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Publicatie
wordt
apothekers
te vëel
Van eenonzerverslaggevers
- Bijderechtbankin
,AMSTERDAM
'' DenBoschis gisterende zaakbegonnendie de apothekerskoepel
KNMPheeftaangespannen
tegen
de fieelancejournalistLucasvan
der Hoeven.

,,Datgun ik die apothekers
best",
j,maardeachaldusVanderHoeven,
tergrondvoor de patipntis dat dit
geld wordt uitgegevenom hem
duurderemedicijnen
ie verstrekken
dan nodig.En duurderemediqijnen
zijn niet altijdde beste.Vraagmaar
eensaan directeuren
van verpleegVander Hoevenheeftin publicaties huizennaarde medicijnen
waarpaherhaaldelijk
de bonussen
en kortin- tiëntenmee binnenkomen.
Via het
genaande kaakgesteld
dieapothe- farmaco-therapeutisch
overleg,het
kersontvangenvah de farmaceuti- periodieke
gesprektussenartsenen
scheindustrie.
Deminister
wil ervan apothekers,
hebbendie laatsten
een
af enookde KNMPbelijdtaljarendat flinkevingerin de papbtjde keusvan
haardezaakeendoornin hetoogis. geneesmiddelen."
Maarhoeveel
er in dezegeldstroom Op basisvan gesprekken
met desomgaat,daarover
verschillen
de me- kundigenzoalsgenoemdeDe Vos
ningen.
meentLucasvander Hoevendat de
Omdatniemandhet naadjevan de KNMPde laatste25 jaarerin is gekouskent,doenverschillende
bedra- slaagdte voorkomen
dat er ietswerd
gende ronde.In de Kamernoemde gedaanaande bonussen
en kortinRob Oudkerk(tudA) 400 miljoen. gen en dat de apothekers
intussen
Maarminister
Borstpaktde apothe- meerdantweemiljardaanbonussen
kersdit en komendjaar'slechts'
150 en kortingenhebbenopgestreken.
miljoen
af.Ruim200miljoen
zoudan Eenartikelonderde kop'Devezweblijvenzittenbij de apothekers.
geninkomsten
vandeapothekers'
in
Borstseigenrekenmeester,
dr. C.M. hetblad'DeBelastingbetaler'van
juli
de Vos, directeurgeneesmiddelenwaarinVanderHoeven
dit uiteenzetvoorziening
vanMA/S,
schattehetbe- te, werd de KNMPte veel.
drag in 1993op 300 miljoen,het In het artikelbecijferde
Vander Hoemoetvolgens
hemnu tussende 360 vendat eengemiddeld
lopende
apoen400miljoen
liggen.
Perapotheek
is theekbij eenopzet vandriemiljoen
hetbedrag1,7miljoenin 25jaartijd. ruim3,5ton aanbonussen
enkortinApothekers
incasseren
dezeextrain- gen ontvangt.,,Metals gevolgdat
komstenin devormvanbijvoorbeeld particulieren,
werkgevers
en werknehulp bij verbouwing
van de winkel, mersperjaarzo'n20guldenonnodig
participatiebewijzen
in de farmaceu- te veelaanziekenfondspremie
betatischegroothandel
en directekortin- len."
gen.
HetartikelvanVander Hoeven
eindigdemet.,,De
discussie
overde bonussen
enkortingen
duurtnualmeer
dan 25 jaar. Hoe lang moetenile
consumenten
nog op compensatie
wachten,mijnheerHagenzieker?"
Hagenzieker
is de vooaittervan de
KNMP.
ln eengefotokopieerd
stukuit
DeBelastingbetaler
metallerlei
handgeschrevencommentaar,vraagtekensen uitroeptekens
protesteerde
hrj brj de redactieván het blad.De
KNMPeisteop hogebenenrectificatie,maar'DeBelastingbetaler'
voelde
er nietvoor.Waaropde KNMPnaar
de rechterstapte.Dezaakbegongisterenmet eenuitwisseling
vanstukken. Laterzullengetuigenworden
gehoord.
Vander Hoeven,
die bijgestaanwordt door eenadvocaatvan
de journalistenbond
NVJ,hooptop
die manierde werkelijke
hoogtevan
het bedragaanbonussen
en kortingen bovenwaterte krijgen.

