
M E D E D E L I N G E N  V A N  H E T  H O O F D B E S T U U R  

Nieuwe medewerkers in het K N M P -  

centrum 

In maart  I979 deden twee n ieuwe  medewer-  
kers hun intrede in her KNMP-centrum te 's- 
Gravenhage. 

Drs. H. V.D. GRAAFF (26), apotheker,  kwam 
de star van bet LNA versterken, in het bijzonder 
de afdeling praktische farmacie. Collega VAN 
Dv.R 6m~A~F behaalde het apothekersdiploma in 
1977 te Leiden en was vervolgens enige tij d assis- 
tent bij de afdeling Farmaceutische Technologie 

aldaar. Na her vervullen van zijn militaire 
dienstplicht in I978/79 trad hij in dienst van .de 
KNMP. 

Mr. a. c. J. OVERGAAG (24) zal zich in hoofd- 
zaak gaan bezighouden met  de werkzaamhe- 
den die voortvloeien uit het  vestigingsbeleid 
voor apothekers zoals de KNMP dat hanteert.  In 
deze functie is hij toegevoegd aan de secretaris 
Maatschappelijke Zaken, Drs. R. M. W. ~.EKHOF. 
De beer OVER6AAO behaalde zijn meesterstitel 
a'an de Erasmus Universiteit te Rot te rdam en 
vervulde daarna zijn militaire dienstplicht. 

C O M M E N T A A R  

Zin en onzin over geneesmiddelen 

MR. E. D. HARDERWIJK 

In het  Financieel-Economisch Magazine van 28 
december I978 werd een artikel opgenomen 
onder  de titel: Apothekers  zitten met  Nefar- 
ma's 'pil' in de maag. In dit artikel werd kritiek 
geleverd op het door de KN~P in september  
I978 uitgebrachte rapport  'Zin en onzin over 
geneesmiddelen' .  Dit rapport  bevatte een 
commentaar  van de KNMI' op een eerder ver- 
schenen rapport  van de Nefarma, getiteld 
'Farmaceutische verstrekkingen'.  

F~M publiceerde het volgende: 

Apothekers  zitten met  Nefarma's  'pil ' in de 
maag 1 

Ruim negenhonderd apothekers en z3oo apo- 
theekhoudende artsen in Nederland hebben van 
Nefarma een pil te slikken gekregen, die hun nu 
al een jaar zeer zwaar op de maag ligt. De 'pil' is 
een ca. twintig pagina's lang vertrouweli]k be- 
toog, dat Nefarrna op verzoek van het Ministerie 
van Economische Zaken opstelde voor dit Mi- 
nisterie en het Ministerie van Volksgezondheid. 

1 Met toestemming overgenomen uit het Financieel- 
Economisch Magazine van 28 december I978. 

De kern van het rapport 'Farmaceutische Ver- 
strekkingen' is, dat apothekers goedkoper zou- 
den kunnen werken wanneer ook voor Neder- 
land de industrie op kleinverpakkingen met bij- 
sluiters over kan gaan. 

De besparing in de gezondheidszorg wordt nu 
volgens de jongste berekeningen geschat op 
ver boven de f IOO miljoen per jaar. Toen - nu 
een jaar geleden - het  rapport  verscheen lag dit 
bedrag voor I974 in de buurt  van de f 75 mil- 
joen. De apothekers hebben tot september 
I978 gerekend om de feiten van Nefarma's re- 
kenaars te ontzenuwen. Erg overtuigend klin- 
ken de argumenten niet. Het  is een ja-nee spel 
geworden tussen twee partijen in een bedrijfs- 
tak waarvan men eigenlijk zou verwachten dat 
men samen zou werken. De apotheekhouden-  
de artsen hebben gematigder gereageerd. 

Tijdens de begin november  gehouden Twee- 
de Kamerdebat ten  is het  nog altijd niet vrijge- 
geven Nefarmarapport  door diverse sprekers 
ter tafel gebracht. Staatssecretaris VEDER-SMIT 
heeft de Kamer toegezegd met  de bewindsman 
van Economische Zaken  contact op te nemen 
over de door Nefarma gedane voorstellen en 
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