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voortdurend streven naar betere
fpz!

Wat een somberheid in de zo gewaardeerde

SFK-kolommen van ons PW. Vooral op

10 januari droop de droefheid van het blad.

Het is ook niet niks om door minister De Geus

getrakteerd te worden op zijn specialiteit: het

gebruiken van een voorstel van de tegenpartij

om er iets eigens mee te kleien. In dit geval

had hij ook nog een paar gammele

onderzoeksuitkomsten op tafel liggen om

Martin Favié’s voorzet volledig mee te

vervormen.

“In de farmakolom zit geld, ik heb tekort. Dus

niet meer praten, niet kijken naar reële

verbeterplannen, pak die claw-back!”

De SFK leverde snel het gereedschap om de

gevolgen van zijn wens te concretiseren en

iedereen schrok. Oplossingsgericht als ons

volkje is, werden er (gelukkig virtueel)

medewerkers ontslagen, apotheken gesloten

en diensten weggesneden. Ook onder-

getekende is even met deze oefening bezig

geweest, maar na een gevoelige kneep in de

arm kwam de realiteit weer helder door.

Waar gaat het ook weer om? Was dat niet het

verbeteren van de farmaceutische patiënten-

zorg? Zegt de WGBO ons ineens niets meer?

Tonen we niet al jaren aan dat onze

inhoudelijke interventies grote meerwaarde

hebben? Verdedigen en verbeteren we onze

plaats in de zorgkolom en onze positieve

bijdrage aan de volksgezondheid (volgorde

willekeurig) dan met krimp en verlies?

Het dilemma is duivels: schade lijden in de

claw-back-strop of onszelf à la Van Speyck

naar de kelder jagen. Maar de race is nog niet

gelopen: zelfs de CTZ ziet problemen, verder

zijn er verkiezingen en zijn de basisgegevens

rot als mispels. Is die Geus wel wijs, dat hij een

reëel plan ongebruikt laat? Dat kunnen we –

samen met de patiënten – duidelijk maken via

de ‘rode kaart’. Wat mij betreft hoort daar

absoluut de houding bij dat ‘liever de lucht in’

geen optie is.

Maas Jan Top, apotheker

Nunspeet

9 januari 2003

apothekers en overheid moeten zich
schamen

Onfatsoenlijk, onverantwoord,

onaanvaardbaar

In het Pharmaceutisch Weekblad

(2003;138(2):46) wijzen, namens de HIV- en

aids-patiënten, de heren Verbrugge en Van

Rooijen zowel de overheid als de apothekers

op hun verantwoordelijkheid voor de

volksgezondheid. In dit verband noemen zij

de onzekerheid die de acties van de

apothekers bij sommige patiënten zouden

kunnen oproepen “onfatsoenlijk,

onverantwoord en onaanvaardbaar”.

Apothekers zijn zich terdege bewust van hun

verantwoordelijkheid en hun zorgplicht. De

overheid brengt hen nu in de onmogelijke

positie te moeten kiezen tussen hun

zorgplicht voor met name de ernstig zieke

patiënten en het voortbestaan of

functioneren van hun bedrijf.

Minister De Geus blijkt zich hiervan goed

bewust te zijn. Op de internetsite van het

Ministerie van VWS wordt ruiterlijk

toegegeven dat apothekers failliet zullen

gaan. Ter geruststelling deelt de minister mee

dat de apotheek zelf waarschijnlijk niet zal

verdwijnen. Ik citeer: “Overigens is het

waarschijnlijk dat failliete apotheken door

anderen worden overgenomen. De apotheek

verdwijnt dan niet.” Ook het personeel van de

apotheek hoeft zich niet ongerust te maken.

Ik citeer opnieuw van de site: “Ook komen er

waarschijnlijk veel nieuwe banen bij de

apotheken die Ahold wil gaan beginnen in de

Etos-keten en in nieuwe apotheken die

verzekeraars gaan opzetten.”

Ik hoop dat de heren Verbrugge en Van

Rooijen zich kunnen voorstellen dat dergelijke

uitspraken van de minister van

Volksgezondheid mij als apotheker heel erg

onzeker maken. Ik kan en wil niet kiezen

tussen mijn apotheek, die ik eigenhandig heb

opgezet, en mijn patiënten. Mijn personeel

blijkt voorlopig ook niet zo veel zin te hebben

om bij Etos te gaan werken.

Graag zou ik vernemen hoe de heren tegen

een overheid aankijken die serieuze en

hardwerkende zorgverleners bewust in deze

onmogelijke positie brengt. Misschien vinden

zij dat wel “onfatsoenlijk, onverantwoord en

onaanvaardbaar”.

Raymond Kolman, apotheker

Noorderapotheek, Krommenie

12 januari 2003

Verbetering

In het geneesmiddelprofiel fomepizol

[Pharm Weekbl 2003;138(1):37-41] staan

helaas twee storende fouten. Waar op blz. 40

Frank de Vries zijn visie geeft, staat op de

derde regel “de behandeling met ethyleen-

glycol”; dit moet zijn “de behandeling met

ethanol”. Op blz. 41, in het commentaar van

Vermes en Vulto, is op de zesde regel sprake

van ethanolpromillage, waar ethyleenglycol-

promillage had moeten staan.

het pw honderd jaar geleden

tin en lood in sardines,
door

W. P. H. v. d. DRIESSEN MAREEUW.
In den loop dezer maand werden twee

sardines en 3 cM3 olie uit hetzelfde blikje ter
onderzoek op zware metalen aangeboden.

De consument had bij het nuttigen der
sardines een eigenaardigen smaak
waargenomen, ook kwam het inwendige van
het blikje verdacht voor. 

De twee vischjes werden in een
Kjeldahlkolf met phosphorzwavelzuur en
KMnO4 gedestrueerd. De destructiemassa
werd in 100 cM3 water opgelost en met
Na2CO3 tot zwak zure reactie afgestompt.

In deze zwak zure oplossing gaf
zwavelwaterstof een gering zwartbruin
neerslag. […] Door toevoeging van azijnzuur
aan de alkalische vloeistof trad het gele
neerslag weer te voorschijn, zoodat de
aanwezighed van lood hierdoor bewezen is.
De olie werd op dezelfde wijze behandeld en
gaf dezelfde uikomsten.

Bij ’t nuttigen van goedkoope sardines, mag
men dus wel hierop bedacht zijn.

Utrecht, December 1902. Pharmac. Labor.
Pharm Weekbl 1903;40(4):61]

batterij
Elektronische implantaten kunnen in de

toekomst hun energie direct uit het

lichaam zelf betrekken, voorspelt het

Journal of the American Chemical Society

[2002;124:12962-3]. Chemici hebben een

batterij gemaakt die loopt op

lichaamsvloeistoffen. De batterij zet de

energie die ontstaat bij de verbranding

van suiker om in elektriciteit. Hij bestaat

uit twee koolstofdraadjes, 2 cm lang en

7 µm dik. Het ene draadje is bedekt met

een enzym dat glucose ontdoet van

elektronen, het andere met een enzym

dat zuurstof van elektronen voorziet. Het

geheel functioneert bij een temperatuur

en een zuurgraad die dicht bij die van het

bloed liggen en produceert evenveel

energie als een horlogebatterij. De batterij

zou bijvoorbeeld een glucosesensor van

energie kunnen voorzien. De energie-

opbrengst neemt echter snel

af. Bovendien is het systeem

nog niet in echte lichaams-

vloeistoffen getest.


