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Publikaties door drs. Lucas van der Hoeven: 
256 artikelen sinds 1979: oa. in Medisch Contact, Trouw, NRC, Elsevier, Unicef-

Nieuws, Internationale Samenwerking, Onze Wereld, Bijeen; Arts & Auto, -

Medische Aansprakelijkheid, MGZ, Hartslag, Kanker, Overleven, Vast en Zeker 

(Ohra), Psychologie, Zorgverzekeraars Nederland Magazine, FNV- & CFO-

magazine, de Gelderlander,  Reflector, Toergepaste Wetenschap (TNO), 

Arboscoop en Transfer (Nuffic) en Erfgoed magazine. 
 
1)"Huispsycholoog? Lang leve de praktijk!" literatuurstudie en onderzoek naar  
    huisartsen-psychologen samenwerking (beleid, organisatie, financiering en medische  
   consumptie),  februari 1979, 307 p. 
2) "Indiase vrouw is slavin van man en zijn familie", Trouw, 31 maart 1980, p. 5. 
3) "Gandhi's terugkeer verbijstert ook India zelf",  Trouw, 9 januari 1980, p. 7. 
4) "Organons strijd tegen de ondervoeding", De Groene A'dammer, 30 mrt. '83,  7. 
5) "Informatie over codes en de farmaceutische industrie" Wemos, 1 sept. '90. 
6) "Farmaceutische industrie en Derde Wereld", Wetenschap & Samenleving, feb.1984. 
 7)"Democratie in India is een vernislaagje", Volkskrant 2 juni 1984. 
8)  "Traditionele geneeskunde op dood spoor", India-Nieuwsbrief, augustus 1984. 
9) "Geneesmiddelencode broodnodig, farmapraktijken in de Derde Wereld", Tijdschrift    
    v. Gezondheid & Politiek, oktober, 1985. 
10)"Algemene redactionele Inleiding" en "Heden en verleden in de farmaceutische          
     Industrie" en eindredactie van 'Revoluon'-themanummer over geneesmiddelen,           
   Nijmegen, nov. 1990. Bespreking in  NRC, 6 dec.1990, p. 4. 
11)"De problematische Duitse chemische industrie, I.G.-Farben's claim op concentratie-  
    kampgronden; Bayer 75 jaar gifgasproduktie", de Gelderlander, 24 november 1990. 
12)"Medicijnkosten op veel manieren omlaag te brengen", De Gelderlander, 18mrt 1991.  
13)"GVS-paradox: kwaliteitstoename bij lagere kosten",Medisch Contact,29mrt ‘91, 408 
14)Vervolgserie van 8 artikelen in het Tijdschrift voor Medische Sociologie,                       
   Nijmegen, 1990 -1991.   
15)"GVS-twijfels:kostenreductie en kwaliteitstoename?", Farmaceutisch  Nieuws, 
     mei ‘91, 250/1. 
16)"GVS vereist extra patiëntenvoorlichting", NMV-visie, nr. 11, mei '91, p. 3/ 8.   
17)Boekbespreking :"Medicijnen, a healthy business? World health and the pharmaceu- 
      tical industry" door Andrew Chetley; in NRC., 13 juli '91, ZBB., 6 en in Medisch           
     Contact, 27 september 1991, p. 1160. 
18)"Meer waardering voor verpleging en verzorging? Niet alleen een kwestie van geld,    
    maar vooral van principiële keuzen", MGZ, juli-aug. 1991, 36 - 43. 
19)"Dood door medicijn", FNV Magazine, 3 augustus 1991, p. 10 - 12. 
20)"Voor hogere salarissen verpleging is geld genoeg", NMV-visie, 15.aug.'91,4/5. 
21)"De markt van geneesmiddelen: het spel en de knikkers. Is het GVS. de oplossing?", 
     MGZ, september 1991, p. 24 - 27. 
22)"GVS", ingezonden brief in Hartezorg, september 1991, p. 12.   
23)"Geld genoeg voor hogere salarissen verpleegkundigen", Gelderlander, 21sept. ‘91  
24)"Aspirine: 200 jaar een wondermiddel", MGZ, oct. '91, 55; Gelderlander, 12 nov. ‘91. 
25)"Pillen: onnodig, teveel en te duur"; Bijeen, januari 1992, p. 26 - 29.     
26)"Diaree kost 4 miljoen kinderen het leven";Intern. Samenwerking feb ‘92, 43-45. 
27)"Patiëntenvereniging - GVS;medicijnen:vervangbaar of niet?";MGZ,mrt ‘92, 46/7  
28)"Borst of flesbaby-voeding?", UNICEF-nieuws, december 1991, p. 20 - 21. 
29)"Langer leven door verstandiger eten, tweede Europese voedsel en voedings-            
    conferentie"; Trefpunt (Min. van WVC), 15 mei 1992, p. 10 en 11. 
30)"Flesvoeding alleen als borstvoeding niet kan", de Gelderlander, 13 juni 1992. 
31)"Sufmakers blijven toeslaan", FNV-magazine, 4 juli 1992, p. 34.  
32)"Antidepressiva breder inzetbaar", Nieuwsblad Gezondheidszorg, 21 juli '92, p. 9.  
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33)"Schizofrenie: op zoek naar een behandeling, de meest onbegrepen psychiatrische    
   aandoening", Nieuwsblad Gezondheidszorg, 15 september 1992; p.5. 
34)Boekbespreking Charles Medawar, "Power and dependance", Social Audit, 1992;  
     in: Medisch Contact, nr. 37, 11 september 1992, p. 47. 
35)"Kwaliteitszorg door veilig voorschrijfbeleid, FTO, medicatiemodule en formularia",      
    Nieuwsblad Gezondheidszorg; 18 augustus 1992, p. 4. 
36)"AIDS: een onderschat probleem; 8.000 Nederlandse slachtoffers in 2.000", Nieuws   
    blad Gezondheidszorg 18 augustus 1992, p. 1 en 2. 
37)"Living apart or together? Riagg Jeugdzorg op een kruispunt",GGZ-                    
     gazet,spt92,14/15  
38)"Baby aan de fles: een nieuw EG-taboe"; Bijeen, september 1992, 14 - 16. 
39)"Geneesmiddelenvoorziening onvoldoende, zorginstellingen onttrekken zich aan de   
     waarneming van de inspectie", Nieuwsblad Gezondheidszorg, 15 sept. 1992, p. 1-2.  
40)"Biologische psychiatrie ondergewaardeerd, rapport kerngroep: hulp voor bijna een    
    half miljoen patiënten", Nieuwsblad Gezondheidszorg, 15 sept. 1992, p. 2.  
41)"Het San-labaratoriumboek 1992", Nieuwsblad Gezondheidszorg, 15 sept ‘92, p. 6. 
42)"Medici in VS dringen aan op hervormingen",Nieuwsblad Gez.h.zorg,15 sept.’92, 2. 
43)"Nijhuis: dolende koning éénoog?", ingezonden brief, De Huisarts, sept. '92, 56 - 58. 
44)"FOZ-bezuinigingen onontkoombaar, Loondaling voor specialisten?", Nieuwsblad       
    Gezondheidszorg, 20 okt. 1992, p. 1.  
45)"Het gaat stukken beter met me. Maar wel met een smallere beurs", Maandblad          
    Patiëntenbeweging, november 1992, p. 9 - 11.   
46)"Overheid wil herstel overleg industrie", Farmaceutisch congres 1992 te Amsterdam", 
     Nieuwsblad Gezondheidszorg, 17 november 1992, p. 5. 
47)"Therapietrouw onder druk, proefschrift over medicijngebruik", Nieuwsblad Gezond-   
    heidszorg, 17 november 1992, p. 5 
48)”GVS: Gevolgen voor de patiënt (1); Onvolledig, tegenstrijdig en ongenuanceerd",      
    Medisch Contact, 6 november 1992, p. 1309; ingezonden brief.   
49)"Overwicht een toenemend probleem, congres in Lugano over vetzucht, cholesterol    
    en hartinfarct", Nieuwsblad Gezondheidszorg, 18 dec. 1992, p. 6. 
50)"Zorgverzekeraars en farmacie, ingrijpende veranderingen voor de apotheker",  
      Apotheek Management,1993, nr. 1, jan. 1993, 15 - 19. 
51)"Hoe gezond is Nijmegen?; toenemend inkomensverschil leidt tot meer ziekte";  
      Frontaal, jrg.19, nr. 1, feb. 1993; p. 8 - 10; mei 1993. 
52)"Huisartsen accepteren smeerselgeld, reisjes, computertjes, faxjes"; FNV-magazine   

    13 mrt. 1993, p. 8-10; overgenomen in media/ Tweede Kamervragen: W.de Pree. 
53)"Klagen mag in de gezondheidszorg", de Gelderlander, 13 april 1993. 
54)"Een pilletje voor de geest heeft nog nooit een probleem opgelost, 600.000 medicijn- 
      verslaafden in Nederland", Vrouw & Gezondheidszorg, mei '93; 19-21.   
55)"WVC wil één gesprekspartner farmasector"; Adformatie; 8 april 1993, p. 35. 
56)"Geneesmiddel moet en kan goedkoper, prijsmaatregel naar Amerikaans voorbeeld   
      is een van de oplossingen", de Gelderlander, 27 mei 1993.  
57)"LHV-congres Huisarts en Farmacie", de Papieren Visite,  '93; nr. 7, 1 - 5.        
58)"Asielzoekerscentra overvol, Nederland ook? Gemeenten stellen onvoldoende            
    woningen beschikbaar"; Frontaal, mei-juni 1993, 5-9.  
59)"Gemeenten verwaarlozen zorgsector, meer bevoegdheden en minder bemoeienis",  
     Frontaal, mei-juni 1993, 34-35. 
60)”Urologische primeur in Radboud, Eerste nierverwijdering via 'kijk-operatie";  
     de Gelderlander, 1 juni 1993. 
61)"Aids in Ontwikkelingslanden, Nederlandse overheids-en medefinanciëringsprogram- 
     ma's", Medisch Contact, deel 1, jrg. 48, juni 1993, 760 -62; deel 2, juni,793 - 795.        

    Artikelen gestuurd aan Kamercie. Ontwikkelingsamenwerking bij de  

     behandeling van Aids nota, mei 1993.  
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62)Nationale Commissie Chronisch Zieken, medewerking aan "NCCZ-Kroniek,                
     informatiebulletin van de NCCZ"; activiteitenoverzicht, jrg.2 / 2 ; sept.'93, 12 p. 
63)"Apotheekhoudende huisartsen: 36% goedkoper"; de Papieren Visite; 11-12, ‘93, p.1. 
64)"Nederlandse huisarts levert kwaliteit, Internationaal Wonca-Simg congres te Den      
     Haag", de Papieren Visite; nr. 11-12, 1993, p.1, 3 en 4. 
65)”Veel ouderen lopen onnodig risico, Gelderland bindt medicijngebruik in                       
    verzorgingstehuizen aan richtlijnen"; de Gelderlander,7aug. 1993.  

      Via Kamervragen/IPO: landelijke richtlijnen.   
66)"World Dvelopment Report, 1993; Investing in health", bespreking Medisch Contact,  
       jrg.. 48, nr. 36, p. 1108. 
67)"NRV-advies: per jaar 150 huisartsen extra"; Papieren Visite, nr. 13, '93, p. 1.   
68)"Verpleging en politiek kennen elkaar van horen zeggen"; tezamen met Mr. J.             
     Boermann, Verpleegkunde Nieuws, nr. 28, 30 sept. 1993, p. 10 - 13. 
69)"De toekomst van het geneesmiddel: een scenario-analyse", de Papieren Visite,  
      nr. 15, october 1993, p.1-3. 
70)"Asiel Zoekers Centrum arts: "Hoe zit het bij jullie?", steeds meer buitenlanders in       
     huisartsenpraktijk", de Papieren Visite, niet geplaatst.  
71)"Geneesmiddelengebruik in 1992: teveel onnodige klachten; actiever terugkoppe-      
     lingsbeleid noodzakelijk", de Papieren Visite, october 1993. 
72)"Beheerste groei in 1991; langzame verschuivingen in de eerstelijn"; de Papieren       
    Visite, feb. 1994, p. 19 - 20. 
73)"Formularium is niet het Woord van Here Jezus; kosten regio Nijmegen 12% lager      
    dan landelijke gemiddelde in 1992"; de Papieren Visite, mei 1994. 
74)"Meer verslaafden bij CAD, anderhalf miljoen Nederlanders 'verslaafd' aan gokken,    
      drank en pillen"; Frontaal, jrg. 19, nr. 3; october 1993, p. 8 - 12. 
75)"KNMG-congres te Almelo", 4 korte verhalen, Papieren Visite, dec. '93. 
76)"Slik het niet, krasse medicijnjunks",FNV-magazine/feb.’94,36-37;Frontaal,’94,22-23  
77)"De angst voor euthanasie, als mensen dood willen kun je dat toch niet verhinderen";  
      Vast & Zeker (Ohra), lente 1994, p. 20 - 21. 
78)"De erfenis van Simons, politiek weet zich geen raad met gezondheidszorg", Vast &   
     Zeker (Ohra), lente 1994; p. 22 - 23. 
79)Ingezonden brief over "De Geneesmiddelengekte", HP/deTijd, 25 feb.'94. 
80)"Gouden praktijken, apothekers verdienen tonnen extra door slim gebruik van             

    bonussen en kortingen", Elsevier; 9 april 1994, p. 22 - 24. Artikel als 'voortreffelijk'  

     geprezen door N. van Rossum in zijn column in juni '94. 
81)"Operatie niet meer nodig, zelfs ernstige aandoeningen kunnen genezen met              
    medicijnen!", Vast & Zeker', zomer 1994, p. 22 - 23. 
82)”De fusie van Ohra en Nuts, passen zij nog wel op individueel verzekerde?", Vast &    
     Zeker, 1994, p. 26 - 29. 
83)"Hartpatiënt vraagt zelf vaak te laat om hulp, uit angst wuiven zij klachten weg";          
    Hartslag,  26 ste jrg., nr. 2; p. 16 - 17.  
84)"Geneesmiddelenbeleid fundamenteel wijzigen, Interdepartementale Werkgroep        
     Geneesmiddelen distributie", Medisch Contact, jg. 49, 26 aug. '94, 1038 - 1040.   
85)"Duitsland bezuinigt fors op medicijnen, vanaf 1995 budgetering van huisartsen",        
    Inzet, augustus 1994, p. 22 - 23. 
86)"Een gezonde zaak, managers krijgen een lesje in stressbestendigheid", Vast &         
     Zeker, sept. 1994, 18-21. 
87)"Zweepslag, een stille epidemie", FNV-MagazineVervoersbond; 6okt.'94, 20/23.   
88)"Er is veel voordeel te behalen, zorgverzekeraars moeten in farma-sector duiken";      
    Inzet; nov. 1994, p. 20 - 21. 
89)"Zuiden krijgt chemisch afval te slikken"; Onze Wereld; december 1994, p. 7 
90)"Stoppen met roken helpt"; Reflector ; nr. 4; december 1994, p. 24 - 25. 
91)"Behandeling kiezen via beeldplaat en CD-I", Overleven; (Tijdschrift van de Ned.        
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    Kankerbestrijding); winter '94-'95, p. 14.   
92)"Farmacie moet werkelijke prijs tonen, interview met dr. R.H.A. Sorel van de groot-     
    handel Interpharm"; Inzet, december 1994, p. 20 - 21.  
93)"Gouden praktijken, handel verdient 65 procent op geneesmiddelen", samen met  
     N.van Rossum, Elsevier, 17 december 1994, p. 30 - 32. 
94)"De dubbele bodem van de herkeuring, nieuwe wetgeving meedogenloos voor            
    WAO'ers", Vast & Zeker;  lente 1995, p. 18 - 21. 
95)"Pensioenfondsen komen over de brug, reparatie pensioenrechten lost niet alle          
     problemen op", Verpleegkunde Nieuws, 2 maart 1995, p. 24 en 25. 
96)"Imiteert Minister Borst het Duitse voorbeeld? Duitse medicijnkosten: 6 miljard             
   bezuining", VAGZ-Magazine (Ver. v. Adviserend Geneeskundigen bij Ziekenfond-         
  sen), jan. 1995, p. 8 - 10.   
97)"Nieuwe ziekte : het chronisch moeheids syndroom; Rinske is al twee jaar honds-       
    moe"; Reflector; nr. 8; mei 1995, p. 12 -1 3. 
98)"FBTO en VEH werken samen in belang van consument; Wij staan achter iedere       
     woningbezitter"; FBTO-magazine, nr. 2; mei 1995, p. 22 - 23. 
99)"Belastingvrij beleggen als studiefianciering of pensioenaanvulling; sparen voor later: 
     ouderwets?";  FBTO-magazine, nr. 2; mei 1995, p. 18 - 19. 
100)”Opvang tussen ziekenhuis en thuis, patient-vriendelijker behandelingen", Vast &     
       Zeker (Ohra), zomer 1995; p. 18 - 22. 
101)"Tropenjaren"; Arts & Auto; nr. 9;  20 mei 1995; p. 28 - 30. 
102)"Sinterklaas de spreekkamer uit"; Arts & Auto; nr. 10; 10 juni 1995, p. 18 -21.  
103)"We worden beter; kwaliteitsnormen in ziekenhuizen", Medische Aansprakelijkheid;  
      juni 1995; p. 14 - 17. 
104)"Groeiende hulpvraag maakt ander beleid in gezondheidszorg nodig";  
       de Gelderlander; 1 juli 1995; discussiepagina. 
105)"Fysiotherapie vecht voor bestaansrecht"; Arts & Auto; jrg. 61/12; 15 juli ’95, 18 - 20 
106)"Muntendamprijs 1995 voor W. Dellepoort"; Tijdshrift Kanker; jrg. 19/3;  juni 1995 
107)"Gezondheid is voor iedereen, PvdA-visie op het volksgezondheidsbeleid van de      
   Gemeente Nijmegen", volksgezondheidszorgnota, 14 p., juli 1995. 
108)”Van onbegrip naar tuchtrecht;  prof.dr. J. Legemaate”; MediRisk, sept. ‘95, p. 9-10. 
109)”Kwaliteitsbeleid? Iedereen wordt er beter van, Ir. B.F. Dessing (VGZ)”, MediRisk,  
       sept. 1995, 14-15. 
110)”Menselijke benadering gewenst, klachtenbehandeling”; MediRisk;sept. '95; 12 - 13. 
111)”Vrouw heeft recht op thuisbevalling; Agaath Schoon”; Arts& Auto; 23sept ‘95,10/13 
 112)"500.000 vrouwen zonder pensioen, ouderdomvoorziening laat veel te wensen        
       over"; Vast & Zeker; Najaar 1995; p. 12 - 15. 
113)"Gezondheidszorg wordt beter; Minister Borst samen met de zorgverzekeraars naar 
        een nieuwe opzet"; Vast & Zeker; Najaar 1995; p. 18 - 21. 
114)”Prof.Dr. G.J.Truin: Ik ben tegen gedwongen koppelverkoop door verzekeraars”,       
      Arts & Auto, jrg. 81, nr. 19, 4 november 1995, p. 14 - 17.   
115)”Het is allemaal vreselijk simpel; Energiezuinige 8kanter van architect Kreuger”;        
      Kavel & Eigen Huis; jrg. 2, nr. 4; p. 11 - 13.  
116)”Over kavels en valkuilen; Bouwgrond kopen vergt expertise”; Kavel & Eigen Huis;   
       jrg. 2, 1995, nr. 4; p. 25 - 27.  
117)”Is Nijmegen vol?; Particuliere bouwkavels schaars goed”, Kavel & Eigen Huis; jrg.   
       2, 1995, nr. 4; p. 27 - 28.  
118)”Voortgezette groei bij SPD’en:vijf jaar optimisme”; Somma, jg.15/4,dec. ‘95, 12 - 13  
119)”Verpleegkundigen moeten levenservaring hebben;verpleegkundige Hagemans        
      begeleidt  longkankerpatienten”; Tijdschrift Kanker, 19 december 1995, p. 22 - 24. 
120)”Openbare Farmacie: door prijzenwet meer ‘doorluchtigheid”; Apotheker info             
      (Pfizer), 15 jrg. Nr. 4, december 1995; p. 6 en 7.  
121)”Rechtmatigheid van geneesmiddelenprijzenwet dubieus”;Gelderlander; 2 jan.1996. 
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122)”Specialisten moeten cultuur omslag maken, interview met Hans Wiegel”; Arts &       
      Auto, Jrg. 62, 2 maart 1996, p. 6 - 9 (omslag verhaal).    
123)”ZRS bevordert transparantie van de zorg, planning en samenwerking verbetert”,      
      Somma, maart 1996, p. 22 - 23.  
124)”Roken is een volksziekte; B. de Blij / Stivoro”; Arts& Auto,16 mrt.1996, 6 - 9 
125)”Oncologiebehandelingen kunnen goedkoper”, Synnaps, 13, mrt 1996, p. 26 - 27. 
126)”Drie keer daags één tablet, geneesmiddelen verstrekking aan verstandelijk              
      gehandicapten”, Markant, jg. 1 nr. 3, p. 16 - 19, 1996 (omslag verhaal). 
127)”GVS: stabilisatie van de kostenstijging”; Gebu (Geneesmiddelen Bulletin), 1996,  
       jrg. 30, nr. 5, p. 61 - 62. 
128)”Een willig oor geeft steun, hoogleraar oncologie Wagener over slecht-                      
      nieuwsgesprekken met patiënten”; 20 april 1996, nr. 2; p. 6 - 9. 
130)”Heeft de dokter de pen nog zelf in de hand?; LHV en VWS: voorschrijven op           
       stofnaam”; Medisch Contact, jrg. 51, 10 mei 1996, 635 - 636.  
131)”Apotheek kan profiteren van goedkoper medicijn”; de Gelderlander, 14 mei 1996.  
132)”Bij slecht nieuws hoort goed gesprek; interview met prof. Dr. D.J. Th. Wagener”,      
      Arts &  Auto; 8 juni 1996; 6 - 9. 
133)”Wat u kunt doen om inbraak te voorkomen”, Vast & Zeker, zomer 1996, p. 30 - 31. 
134)”Voor de overheid ligt farma-dossier bovenop; interviews met drie groothandelaren”; 
       Apotheker-Info, 16 jg. 1/2; mei 1996, 6 - 8. 
135)”Overleven groothandels & openbare apothekers nieuwe bedreigingen?; interview    
      met Dr. H. Snier”; Apotheker-Info, 16 jg. 1/2; mei 1996, 9 - 11. 
136)”Herregistratie openbare apothekers verplicht: 12.000 cursusdagen in 1996”;            
       Apotheker-Info, 16 jg. 1/2; mei 1996, 17 -18.  
137)”Patiënten lopen minder risico en premies kunnen omlaag; preventie moet lagere     
       aansprakelijkheidskosten opleveren”, MediCare, 1, 4/5, juni 1996, p. 25 - 27. 
138/9)”Activere rol NMT had veel energie bespaard, tandartsenautomatisering vaak        
       ‘trail &  error’; “Automatisering moet praktijk dienen”;Tandartsen Praktijk,mei ’96;       
      p. 4-5 / p. 28-29  
140)”Supreme Court Kentucky verwijt Eli Lilly misleiding”, Pharmaceutisch Weekblad,     
       nr. 28, 1996, p. 782. 
141)”Medplan is maatwerk, een geheel nieuwe kijk op fysiotherapie”; Vast & Zeker,         
      najaar  1996, p. 24 - 25. 
142)”Sportblessures,liefst voorkomen, anders snel genezen”,Vast&Zeker, 1996, 32-33 
143)”De onnodige medicijnen van Frits Bolkestein”, Gelderlander, 25 september 1996. 
144)”Uitreiking Nederlandse Apotheekprijs: kracht uit informatie, delegeren en samen     
       werking”, Apotheker Info, sept. 1996, p. 10 - 11/15.   
145)”Doodmoe kind”, Psychologie, okt. 1996, p. 51; eveneens verschenen in: 
       ‘Nieuw Nederlands’, Havo-bovenbouw; Wolters-Noordhof, p. 49 – 51; 1998   
146)”Stikken in de pillen”, de Gelderlander, Wel en Wee, 2 oktober 1996. 
147)”Zocor, van MSD, weet u wel...”, FNV-magazine, 17 oktober 1996, p. 40. 
148)”Praktische gids voor ouderen”,  de Gelderlander; 6 november 1996. 
149)”Het TBC-gevaar”, HP/de Tijd, 8 november 1996, p. 18 - 19. 
150)”Harry Wu, overlevende van Laoga”, de Gelderlander; 9 november 1996. 
151)”Desastreuze resistentie tegen antibiotica”,  de Gelderlander; 13 november 1996.  
152)”Gelredome : uniek hoogstandje”, Vast & Zeker(Ohra); winter 1996. 
153)”De infecties rukken op”, de Gelderlander, 27 november 1996. 
154)”Apotheken nemen Arbowet niet nauw”, FNV-mag./Dienstenbond; jan.’97; 14 -15 
155)”Jonge apothekers komen op voor eigen belangen”; Apotheker Info; dec. 1996, 6-7. 
156)”Aantonen van cytostatica eenvoudiger”; Arboscoop; jan. 1997, p. 10.  
157)”Tuberculosevaccin: beste oplossing voor groeiende resistentie, interview met          
      immunoloog en microbioloog Prof. Dr. Barry Bloom”; Tegen de Tuberculose, 93ste    
     jg., 1997,13-15.  
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158)”Technologie bevordertdoelmatiger thuiszorg, kwaliteitsborging stelt gebruiker           
      centraal”, Omslag-verhaal, TNO Toegepaste Wetenschap, 13 jrg. mrt. 1997, p. 6-9.  
159)”Body-scanning leidt tot besparingen, drie dimensionale kopieën van het menselijk   
      lichaam”, TNO magazine Toegepaste Wetenschap, 13de jg. mrt. 1997, p. 13.  
160)”Apothekers-assistent is ‘bijna Melkert-baan”, CFO-magazine, 3, jg.12, 1997,p. 6-7 
161)”Geneesmiddelenvoorziening Derde Wereld kan veel goedkoper, prof.G. Dukes,      
        inspirator van beter medicijnbeleid”;Intern. Samenwerking; mrt 1997, 22 – 25. 
162)”Het Nederlandse hoger onderwijs is te weinig aanwezig op ons hoodkantoor,  
       Frans Lenglet, onderwijsspecialist bij Wereldbank”, Transfer, mrt. 1997, p. 22 - 23. 
163)”Mogen voetballen, skiën en klimmen niet meer?, werkgevers bepleiten eigen risico  
      werknemers”, Zakelijk Verzekerd (Zilveren Kruis), jg. 4, nr. 1,1997, p. 10. 
164)”Arbo op recept bij de apotheek, arbeidsomstandigheden onder de maat”,  
       omslag-verhaal, Arboscoop, april 1997, nr. 4, p. 4 - 7. 
165)”Intelligente woning”, de Gelderlander; ‘Wel & Wee’, 2 april 1997, p.1. 
166)”Huisartsen en bedrijfsartsen: een paar apart, sociaal medisch begeleiding moet       
      beter”, Arboscoop, mei 1997, p. 12 - 14. 
167)”Centrum voor Duitslandstudies in Nijmegen wil banden met Duitsland versterken,    
      onderzoek naar wederzijdse beeldvorming”, Transfer, mei 1997, p. 20 - 21. 
168)”Meer mogelijkheden voor loopbaan onderbreking, langdurig verlof aanvullend  
       verzekeren”, Zakelijk Verzekerd (Zilveren Kruis), jrg. 4, nr. 2, 1997, 10 - 11. 
169)”De farmaceutische beslisboom, queeste voor een rationele geneesmiddelen            

      keuze”, VU-magazine Synnaps (titel-verhaal); juni 1997, nr. 18; p. 14 - 16. 
170)”Bloeddruk meten in het heelal, portapres vindt wereldwijd toepassing”,  
       TNO Toegepaste Wetenschap, juni 1997, p. 14 en 15.  
171)”Ondoelmatigheid kost jaarlijks tien miljard gulden, verspilling in de zorg”,  
       De Belastingbetaler; 4e jrg., juli 1997, nr. 3, p. 6 -7. 
172)”Moeizame weg naar kostenbeheersing, verspilling in de gezondheidszorg”,  
       De Belastingbetaler; 4e jrg., juli 1997, nr. 3, p. 8 - 10. 
173)”De verzwegen inkomsten van de apothekers”, De Belastingbetaler; 4ejrg.,  
       juli 1997, nr. 3, p. 10 - 13.  
174)”Burn-outtherapie: instant hulpverlening, meer transparantie in de psychotherapie”,   
      Arboscoop; juli 1997, p. 12 - 14   
175)”100 jaar Aspirine, geroemd en verguisd”, Vast & Zeker (Ohra) zomer 1997. 
176)”Aderverkalking vergroot risico op dementie, 25% van de 80-plussers lijdt aan           
   Alzheimer”, Hartslag; 29ste jrg., nr. 4, herfst 1997, p. 4 - 5.     
177)”Etalagebenen voorkomen door looptraining, tot voorbij de pijngrens gaan”,               
   Hartslag; 29ste jrg., nr. 4, herfst 1997, p. 16 -17. 
178)”Merkloze medicijnen: net zo betrouwbaar en stukken goedkoper, IDA levert kwart    
     eeuw essentiële geneesmiddelen”; Internationale Samenwerking, nov. 1997, 40-41 
179)”Eén op vijf werknemers kampt met psychische klachten, één procent verzuim per    
     100 werknemers;prof. Frans Nijhuis”; Aboscoop, november 1997, p. 4 - 6. 
180)”Publikatie wordt apothekers te veel”, Trouw, 22 november 1997, p.8  

       over het proces dat de KNMP tegen mij / NVJ en het blad ‘de Belastingbeta-      

      ler’ aanspant bij de Arrondisementsrechtbank in Den Bosch (zie 173). 

       Eveneens: ‘KNMP daagt journalist voor rechter’, F.J. Venema, Pharmaceu-        

      tisch Weekblad, 6 dec. 1997, p. 1863 en ‘Waakhond mededingingswet                 

    moet autoriteit verwerven’, F.J. Venema, P.W., 6.12.1997, p. 1861          

      Uitspraak Arrondissements Rechtbank Den Bosch: 30 oktober 1998 :                  

     Journalist in het gelijkgesteld, ondanks één feitelijke onjuistheid (van de 7          

    aanklachten) 

 “Apothekers mogen ook onwelgevallig in de schijnwerper’; de Journalist,   

13 november 1998, p. 8 

 “Apothekers doen mee aan onderzoek naar kortingen’, het Financiële 
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Dagblad, 11 november 1998 

 Hoger beroep van KNMP tegen deze uitspraak: begin november 1998 door 

KNMP proces herroepen (nooit excuses vernomen).  
181)”Elektronische bloeddrukmeters: bruikbaar in de huisartsenpraktijk”, TNO                  
       Toegepaste Wetenschap, okt. 1997, p. 30 
182)”Dr. C.M. de Vos: ‘de tijd van de goudomrande boterham is voorbij’,  Apotheker         
      Info, 17de jrg., nr. 4, dec. 1997; p. 2 - 3.   
183)”Kwaliteitszorg: noodzakelijk en besparend; TNO helpt ziekenhuizen op weg naar     
      accreditatie”; TNO Toegepaste Wetenschap, januari 1998, p. 12 - 13. 
184)”Arbo beleid op ZMOK-scholen een uitdaging”, Rentree (USZO), juni 1997, p. 4 
185)”Géén puddingbroodjes maar volksgezondheid; prof. Van Dijk over de missie van     
      de Arbo-diensten”, Arboscoop, nr. 2, feb. 1998, p. 4 - 7. 

186)”Apothekers furieus over kritiek op bonussen en kortingen”,  

       de Belastingbetaler, 5de jrg., maart 1998, nr. 2; p. 28 
187)”Artrose een volksziekte onderzocht;aandoening bij ruim tien procent van de  
       Nederlanders”; TNO Toegepaste Wetenschap (TNO); 14e jrg., mrt. 1998; p. 6 - 9    
188)”Meten is weten; interview met prof.M. Boers”; Synnaps, nr. 21, april 1998, 22 - 24 
189)”Prijzenslag met pillen; Bonussen & Kortingen bij apothekers”, Elsevier,  
       18 april 1998, p. 72 - 73.  
190)”De opmars van resistente TB en andere plagen”, Internationale Samenwerking,       
      mei 1998, p. 8 - 10. 
191)”Files nog jaren te gaan, interview met prof. Bovy, TU-Delft”; Via-Shell, nr. 2,  
        april - mei 1998, 12 - 13.   
192)”Artsen verontrust over privatisering ziektewet; minder preventie en meer risico-        
       selectie”; Mens & Werk; juli 1998, p. 24 - 26.  
193)”Olifantsziekte in 2020 mogelijk uitgebannen, gratis pillen van farmaceutische           
       industrie”; Internationale Samenwerking, sept. 1998; p. 7.  
194)”Het retino blastoom, VU-ziekenhuis nationaal kenniscentrum”, Synnaps, nr. 23,       
      sept. 1998, p. 20 – 23. 
195)”Nederland:één eerstelijnspsycholoog per tien huisartsen”, de (Belgische) Huisarts,  
       nr. 430, 23 sept. 1998,  p. 16.  
196)”Antibiotica beleid in Nederland/wereldwijd”, ‘de Morgen’ (België); nov. 1998. 
197)”Patenten op levend materiaal bedreigen de biodiversiteit, verdrijven van inheemse  
       soorten en rassen lijkt een kwestie van tijd”, Internationale Samenwerking,                 
      dec.’98, p. 10 – 11 
198) “Voor prijzen geneesmiddelen geldt de wet van de jungle, bijna honderdvoudige      
       verschillen tussen landen”, Internationale Samenwerking, december 1998, p. 4.  
199)“Haal meer uit uw polis, ombudsman schadeverzekeringen hekelt claim-cultuur’        
       (interview met prof. drs. J. van Londen); Personal Finance, jan/feb 1999, p. 66– 69. 
200) “100 jaar Aspirine”, de Morgen (België); november 1998  
201) “Wegobstakels”, Via-Shell; najaar 1998 
202) “Donaties van medicijnen vallen soms verkeerd, Apothekers Zonder Grenzen : niet  
       alleen pillen sturen”; Internationale Samenwerking, mrt. 1999, p. 49 
203) “Is preventie meer dan bijgeloof? 1,7 miljoen werknemers met arbeidsgebonden      
    gezondheidsklachten”; Mens (en) Werk, maart 1999, 24 - 26 
204)“Ex-staatsecretaris en apotheker Dees: “Borst jongleert met teveel ballen in de         
       lucht”, Apotheker Info, 19de jrg., april 1999, p. 6 – 7  
205)”Indiase boeren protesteren tegen gentechnologie”; Internationale Samenwerking,    
      mei 1999,p.49 
206)“Veel CAO’S kennen géén arbo-bepalingen; jaarlijks ongeveer 134 doden en      
       110.000 gewonden op het werk in Nederland” ;Mens en Werk, sept. 1999, 24-26 
207)“Hoe voorkomt u een pensioenbreuk?”; Personal Finance, najaar ‘99, p. 12–13. 
208)“Als gij niet zijt als kinderen”, Kerkblad ‘Samenspraak’ Dongen/Rijen, okt. 1999 
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209) “Wereldwinkel Dongen”, Kerkblad ‘Samenspraak’ Dongen/Rijen, okt. 1999 
210) “Internationale expansie dankzij geïntegreerde projecten; Maatwerk : succesvol  
       in reïntegratie langdurig werkelozen’, Mens & Werk, Oktober1999, p. 24 – 26    
211)”Interview prof. J.de Ruyter, ombudsman levensverzekeringen”, Personal             
      Finance, november 1999, p. … 
213)“Woonzorgcomplex ‘De Breedonk’ in Breda; integratie van wonen en zorgen”,     
       ‘Bouwen in het Zuiden’, najaar 1999 
214)“Guerillaoorlog op de weg, Mr. P. van Vollenhoven van de nieuwe Raad voor de  
      Transport Veiligheid”; Via Shell, najaar 1999. 
215)“De dreiging van het Hong Kong-virus”, Monitor, jrg. 28, nr. 12, 1999 
216)“De betrokkenheid van politici bij aidsvraagstuk is nul-komma-nul, interview met        
      Hans Moerkerk, aids-expert”, Internationale Samenwerking, dec. 1999, p. 20 – 23. 
217)“Bert de Vries over de stijgende kosten van geneesmiddelen; “Geef prikkels aan       
      artsen, apothekers en patiënten om de kosten te beheersen”, VWS - Bulletin,    
       10 maart 2000, p. 10 – 12.    
218)“Verkeer moet veiliger, interview minister Netelenbos”, Via Shell,  juli 2000,16 – 17  
219)”Milieu-auto van de toekomst, 500 km zonder schadelijke uitlaatgassen”, Via Shell,   
      aug. – sept. 2000, p. 18 – 19. 
220)“VNO-NCW ’ja’ en FNV ‘nee, mits…’ tegen gemakkelijker ontslag; Cie. Rood  
       voorstellen omstreden”, Human Resources Rendement, voorjaar 2001, 4 pg. 

221)“Werknemers onverzekerd op de weg?; werkgeversrisico: alle schade zelf         
       betalen”; Arbo-magazine, voorjaar 2001, 4 pagina’s 
222)”Samenwerking te laat op gang, stage problemen in de gezondheidszorg zijn op te   
       lossen”, Profiel, nummer 1, jan. 2001, p. 14 – 17. 
223) “Opleidingen in de techniek moeten sexy worden”, Profiel,nr 4, april 2002, p.18–20  
224)“Goed personeelsbeleid levert geld op, onvoldoende registratie landelijke                  
      ziekteverzuimcijfers”. Profiel, nr. 5, mei 2001, p. 10 - 13 
225)“Agenten leggen proeve van bekwaamheid af, nieuw examenvorm past in                 
      competentiegericht opleiden”, Profiel, nr. 9, nov. 2001, p. 37 - 39 
226)“Het zit niet in de hoofden van docenten en deelnemers, internationalisering nog       
      niet ingebed in ROC-beleid”, Profiel; dec. 2001, p. 26 – 28. 
227)”Alarmerend tekort aan stageplaatsen in de zorg, BVE-raad luidt noodklok”;  
       Profiel-omslagverhaal, p. 24 – 26, nr. 3 april 2002.   
228)“Individu én organisatie bij stressbestrijding betrekken, promovendus ontwikkelt        
      nieuwe cursus verminderen werkstress”, Profiel, april 2002, p. 40 – 41.  
229)“Deregulering en aansprakelijkheid van makelaars, interview met promovendus        
      Dammingh”, Vastgoed, september 2002. 
230)“Gezondheid bugers moet gemeente een zorg zijn”, interview met  
       prof.Mr. Drs. Roscam Abbing”, Lokaal Bestuur, jrg. 26 nr.10, okt. ‘02,p. 18 – 20 
231)'Misbruik opiaten: de nieuwe verslaving?' bestemd voor Medisch Contact –  
 ongepubliceerd 03-2008 
232)”Benzo's uit het pakket : zelfbetaal regeling omstreden”; 31 okt. 2008; niet- 
 gepubliceerd 
233)'OxyContin of je leven - misbruik opiaten- een nieuwe verslaving'; MGV (Maandblad  
 geestelijke Volksgezondheid); 09-03-2009 p 129-132. 
234)“Toekomstige beleidsmaatregelen in de eerstelijnszorg; overheid en medicijnen: van  
 prijsregulering naar kwaliteitsbevordering”; 23 maart 2013; niet gepubliceerd. 
235)“Strikte criteria en lagere prijzen nodig; weesgeneesmedicijnen: EU-beleid  
 noodzakelijk”; 7 maart 2013; niet gepubliceerd. 
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236)Ingezonden brief NRC; „Farmaceutische Industrie - minder Toezicht van de EU”; 30  
 sept. 2014. Gedetailleerde brief: “EU-Commisaris Industrie krijgt medicijnen erbij? 
 EU-president Juncker kleedt portefeuille EU-Commisaris Gezondheidszorg uit” 
237)'Een pilletje voor de geest heeft nog nooit een probleem opgelost' 
 Interview met L. van der Hoeven - blad 'Lef' feb. 2015, p. 52 - 55 
238) Reactie in NTvG :”Farmaceuten overtreden eigen regels veelvuldig”; Ned.  
 Tijdschrift v. Geneeskunde // Nieuws // 09-03-2015 // Hans van Maanen 

239)“De Hervormde gemeente te Dongen” (deel 1 tm. 4); ontstaangeschiedenis van de  
 Hervormde Gemeente te Dongen; 2018 
240)“the Walmart of legal OxyContin and illegal Heroin”; voordracht Health Action  
 International; 2 november 2018  
241)”Farmaceuten klagen over lage prijzen, veiligheid en kwaliteit” 2019-02-21 (voor de  
 Groene Amsterdammer); 21 februari 2019 - niet gepubliceerd 
242)Reactie in NTvG; ”Opiaten misbruik in Nederland; toename in extramuraal  
 opioïdgebruik in Nederland; Gebruik en voorschrijfgedrag onderzocht op basis  
 van declaraties” 2 April 2019.  
243) Medisch Contact - Discussie over opiatengebruik schiet tekort” 2019-04-16 
244)”Benzodiazepinen mis-/gebruik: “pilletjes voor de geest hebben nog nooit een  
 probleem opgelost” Inleiding promotie onderzoek; 2020. 
245)“Binnenkort ernstig tekort aan medicijnen; ongetwijfeld zullen er mensen sterven  
 doordat er geen medicijnen meer zijn”; 2020 – niet gepubliceerd 
246)“Spotgoedkope versus goudomrande pillen; nog meer winst op recept?”; 2020 – niet  
 gepubliceerd. 
247)“Politiek, maak ruimte voor integraal beleid voor alcohol, drugs en tabak”; Reactie op  
 René Héman/voorzitter KNMG; 9 maart 2020 
248) BMJ Rapid response by Lucas van der Hoeven: “Trump’s call for essential drugs to  
 be made in US threatens innovation, says trade group”;BMJ 2020; 370 doi:  
 https://doi.org/10.1136/bmj.m3170 (Published 11 August 2020)  
249)Commentaar op Benzodiazepinen in Nederland in Gebu; 1 sept. 2020 (niet  
 gepubliceerd) 
250)“AFGHANISTAN – 40 jaar een giga desastreuzeoorlog; een kritische  
 oorlogsbeschouwing; 16 aug. 2021 
251)Column commentaar Lucas van der Hoeven; “Lesje van een tiener Blog in Medisch  
 Contact door Arianne Beckers”; Medisch Contact; 19 oktober 2020 
252) SAMENVATTING : 100 jaar Bonus & Kortingen KNMP; 3 nov. 2021 
253)“ABDTOPConsult - onzinnige argumentatie, een persoonlijke beschouwing over de  
 inzet van de dwanglicenties bij hoge prijzen van medicijnen”; 20 juni 2020 
254)“Historische Panden in Nood in Breda; in gesprek met stadsherstel”;  
 Erfgoed Magazine; 20 april 2022  
255)Lezing door Lucas van der Hoeven over ‘Geneesmiddelenbeleid” tijdens  Lunch- 
 bijeenkomst voor Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland; 26 april 2022 
256)“Koninklijke Militaire Academie in Breda; een doodenge verbouwing”;  
 Erfgoed Magazine; 1 juni 2022. // “Koninklijke Militaire Academie Breda, een  
 gigantische en ‘doodenge’ verbouwing”; Engelbrecht van Nassau; jrg 41; 2022 ;  
 nr 4 ; p. 14 -17. 
257) “Cornelius van Dun(ne) (1483 – 1577), een Bredanaar als lijfwacht en  
 ceremoniemeester van de Tudors en als weldoener in Lonen”; i.s.m. Fonny van  
 Dun; Engelbrecht van Nassau; jrg 41; 2022 ; nr 4 ; p. 18 -24. // BN-deStem  
 Publicatie 9 december 2022; .  
258) “Het Huis van Bosch, restauratie toont acht eeuwen bouwhistorie”; Erfgoed  
 Magazine; oktober 2022; p. 40 – 42. 
259) “Abraham Calissendorff: hofschilder(?) (1853 – 1898) ; biografische schets”;  
 Historische Vereniging Rijswijk; jaarboek 2022; dec.; p. 74 – 86. 
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260) “Novartis corruptie in Griekenland, EU en VS”; 2022-12-01   
261) Pegasus, Predator en andere bedreigingen voor de rechtsstaat; 2023-01-12 
262) biografie Jan-Cornelius Sluis; verzetsstrijder, arrestatie en KZ-Amersfoort  
 gevangene; 2023-03-31; 52 p.  
263) mijn moeders stage Bijenkorf Rotterdam in WOII; website Historie Bijenkorf. 
264) “Bijzonder cartografisch erfgoed naar Leidse Universiteit” – Erfgoed Magazine,  
  2023-03-01; p. 32 -34.  

265) “Psychofarmaca en verkeersveiligheid - gemiste kans”; 2023-03-09. 

266) Reactie artikel Medisch Contact: “Betaalt de samenleving nog steeds twee keer  
 voor nieuwe geneesmiddelen”; 2023-02-23. 
267) Reactie op column: ”InnoGenerics en kortzichtigheid Zorgverkeraars”; 2023-01-20. 
268) Reactie op interview met oogarts Tjeerd de Faber; Trouw; 2023-01-12. 
269) Reactie: ZN- levering medicijnen niet in gevaar door faillissement InnoGenerics 
 Skipr Redactie; 4 januari 2023. 
270) Reactie op: “Medicijnen kunnen arbeidstekort in zorg terugdringen”; 2022-12-21. 
 

Nog te publiceren:  
1) biografie Joost Sluis 
2) Oorlogsbrieven arts i.o. Voorburg / Vught // Heemkunde Vught 
3) ESB geneesmiddelenprijzen sinds 90er jaren 
4) Wuhan- lab of markt jan/feb 2023 // Elsevier? 
5) NIOD-psychiatrie in WOII – rapport 2023 
6) boek: 600 brieven correspondentie 1938 – 1948 van mijn ouders.     
7) historische vliegtuigen – Erfgoed Magazine 
8) Breda: Wörishofen – Kneipp // Heemkunde Breda   
9) Kneipp in Nederland (KB-Delpher) // Museum Kneipp in Wörishofen 
10) Opa Sadée - biografie // Heemkunde Schiedam - Delfshaven 
11) auto ongeluk ouders 1961 – Spanje 
12) heeroom Gerard (Zacharias) van der Hoeven – missionaris te Bello Horizonte /  
 Minas-Geraes – Brazilië. 
13) verbouwing fabriek Dongen / kerk in made // Erfgoed Magazine 

1985 - NOVIB-foto gepubliceerd als titelpagina 

Tijdens mijn verblijf in India (1979 - 1982) maakte ik deze foto, die werd 
gepubliceerd als beeldbepalende foto van de NOVIB-kalender 1985. De foto 
verscheen ook elders; in totaal in omstreeks 150.000 kalenders. De navolgende 
tekst stond op de achterzijde ervan. 
'Voor de allerarmste in india is stenen kloppen vaak de enige manietr van overleven. 
Zwaar, eigenlijk onmenselijk werk, waaraan het gehele gezin moet meedoen. Van 's 
morgens vrioeg tot 's avonds laat, hwet hele jaar door, in de brandende zon, in de 
regen of de koude.De verdiensten zijn net genoeg om in leven te blijven. Bij de 
steenmijnen staan wat primitieve onderkoemens. Dit meisje blijft daar overdag nog 
thuis werken. Tot ze oud genoeg is om ook stenen te kloppen.   
 

VARA-radio correspondent in India: 1979-1983 

 

Medewerking aan boek: Wolffers, I.;”Druppels tegen de arnoede”, Organon in de 
Derde Wereld”; 1983; ISBN 9026121504   

 

Colleges over Geneesmiddelenbeleid: GU-Amsterdam; Kath. Universiteit 

Nijmegen en Medische faculteit Maastricht. 
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- 1998 – 2002: ‘Psychologen Praktijk Dongen’ opgezet :oa. verbouwing, infrastructuur,  
 financieel-economisch, inrichting, boekhoudsysteeem. 
-  1998 – 2002: pakhuis (1850) renovatie, huisman en opvoeder dochtertje    
 Colleges gezondheidszorgbeleid; uurdocent Sociale Geneeskunde,                      
            Medische Faculteit (KUN); Prof. Mr. Drs. E. Roscam Abbing; sinds 1994 
 Colleges ‘maatschappelijke aspecten medicijngebruik’, Huisartsen Beroeps-         
            opleiding, Medische Faculteit; KUN en UvA’dam en Centrum voor Drugs- 
            research te Leiden 
            Gastcollege ‘Farmaceutische bedrijfstak en nascholing’, beroepsople iding            
            Huisartsen geneeskunde te Maastricht, 1996    
            Colleges ‘maatschappelijke aspecten geneesmiddelengebruik en  
            de farmaceutische bedrijfstak’ aan de 'Rotterdam School of Management;            
            Faculteit Bedrijfskunde (EUR); Dr. P. de Wolf; sinds 1990       
            Initiator van Nota ' Gezondheid is voor iedereen; PvdA-visie op het volksge-          
            zondheidsbeleid van de gemeente Nijmegen'; juli '95 
            Eindredacteur "Beleidsinformatie Gezondheidszorg" uitgegeven door Bohn,          
            Stafleu en Van Loghum, 1992 
            Eindredacteur "Consumenten en geneesmiddelen", Revoluon 1990.  
 
          - 1984 - '90 : docent economie 1 en 2 en maatschappijleer aan Mavo, Meao,  
             Handelsschool, VWO 
          - 1985 - '86 : studiecoördinator bij de STAGG (Stichting Architectenonderzoek        
             Gezondheidszorg Gebouwen, BNA.). 
           - bestuurslid, resp. penningmeester bij Nijmeegse Vereniging voor Medische         
              Sociologie, Centrum voor Volwassenen Educatie en 'Wegloophuis voor ex-        
              psychiatrische patiënten' in Arnhem.  
            - India: freelance journalist (radio/kranten) en project evaluator (SOS-WH.).  
            - 1976 - '78 : lid van universitaire welzijnscommissie. 
            - 1972 - '77 : part-time werkzaam op allerlei KUN-afdelingen /interviewer voor       
                CBS, ITS, Criminologie, NUHI, Psychologie. 
 

  
 
 
 
 


