
Minister Borst en freelance journalist, Lucas van der Hoeven, zijn door

de KNMP (Koninkli jke Maatschappij ter Bevordering van de Pharmacie)

voor de rechter gedaagd. Het gaat om de B&K (Bonussen en Kortingen)

opbrengsten, die openbare apothekers verdienen aan de medicijnen-

handel. De minister wordt gedaagd vanwege de eenzijdig opgelegde

extra korting met 5O miljoen gulden, terwij l Van der Hoeven wordt

vervolgd vanwege zijn artikel over'De verzwegen inkomsten van de

apothekers' in de 'Belastingbetaler' van juli 1997.
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Iiruis. Cirrtr.narl<, tran srnuralc farmacie

pt'oicctcn cn rle Iloots vestiging in llot-

tcnlant. I'iovenrlicn worrlt cle detaillis-

te'n-sclrzrl<el sinrls 1 jarruari nauwgczet in

cle gaten gchourlen ckror cle Nt'clerlancl-

se Mcricr l ingings Autori tci t .  Want die is

bcv< lc.q d onr tegcn concurren1ie-ver.,ral-

sing op tt ' t rulen. I)oor al die beclreigin-

gcn gaat r lc KNN{l) - tcn r inrcchte -

stt ' r ' r ls wikler ont zich hccn slazrn.

IMAGO
"l)c zryrothekc'rs zi jn hct spuugzat.

Stteds worrk'n zij zrls grott geldw<tlven

iil.geschildt'rrl". zei drs. M. Hagenzie-

kt'r, zrpothel<er t:n vo<trzitler van cle

KNMI'. Zijn voorgzut.gers Trontlt,
(iraatsnr:r cn Van Zijl hadrlcn dezelfde

nrc'nin.g. I I i t  al le vcrbak' l i l t l tendienst

he'eli Hzrgcnzirkcr ltelaas geen lerring

getrol<ll'n. I )aaronr zou Hagcnzieker
juist blij nroeten zijn, clat zowel minister

llorst als journalistt'n hcrn actief oncler-

steunen cloor rlt' Il&K aan cle schancl-

paal 1e nage'len. Hage'nzieker kan dan

wiizenrl o1t het maatschzqtlrlijk onge-

noe.gen ovt:r ht't 2ir-iarige jubileun'r van

cle Il&Kiuist schoon schilt ntaken. Krij-

gt'n altothe'1<ers rrrisschien clankzij u

loch no.q (ooit ' i )  een l tosit iel ' imago,
rni jn heer Hagcnziekerl

rgela*1,1 Itolq(oc" o^i{ ,471 P ; ot. 2 ,' p,2g

APOTHEKERS FURIEUS OVER KRITIEK OP

Eincl zcvetrtiger jaren werden clc ccrstc

Kameruragen over rle ongeoorkrofrlc cx-

tra inkornslen van oprnbare altothekers

gestelcl. I)ie extra verrliensten zijn in clc

loop cleriaren enonr gestege'n. Vanal

1992 werrd de MAI'- (Meerjarcn Overleg

F-armaceutische zorg) van l<racht, wazrf-

bij staatssecretaris Sirnons cle apotht.

kers stilzwijgend toestoncl urn l-r7u van de

Il&K zclf te' houcleu. lnclien zij nrererr-

IIcQK zouclen ontv:utgen, clan zor-r dat

voorcleel - ooli weer stilzwijgend - ln(x\

teu worclcn verrekencl nret cle zurevcr.

zekeraars. Vtior 19!)7 worclt het I)r&K-

voorcleel op zo'rl.350 nriljoen.qulcleu grr

schat. I)at is ongeveer 267.000.qul i1en

per apotheker. l)c afgekrlten 25 jaar ver-

t l ie t t t le r t  t l t ' ' r r r t ' t l i c i jn r ) láu lnen '  ( ) l )  ( l ( ' z ( '

nranier ca. 2,2 niiljard gulclen.

B&K AFSCHAFFEN
"f)e resuhatcn van liet indicatieve on-

derzoek (van More't, Itrnst eu Young)

cloen vemroeclen dat cle ll&K niet signi-

Írcant zijn afgenouren clrl er l<enneliik

nog rneer miuite aanwezig is binnen clc'

prijsopbouw van geneesnriclclclen clau

eerder was veronclerstcld". zo schreef

minister Borst in april 1997 aan de

Tweede Karner. In het claarop volgcncle

debat in cle Tweecle Karner wercl cle mu
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tie Ourlkcrli,/\r:rn Vliet aanv:rarrl. l)ic

vt'rl:utgt t't'n structurele verlaging van

tlt'inkoopvergoecling nrct 1O'il . He1

C() ' l ( ;  (Centraal ()r.qaan' l-arieven ( i t .

ztindheiclszorg) atlviseercle to1 ccn ul.gt--

hele taricfclaling bij zqtotliclicrs vanaf juli

19!)8 rnet 1(X)nri l joen gulclcn en vanal

1!)!)9 jaarlijks nret 150 nriljoen. Uiteinrk'

lijl< bcsioril N'linister l']>orst zclf orn tle'

apotht'hers vanal' I ianuari 1!)!)8 nog

eens uret l-r0 nriljoen extra te lior1t'n.

I)aaronr worclt  ool< zi j  nrr cloor clc

KN N'II' gt'rlagvaarcl .

WOG & NIVIA

Nu rlt' stiiging van ck' uitgaven voor ge-

neesrrr iclcl t ' len grotr.nrleels tot staan is

gebracht, richt het beleid zich vooral o1t

ltet vennincleren vart rk'lltar.ges val'r

groothanclelaren cn altothekers. Da:rr-

onr worclt in clc ltiop van 1!)!)8 de W(X]

(de \\k't O1t de ()eneesnticldck'nvoorzie-

niug van 1!)ir8) herzien. Het wetsont-

wcrp ligt.nu voor in cle'l wc.ecle K;uncr.

hr clat ontwerp worclt een principiiilc

ke'uze ten gunstt'van aptitheht'rs als

clic'n stverleners genraakt.

Llehalve ckrtir het wr.'tsontwerlt staan

openbarc apothekers ook onrler clrrrk

cklor dc tocgenornel) coltcurrentie, zoals

clc' postord er-fannacie van het Zilvc.ren
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