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Chetleybeschrijftde spanningbinnen de bedrijfstak,die tegelijkertijd
zakelijkebelangennastreeften produktenaflevertdie de menselijkegezondheid zouden moeten bevorderen. In werkelijkheidwordt dit laatste doel door het slikken van pillen
slechtsin beperktemate bereikt. In
de Derde Wereld zoudenvoldoende
voeding,huisvesting,
scholing,werk
en socialezekerheidveel meer gezondheidsproblemen
kunnen oplossen dan geneesmiddelen.
De meeste
mensenoverlijdener aan armoedekwalen,zoals diarree, tbc, malaria,
en cholera.Alleen al in 1990stierven er volgensde uxesco 14 miljoen kinderen onder de vijf jaar.
Daarvanstierf 30%oaande gevolgen
van diarree,3,5 miljoen door uitdroging, 2,5 miljoen aan in princlpe
eenvoudigte voorkomenziektesals
mazelen,
luchtweg-infecties,
malaria,
tetanusen polio.
Ondertussen
zijn de belangenin de
farmaceutischewereld groot: de
twintig grootstebedrijvenleggenbeslagop 53"/ovande wereldwijdemedicijnen verkoop.De grootstehonderd bedrijvenvoorzienin 95% van
de (vooralwesterse)behoefte.
ln Nederlandprobeertde overheid
al meer dan tien jaar de kostenvan
de gezondheidszorg
te beteugelen.
Sindshet kabinetLubbers-lzijn de
uitgaven voor de Volksgezondheid
gedaaldvan l0%ovan het Bruto NationaalProduktin l98l naar 9,5yo
in 1990. Dit werd vooral bereikt
door de budgetteringvan ziekenhuizen.Er werdechterweinigsuccesvol
opgetredentegen de onnodig hoge
consumentenprijzen.
In Nederland
behorendie tot de hoogstein Euroipa; men betaalt in België de helft
mindervoorde meestepillen.
In tegenstellingtot ziekenhuizen
mochtenhuisartsenbij ons tot I juli
jl. nog onbeperkt alle preparaten
voorschrijven.
Het per die datum ingevoerde GeneesmiddelenVergoedingenSysteem(cvs) moeteeneinde maken aan de groei van de kosten. Hierbij wordende 8.000in Nederland toegelatenmedicijnen on-
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dergebrachtin'therapeutischeclusters'. Alle medicamentendie beneden de gemiddeldeprijs vallen,zullen door de verzekeraars
wordenvergoed.Voor de overigezullen patiënten moetengaanbijbetalen.
Die kommernissen
spelenniet in de
landenvan de Derde Wereld waartoe Chetley zích in zijn boek bepaalt. Hoofdprobleemis dat de afwezigheidvan krachtige overheden
in ontwikkelingslanden
een bijna ongecontroleerdemarketing mogelijk
maakt.Als overhedenwel enigecontrolerendewetgevingtoepassen,
dan
wordenze beschuldigdvan ongeoorloofdeinmengingin het vrijhandelsverkeeren aarzelenindustrielanden
niet te dreigenmet investeringsstops
en stakingvanhulpprogramma's.
Toch ziet Chetleyhard ingrijpenvan
de nationaleoverhedenin de Derde
Wereld als enige oplossing.Zo zijn
in een land als lndia nu nog omstreeks20.000 preparatenverkrijgbaar. Het merendeelervan is onnodig, of ronduit gevaarlijk. Volgens
de 'essentialdruglist' van de World
Health Organizationkan men zelfs
voor de meeste plattelandsziekten
met 40 geneesmidàelen
uit de voeten. Nu is het nog zo dat een Indier
50%7o
van zíjn gezondheidszorguitgaven besteedtaan de aankoopvan
(vaak ondeugdelijke) medicijnen,
terwijl een Nederlander hieraan
slechtsl0% uitgeeft.
In dit boek blijven helaasde vervlechting van de farma- en chemischeindustrieen kartelvormingbuiten beschouwing.
Feit is dat de Europese anti-kartelcommissiedriekwart varrde 400 miljoen boetesuitdeelt aan de chemische industrie
vanwegeovertredingenvan de kartel-wetgeving.Voor de TweedeWereldoorlogverdeelderct, du Ponten
lc-Farben (nu: Hoechst, Basf en
Bayer)de chemische(en farmaceutische)markt onderelkaar.En ook nu
nog bestaan waarschijnlijk allerlei
schimmige'gentleman's
agreements'
tussende producenten.
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