tqc/
4neJl' , ch fenn

Andrew ChetIeY, A healthY business?
Woild health and the phormaceuticql industry. Zed Books Ltd., Londoa 19ffi- 206
blz. ISBN 086232735.Priis f 40'20. (Impor'
teur Euwqrd, Den Hoog)
Het zeer compcrct geschreven boek staat
een essentieel en rationeel geneesmiddelenbeleid voor. De meeste ziekten kunnen
crrtsen met 250 mediciinen bestriiden' Het
giroteacmtql middelen-30.000 in Duitslcmd
en Lrdicr - leidt onnodig tot cllerlei gevccrrlijke interccties en onjuiste doseringen'
Beperking vcm ondoelmcrtige geneesmiddelen gebruik betekent meer broodnodige
deviezen en consumptieve bestedingeu' In
India geeÍt men 50% van het gezondheidszorgbudget hieracrn uit, terwiil dct in Nederlcrrd slechts l0% bedracgt. In India zouden zich meer dcn 200 soorten vitcmine C
op de mcnkt bevinden. Ook vernrimen de
producenten er de thercrpeutische ccrtegori"e., en laten biiwerkingen en contrcr-indicaties cchterwege. Zo ontrccdde de \MHO
in i980 het gebruik vcrn neomycin in antibiotica. Ànno 1987bliikt het nog in 14%van
de crnti'dianeemiddelen <rcrnwezigte ziin.
Er is sprcke vcn een dubbele mor<rcrl.Als
overheden van derdewereldlcrnden enige
controlerende wetgeving op deze bedriiÍstck toepcrst, dcn.,wordt zii beschuldigd vcm
ongeoorlooÍde inmenging in wijhcndelsprcktiiken. Industrielanden dreigen dcn
zelÍs met een investeringsstop en met stcrking vcrn hulpprogircmmc's. Zocls in 1982,
toen het straatcrrne Bcnrglcdesh een rationeel geneesmiddelenbeleid ging voeren.
Voor Orgcrnon betekent dcrt een omzetdcling, omdcrt het ccrnpriizen vcrn crncbole
steroïden om de eetlust vcrn kinderen te
vergroten, werd verboden. De meeste Ícrbrikcmten maken uitsluitend prepcncrten
tegen westerse welvacrtsziekten (kcrnker,
hcrrtziekten). De resecncb- en' ontwikkelingskosten - zo'n 15%v<rn de omzet - besteedt men geheel aan dergeliik onderzoek. Toch overliiden er meer wereldburgieÍs cÍctneenvoudig te verhelpen ziekten,
zocrls dicrree, TBC, malcricr en koorts; clleen ql in 1990stierven hiercran volgens de
UNESCO 14 milioen kinderen onder de 5
jcqr.
Enige zaken lcrat Chetley terzijde. Zo trekt
hii geen pcncllel tussen de gigcntischegezondheidsproblemen in de huidige derde
wereld en het westen acrn bet begin vcm
deze eeuw. Ook gcrcrtChetley niet in op de
vervlechting vcrnde fcrmcrceutische met de
chemische industrie, noch op de kcrtelvor'trrnsÍer-pricing'-systeem oÍ de toeming,
nemende monopoliseringsgrcrad. Volgens
SCRIP's iocrrrcrpport 1990 leggen de 100
gnootste westerse bedriiven beslcg op 95%
van de wereldhcrndel. Desclniettemin
vormt het boek een uitstekende en korte
inleiding op de wereldwiide geneesmiddelenproblematiek.
Luccrsvcrn der Hoeven
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Chorles Medqwqr. Power and Dependance; Sociol Audit on the saÍety oÍ medicines.
Londen: Sociol Audit, 1992. 283 blz. Prijs:
f 37,50. (Te hestellen bij: Health Action Internqtionql, teL. 020-6833684.)
In 1885 bevql Freud het injecteren vcn coccrïne ccn. Twee jcrcr lcter zou hii dat categorisch ontkennen.''Hij
bleeÍ het desalniettemin bijncr zijn hele leven gebruiken.
Hij meende in het clgemeen dct verslcrving
niet door het middel werd veroorzqqkt,
mccr te wijten zortzTjn crcrn de persoonlijkheidsstructuur vqn de pctiënt. Die misvatting bestcct nu cI zo'n 150 jcrcr, volgens
Medqwqr in ziin recent verschenen boek
'Power
cnd Dependance'.
eeuw meende
De cÍgelopen cnderhalve
te
men telkens weer een'wondermedicijn'
gold
hebben ontdekt. Achtereenvolgens
dqt voor opium, morÍine, coccine, bromides, barbiturcrten en benzodiazepinen (Valium, Librium en Mogcrdon). Van de eerste
vijÍ middelen weten wijzeker dat deze verslqvend werken. Toch duurde het lcng
voordat dit inzicht clgemeen werd cranvqqrd. Zo produceerde Bcyer tot 1923 een
'Heroin',
hoestdrank, onder de merkncqm
die morÍine bevatte. Het middel werd aanhoestgeprezen als een niet-verslavende
onderdrukker voor kinderen! Uit oncrÍhankelijke onderzoeken nccr de verslcvende
werking vcn de benzo's blijken pctiënten
bij een lcrnger gebruik wel degelijk verslcaÍd te rcken. Zij hebben een steeds hogere dosis nodig om hetzelÍde eÍÍect te kriigen. Bovendien zijn de onttrekkingsversChiinseièn groot cls de medicctie wordt
beëindigd.
De industrie gcÍ weinig ruchtbqqrheid aqn
dit soort resultcrten. VeeI regeringen liepen
te hoop tegen de extreem hoge Vclium- en
Libriumpri jzen. Zowel de Amerikcrqnse Sencrat crls de Britse monopoliecommissie ncrvoorcrl met het
mgn strenge mcctregelen,
en de volksoog op de kostenontwikkeling
gezondheid. De benzodiqzepinen wcren in
de jcren zeventig immers zo populcrir, dqt
'mother's
zelÍs de Beatles een song acn
Iittle helper' wiidden.
Veel pctiënten slikken hun levensproblemen ureg door het innemen vcn een rustgevertje. Velen van hen kriigen icrrenlcng
zonder hun crrts te
herhclingsrecepten
rcrcdplegen. Dacrdoor is er een gezondVolgens
ontstcrcn.
heidszorgprobleem
ProÍ. Zitmcn (biologische psychictrie) slikken 600.000 Nederlanders dcgeliiks hun
benzo's lcnger dcn een maand. Deze groep
Een
vertoont zeker'aÍkick'-verschiinselen'
begerichte proÍessionele hulpverlening
stqat er niet voor hen; wel voor de 800.000
probleemdrinkers.
Een uitstekend boek voor hen die zich onvoldoende recrliseren, dct pilleties voor de
geest géén problemen oplossen.
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R. Ballance,J, Pogány,H, Forstner.The
world's pharmaceutical índustries,an
international perspectiveon innovati'
on, comqetitionand Policv'
tJnitedNationsIndustrialDevelopment
Organization,EdwardElgarPublishing
Ltd, IJK, 1992.275 blz.Priisf 160,'.
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