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Publicatie wordt
apothekers te vëel
Van een onzer verslaggevers

,AMSTERDAM - Bijde rechtbank in
'' Den Bosch is gisteren de zaak be-

gonnen die de apothekerskoepel
KNMP heeft aangespannen tegen
de fieelance journalist Lucas van
der Hoeven.

Van der Hoeven heeft in publicaties
herhaaldelijk de bonussen en kortin-
gen aan de kaak gesteld die apothe-
kers ontvangen vah de farmaceuti-
sche industrie. De minister wil ervan
af en ook de KNMP belijdt aljaren dat
haar de zaak een doorn in het oog is.
Maar hoeveel er in deze geldstroom
omgaat, daarover verschillen de me-
ningen.
Omdat niemand het naadje van de
kous kent, doen verschillende bedra-
gen de ronde. In de Kamer noemde
Rob Oudkerk (tudA) 400 miljoen.
Maar minister Borst pakt de apothe-
kers dit en komend jaar 'slechts' 150
miljoen af. Ruim 200 miljoen zou dan
blijven zitten bij de apothekers.
Borsts eigen rekenmeester, dr. C. M.
de Vos, directeur geneesmiddelen-
voorziening van MA/S, schatte het be-
drag in 1993 op 300 miljoen, het
moet volgens hem nu tussen de 360
en 400 miljoen liggen. Per apotheek is
het bedrag 1,7 miljoen in 25 jaar tijd.
Apothekers incasseren deze extra in-
komsten in de vorm van bijvoorbeeld
hulp bij verbouwing van de winkel,
participatiebewijzen in de farmaceu-
tische groothandel en directe kortin-
gen.

,,Dat gun ik die apothekers best",
aldus Van der Hoeven, j,maar de ach-
tergrond voor de patipnt is dat dit
geld wordt uitgegeven om hem
duurdere medicijnen ie verstrekken
dan nodig. En duurdere mediqijnen
zijn niet altijd de beste. Vraag maar
eens aan directeuren van verpleeg-
huizen naar de medicijnen waar pa-
tiënten mee binnenkomen. Via het
farmaco-therapeutisch overleg, het
periodieke gesprek tussen artsen en
apothekers, hebben die laatsten een
flinke vinger in de pap btj de keus van
geneesmiddelen."
Op basis van gesprekken met des-
kundigen zoals genoemde De Vos
meent Lucas van der Hoeven dat de
KNMP de laatste 25 jaar erin is ge-
slaagd te voorkomen dat er iets werd
gedaan aan de bonussen en kortin-
gen en dat de apothekers intussen
meer dan twee miljard aan bonussen
en kortingen hebben opgestreken.
Een artikel onder de kop 'De vezwe-
gen inkomsten van de apothekers' in
het blad 'De Belastingbetaler'van juli
waarin Van der Hoeven dit uiteenzet-
te, werd de KNMP te veel.
In het artikel becijferde Van der Hoe-
ven dat een gemiddeld lopende apo-
theek bij een opzet van drie miljoen
ruim 3,5 ton aan bonussen en kortin-
gen ontvangt. ,,Met als gevolg dat
particulieren, werkgevers en werkne-
mers per jaar zo'n20 gulden onnodig
te veel aan ziekenfondspremie beta-
len."
Het artikel van Van der Hoeven ein-
digde met.,,De discussie over de bo-
nussen en kortingen duurt nu almeer
dan 25 jaar. Hoe lang moeten ile
consumenten nog op compensatie
wachten, mijnheer Hagenzieker?"
Hagenzieker is de vooaitter van de
KNMP. ln een gefotokopieerd stuk uit
De Belastingbetaler met allerlei hand-
geschreven commentaar, vraagte-
kens en uitroeptekens protesteerde
hrj brj de redactie ván het blad. De
KNMP eiste op hoge benen rectifica-
tie, maar'De Belastingbetaler' voelde
er niet voor. Waarop de KNMP naar
de rechter stapte. De zaak begon gis-
teren met een uitwisseling van stuk-
ken. Later zullen getuigen worden
gehoord. Van der Hoeven, die bijge-
staan wordt door een advocaat van
de journalistenbond NVJ, hoopt op
die manier de werkelijke hoogte van
het bedrag aan bonussen en kortin-
gen boven water te krijgen.


