(Derote[raaíin veefvanmijnpufifrcatics:
1) al sinds mijn doctoraalexamen
psychologiein 1979ben ik tegen het buitensporig
veel
gebruik
langdurig
en
van psycho-actieve
medicijnen.
2) Alledaagselevens-en relatieproblemen,
lichtedepressies,
eenvoudigeangsten,
sociaal-economische
ongelijkheid
en verschillen
in zelfredzaamheid
zijn niót
oplosbaarmet medicijnen.
Patiëntenzullenzoveelmogelijkdienente Íerenomgaan
met hun levensproblemen.
Middelssport,ontspanning,
voeding,yoga,lotgenot,en
contacten,e.d. zijn veel van deze zaken mogerijkoplosbaar.
3) Mijn voorkeurgaat dan ook vooraluit naar psychotherapeutische
interventies,
tenzij
dezegeen resultatenboeken.Ook Trimboschrichtlijnen(bv op gebiedvan angsten
depressie)lijkenmijnvisiete bevestigen.
4) Slechtsin uitzonderlijke
gevallenzoudenpillenm.i.onvermijdelijk
moetenworden
voorgeschreven,
zoalsernstigepsychiatrische
problematiek,
zoals psychoses,
schizofrenie
en epilepsie.
5) In de DerdeWereldheb ik gezienhoe anabolesteroïdenwerdenmisbruikten de
industrie(oa Organon)die duidelijken opzettelijkzoadverteerde.
Het heeftmij de
ogen geopendvoor onjuistmedicijngebruik
(ookin industriële
landen- denk aan
illegaalgebruikdoorsporters).
6) Sindsde tachtigerjaren heb ik heelveel literatuur
gelezenover de invloedvan de
farmaceutische
industrieop het voorschrijfgedrag
van artsen.
7) Die invloedkan m.i.alleenmaarmiddelsoverheidsmaatregelen
sterkworden
teruggedrongen,
dan wel in de handwordengehouden.
B) Bij gevaarlijke,
verslavende
en de persoonlijkheid
veranderende
medicijnen,
zou de
overheidheel restrictiefmoetenoptreden(netals bij harddrugs)
9) Veel van mijn publicatieszijn geschrevenvanuithet consumentenperspectief.
Gebruikersdienen- idealiter-te kunnenvertrouwenop een correcten onbeïnvloed
voorschrijfbeleid
van artsen.Nu daar langnietaltijdsprakevan is, dienenoverheden
zich in te spannenom consumenten
te beschermen
tegenonjuistgebruikvan
medicijnen.
10)OnderReagan(1982-1990)kwamende marktheorieën
erg in zwang(Chicagomarketingmodelvan MiltonFriedman).
De overhedendiendenzichzoveelmogelijk
terugte trekkenuit de economieen de marktenhaarwerkingte latenondergaan.
Doorvrijeremarkten(deregulering)
zoudenvanzelfnieuweevenwichtentussenvraag
- 2009)en aanbodontstaan.Na de dot.com(2000-2002)-en bankencrises(2OOT
die beidehet ongebreidelde
kapitalismetot de randvan de afgrondbrachten- lijktde
verwachtingte rechtvaardigen,
dat de komendedecenniaoverhedeneen sterkererol
zullengaan spelenin het maatschappelijke
verkeer).
11)Ookvoor de gezondheidszorgsector
zal dat gaangelden:terugdringen
van
medicijnen-slachtoffers
(nu: 1.500ziekenhuisdoden
en 41.000ziekenhuisopnamen
perjaar vlg. min. Klink),opvoerenvan kwaliteitsdenkenen handelendoorartsen,
helderheidover procedures/ingrepen
risicoafwegingenen richtlijnen,
e.d.
12)Van alle 60 miljoenuitgeggevenmedicijnenbetrefttussen40 en 60%
herhaalrecepten.
Aaan het verlengenvan deze prescriptiesdienenveel meer
kwaliteitseisen
te wordengekoppeld.
13)Het off-labelgebruiken/ofhet oprekkenvan de indicatiesvan medicijnen(oa
OxyContin- opiaat;psychotica,
cholesterolmedicijnen,
e.a.)dientveel meeronder
controlete wordengehoudendoor CBG, artsen-en apothekersorganisaties,
patiëntenorganisaties
zorgverzekeraars,
en de IGZ (lnspectieGezondheidsZorg).
Aan overtredingen
zoudensanctiesdienente wordenverbonden.
14)Verzekeraars
zullen(in-)directgaan sturenop kwaliteitshandelenvan artsen.Datzal
ook betekenenhet handhavenvan richtlijnen,
protocollen,
inspecties,
e.d. Daarinpast
een terughoudenden gecontroleerd
voorschrijfbeleid.

15)In de VS groeithet misbruikvan onjuistgebruikvan voorgeschreven
medicijnen.
Op
hasj na bestaatde grootstegroepuit illegaalgebruikvan psychoactieve
stoifenuit
onjuistvoorgeschreven
medicijnen.Dezegroep is intussenreedsgroterdan alle
andereoverigeharddrugsgebruikers
bij elkaaropgeteld(Whitehouêepapers).
16)Als dezetrendzich in Nederlandzou gaan voordoen,onstaater een groot
probleem.Om dat te voorkomenlijkthet van belangóm de controle
maatschappelijk
op het voorschrijven
van benzodiazepinen,
opiatenen anderepsycho-actieve
medicijnente verscherpenén het volumeervante beperken.Alle betrokkenpartijen,
zoalsoverheid, zorgverzekeraars,
artsen,apothekersen patiëntenorganisaties,
dienenmiddelscontroleerbare
afsprakenhet volumeeryanterugte dringen.Indien
daar na enigetijd weinigresultatenzijn geboekt,dienenoverheiden ver2ekeraars
voluminavast te stellenen de overschrijding
ervanvan sanctieste voorzien.

lEnigenoemensu)aorfrge
gwofuenr)onmijnartiQ7ferx
1 ) mijndoctoraalscriptiein 1979overde maatschappelijke
ontwikkelingen
van en de
besluitvorming
rondomhet beroepvan 'eerstelijnspsychologen'
werd aan zo'n 100
verschillende
instellingen
verkocht.Destijdswas dat nog een tamelijknieuwe
beroepsvormvoor klinischpsychologen.Mogelijkheeft dezescriptieaan de
acceptatieervan bijgedragen.
2 ) In Thailandvond ik de advertentievan Organonvoor haar anabolesteroïde
'Orgabolin'.
Dit medicament
zou volgensde advertentie
een eindemakenaan de
ondervoeding
en hongerin de wereld.Hetwerdin 1981een grootmedia-breed
schandaal.Organonzondalle Nederlandse
artseneen excuusbrieftoen een
productboycot
werd ingesteld.
WEMOSspandein 1993een procestegenOrganon
aan, waarbijprof.Rood uiteindelijkoordeeldedat de negatievepubliciteitdie Órganon
had ondergaan,voldoendestrafvoor haarbetekende.Het boek'Druppelstegende
armoede'vanlvanWolffers(1983),bevatenigegetuigenverklaringen,
die ik ln India,
Nepalen Thailandverzamelde.
3 ) De NOVIB-kalender
titelpagina
uit 1985was mijnwinnendefoto van een lndias
meisje.Dankzijkoppelverkoop
via anderegelieerdeorganisaties
bereiktede oplage
zo'n 150.000stuks.
4) Mijnartikelenoverde HIV-Aidsepidemiein DerdeWereldlanden
in MedischContact
werdenin de VasteKamerCommissievoor Ontwikklingssamenwerking
besproken.
5 ) In 1993publiceerde
ik bij de FNV een artikeloverde 'smeer(sel)
geldenbij artsen'.
Vrijwelalle Nederlandsemediahaaktenaan dit ondenruerp
aan. Een van de gevolgen
was het aanstellenvan een specialeIGZ-inspecteur
(lnspectievoor de Gezondheids
Zorg).
6 ) In 1994publiceerde
ik overde'Bonusen Kortingen'bijde openbareapothekers.
Dat
leiddenietalleentot Kamervragen,
maarook van het instellenvan een 'Clawback'
systeem,waardoortenminsteeen deel ervanwordtteruggevorderd.
De KNMp deed
mij vervolgenseen procesaan, datzij echterverloren.Inmiddelsis door deze
regefingzo'n€ 1% miljardteruggevloeidnaarde zorg.Echtersindsde eerste
Kamervragenin 1979over dezematerieis dit fenomeennog steedsniet bestuurlijk
tot een oplossinggebracht.
7 ) In 2009 open briefover OxyContin- een opiaat-in MGV (Maandbladvoor de
GeestelijkeVolksgezondheid)
: over de vervagendegrenzentussenvoorgeschreven
medicijnenen hard/softdrugsgebruik
in de VS en Nederland.Mogelijkvolgen
Kamervragen
en een discussiein de Cie.Drugsbeleid.
(http:/lwww.trimbos.nl/defaultl
1264.html)

