
Symposium Parenterale en Enterale 
Voeding in de Praktijk 

Op 2I februari I98I organiseert de Capita Se- 
lecta Commissie van de Faculteit der Genees- 
kunde, Erasmus Universiteit te Rot terdam in 
samenwerking met de Stichting T~O Drachten, 
een symposium over parenterale en enterale 
voeding in de praktijk. Kosten voor deze dag 
bedragen f 3o , - -  (inclusief het boek met samen- 
vattingen der voordrachten, koffie, lunch en re- 
ceptie) en kunnen worden overgemaakt  op gi- 
rorekening 4467155 ten name van de Stichting 
TCO, Drachten, onder  vermelding van Sympo- 
sium Parenterale Voeding. 

Voor  nadere inlichtingen Aunt u bellen: T~O 
Drachten, tel.nr. (05126) 2727 . 

22ste Federatieve Vergadering 
Medisch Wetenschappelijke 
Verenigingen 

van 

Van 22-24 april I98I wordt in de Transitoria I 
en 2 van de Rijksuniversiteit te Utrecht  de 
22ste Federatieve Vergadering van Medisch 
Wetenschappeli jke Verenigingen gehouden.  
Onderdelen zijn postersessies, microsymposia, 
didactische symposia en een plenaire zitting, 
waarin Prof. Dr. J. BLACK (Groot-Brittani6) zal 
spreken over 'A Pharmacological Toolmaker ' .  
Ook diverse andere farmaceutische onderwer-  
pen komen aan de orde. 

Voor  nadere inlichtingen kan men zich wen- 
den tot Mevr. M. M. C. BRUENS-DIRKS, Stichting 
Federatie van Medisch Wetenschappeli jke 
Verenigingen, Geert  Grooteplein Noord 2I, 
6500 HB Nijmegen, tel.nr. (o8o) 513168. 

I N G E Z O N D E N  
Plaatsing van brieven in deze rkbriek houdt niet in dat de redactie de daarin weergegeven zienswijze onderschrijfi. De redactie 

behoudt zich het recht voor, ingezonden stukken te bekorten o f  te weigeren. 

Alte)m?eve geneesmiddelen 

Teneinde mijn weerzin tegen het afleveren van altenai'eve 
geneesmiddelen zoals Vasolastine | KH3 | Pleegzuster 
Bloedwijn | Sanatogen | en andere altena'ieve middelen 
enigszins te overwinnen, voorzag ik deze spullen van een 
vuurrood etiket met daarop in witte letters de tekst: 

Dit had natuurlijk geen waarneembaar effect. Men neemt 
aan dat niemand een advies zalgeven dat zijn inkomen 
zou kunnen aantasten. De STER-reclames en de adverten- 
tiekolommen hebben een diepgeworteld wantrouwen ge- 
zaaid. Met de uA-regeling, zo denkt men, spelen artsen en 

apothekers elkaar de klanten toe en het inleveren en ver- 
nietigen van resten geneesmiddelen is ook niet geheel 
onbaatzuchtig. 

Niettemin blijft bet een onverteerbare zaak dat wij 
substanties, waarvan geen enkel farmacotherapeutisch 
effect bekend is, met of zonder recept blijven afleveren, 
waardoor wij deze spullen een status geven die ze niet 
verdienen. Het is niet in te zien waarom stoffen zoals 
krijt, gips, keukenzout, houtskool, ijzer, enzovoorts, na 
een duizendvoudige, een millioenvoudige - of nog veel 
sterkere - verdunning ineens een 'geneesmiddel' zouden 
moeten zijn. Het is dan ook nimmer aangetoond. Samen 
met de bovengenoemde zaken moet dit alles zo spoedig 
mogelijk opgenomen worden in het verkoopassortiment 
van iedere neringdoende die e~" nog wat wil bijverdienen. 
Ze horen thuis in de parfumerie en co~meticasfeer, al zijn 
ze nbg minder werkzaam. 

Gouda, 3 december 198o. 
G. A. W. J. O. E. PARIS 
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