen te zi jn oplebouwd
dat, bij inkoo.p van geneésmiddelen bêtraátáe finan_
clele voordelen op een nader vast te stel len wijze
mede aan de ziekenfondsverzekerde en de part icu_
l iere ge-bruiker ten gocde moeten t<omen] in ait
v:. lband overweeg ik gebruik te maken van de mij  en
mUn ambtgenoot van Economische Zaken krach_
tëns art ikel r4 van de Wet tarieven gezondheidszorg
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Cultuur enkele vragen gesteld over genccsmiddelen- dat apothekers clic een vestiging buiten de .tuimiii i i
voorziening door apothekers. van d-e xNr,r overwegen vaaË mïeilijktre.f"n iouJlï

ondervinden bi j  het  f inanciercn van hun prakt i jk ,
doordat reeds gcvestigdc apothekcrs zoudcn dreigcn
potentiële financieringsmaatschappijen hun kla;di-
zre voor'0aan te onthoudcn?

, t  l '  -

r4. Wat is de reactie van de staatssecretaris over de
gang van "aken die in het vN-art ikel wordt gemelcl,
dat gevestigde apothekers door drcigemenïen aan

. het adres van farmaccutische groothandels deze
zouden wil len beletten te leveren aan apothekers,
die zich hebben gevestigd buiten de claimli jsten van
de xxltp orn? 

,,

.5. Verct ient het, gêzien deze berichten, well icht
aanbeve l ing  zo  spoed ig  moge l i j k  een wet te l i j k  vcs-
t igingsbcleid voor apothekers en apotheekh<ludende
huisartsen te real iseren?

t(t.  Zou ecn vcstigingsbeleicl kractf lens de-wvc clc
kwali teit  van dc genecsrhiddelenvoorziening verho-
gen €n tevens de invloed van de rccds ÍIe-vestisdc
apothekers op het vestigingsbelcid terugclr ingeri i

dib uiteindel i jk door de ziekenfondsverzeker<Jen
worden opgebracht? Zo ja, komt dit  dan vooral voor,.
bi j  apothekers die belangen hebben in een groothan-ï
del? 

- 
I .

3. Welke controle oefent dc Zickenfondsraad uitbp
de extra inkomsten uit  'goed kooprnanschap'?

4. Acht de staatssecretaris dcze controle voldoen-
de?

5.  Is  h i j  berc id  de  nonnen,  d ic  b i i  dczc  cont ro le
worden gehanteerd en de resultaten. cl ic dezc oplc-
vert,  aan deze Kamer over tc leggen?

6. Hoe denkt dc staatssecretaris ovcr het systecnr
van kort ingen en bonussen bi j  grote urder.s voor
genecsrniddelcn in verband nret de beheersing van
dc kosten van de gezondheidszorg?

7. ls dc kwali teit  van de gezonclhcidszorg gecl iend
met deze st imulans tot onrzetvergroting?

8. Verdient in dat vcrband central iscrins van cle in-
en verkoop van gencesmidclelcn via het ïru welt icht
de voorkeur, zodat deze kort ingen c.cl.  aan <Je
algernenc micldelcn tcn gr>cde komcn?

9. Wil de staatssecrctaris bi i  de in het vN-art ikel
door de heer Landhccr genocntcle conrnrissie aan-
dr ingen op  he t  snc l  u i tb rengcn van cen c indrappor t ,
zodat zo spocdig nrogeli jk nraatrcgelcn kunnen
wordcn genomen'l

to .  Acht  de  s taa tssccrc ta r is  he t  n l i la tschappc l i j k
aanvaardbaar ,  da t  encrz i j c ls  apothekcrs  u i t  ( i c  ha ; -
del in gencesmiddelcn cxlra inkomsten vcrwcrven
die ten laste komen van de ziekcnfonclsvcrzekcrdcn.
terwij l  anderzi jds die vcrzekerdcn een eigen bi jdra-
ge moeten betalen voor clke af levering van cen
geneesmidde l?

I  t .  Dra lg t  naar  dc  n tc r r i r rg  vun de  s t i l i l t ssccrc ta r is

7tl{ 
i

r vcrleende bevoegdheid tor het g.u"ï uon uán*i1rinï
gen aan, het Centraal orgaan tárieven eezondhéids_
zorg met betrekking tot áe inhoud uanËen richtli jn,
waarin een hierop gerichte opbouw en wijze van
Derekenlng van <le tarieven voor farmaceutische

Staatssecretaris Van der Reijden van Wclzijn.
fgtl i jgglonqheid en Cultuur hccft deze vragcn op
6 ju l i  t98r a ls volgt  bcantwoord.  
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]ehaalde inkot 'rpvoordelen komen rieestal niet ol f
] l cch ts  zeer  tcn  dc le  tcn  gocdc  aan he t  z ickcn fonds .  f
l" /aarai ln c, le apothckcr als mcdcwerkcr is vcrbondcn. g
I {c t  hebben van be langcn in  .ecn  groo thanc lc l  i *  Fl l cch ts  éón van dc  wegc i ,  waar langsËxr ra  inkome n  I
kan worclcn ucr*oru"ï.  l {ct is mij  niet uct<enJ-i i i  í
vooral apotlrckcrs nrct t lcrgcl i ikó bclangen ook I
dcgene n zi jn, die via kort inge-n en dergel i jkË inkom- I
sten vcrwerven die niet ten goede komen aan dc i
zickenfondsverzekerden. j

I
3 , 4 . . c 1  f 2 . O p  g r o n d  v a n  c l e  p e r  r  j a n u a r i  1 9 8 3  \
gewijzigdc ziekenfondswet dicni de overeenkoírsi \  \als beeloeld in art ikel 44, cerstc l ic l ,  bcpal ingcn rc
bcvat ten  d ic  rcgc len ,  c la t  de  z ickenfondsèn có t ro lc
uitclefenen op de naleving van de overeenkomsr,
warronder bcgrepen de controle op clc te vcrr ichtcn
dan wc l  vc r r i ch tc  p rcs t l t i cs  cn  op  c lc  ju is thc ic l  van  c lc
daarvoor in rekening gcbrachte bediagen, alsmeclc

hulp wordt vastgesteld. Ik ben voorneméns hierom-
trent overleg aan te gaan met de minister van
Economische Zaken.

Indien het Centraal orgaan tot goedkeurins dan_
wel vaststel l ing van tarielen kom-t,.waarin ó ".n
nacle.r.  j9 bepalen wijze rekening wordt gehduden
mer r)U.lnkoop-van geneesmiddelen.behaálde voor_
oelen, rs het de apotheker en apolheekhoudende
arts verboden om een ander dan eËri in ae zin van de
wrc rechtsgeldig taríef in rekening te brengen.
Aangezien ovcrtreding van een dêsbètreffende ver-
DoosDepatl_ng een economisch eIe$qt betekent in de
z.rn van d9.Wet op de econqmisèhe áel icten, bestaat
de.moggli jkheid. dat, naast de ziekenfondsen, dan
ook de Economische Controle Dienst ziekenfonds_
larie.ven.(naast part icul icre tarieven) op hun rechts-
gercugneld controleert.  Voor de Ziekenfondsraad
ligt hier geen taak.

5 .  Ge le t  op  mi jn  an twoord  op  de  v ragen 3 ,  4  en  r2
Kan n ter  beantwoord ing  ach terwege b l i j ven .

I g, lO 
achr her sysreem van kortingen cn bonussen bij

i lglgr. orders voo.r geneesmiddelen niet verwerpelijk,
i lrntts cr voldaan is aan de uitclrukkelijke voorwaanle
f dat 

,bch;rlldc inkot_rpvoorclclcn u.rni e"n belangrijk
1Íleet op systemarische en controleerbare wijzd tén
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7. De kwaliteit van de gezondheidszorg is hier ineerste instantie niet in hét geding, t" *Ë.i daar erniet direct sprake is van eenltimulàns toi ornzetver_
grorrng, althans voor zover het het volume in de afzet
van geneesmiddelen betreft. Kortingen en bonussen
zijn erop gerichr om substituti" aooï quiïaÀ"nrt"t-
lfng tdentieke of gelijkwaardige geneesmiddelen
tegen te gaan.

8.. Centralisering van de in- en verkoop yan senees-
mtddelen via het nls houdt niet in, dat fàbrika-nten en
rmporreurs er voortaan zonder meer van af zullen
zien de apotheker financieel te Uevooiàeien, met
net oogmerk de eerdergenoemde substitutie te
Dernvloeden. Zoals ik in mijn antwoord op vraag 3
::_"-d: tb 

aangegeven, moei mijns inziens àe oplósi
slng vgoj cte gesignaleerde problematiek veeleèr in
oe tanelstructuur worden gezocht. Daarbii moet er
voor worden gewaakt, dai prikkels tot e"n farma_
ceutlsch en economisch verantwoord inkooobeleid
door. de apotheker of apotheekhouAenáe ais niet
worden weggenomen.

9.. De Ziekenfondsraad heeft op z8 april r9g3 het
advies inzake betalingen farmaèeutiscïe hílo' zie-
kenfondsverzekering uitgebracht. In dit áduies
wordt een aantal voorstellen geformuleerd om te
komen tot een verbeterde regèling van het totale
systeem van de betaling van de verstrekking van
farmaceutische hulp aan ziekenfondsverzekeïden.
In het onderhavige advies somt de raad eveneens een
aantal mogeli jkheden op van een centraal eeleide
invloed van de in- en veikoop van geneesmiàdelen.
D.e raad heeft hieraan nof geen- waardeoordeel
yillen hechten; wel zal hij ei óp zo kort mogelijke
[ermijn nader advies ovei uitbiengen.

Ioen I r .  Ik acht hetmaatschappeli jkaanvaardbaar,
dat apothekers (en apotheettróiraeíOe artsen) extra
rnkomsten uit .de handel in geneesmiddelen behalen
indien .door een gericht irlkoopbeleid de totale
kosten lager uitkomen dan zondei zo een beleid het
geva.l  zou zi jn. In het kader van het pri js-/ inkomens_
beleid worden deze extra inkomstén wel serekend
tot het inkomen van de beroepsgroep als gáeel, dat
aan het norminkomen wordt getoetst.-Indien er
evenwel in het geheel geen sprake is van een
Iastenverl icht ing voor de ziekènfondsverzekerde
terwij l  er toch aanzienl i jke extra-tari faire inkomsten
worden genoten, acht ik dat een onjuiste zaak. Het
betalen u. l l  g"n eigen bi jdrage staat hier in principe
los van. Wel zou een herziening van de tariefstruc-
tuur in bovenbedoelde zin op te imijn kunnen leiden
tot een heroverwcging van de hoogte van de eigen
bijdrage.
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