
6 VRIJDAG 25 JANUARI 2019
NUMMER 4OPINIE

opiniepanel uitslag online poll

elders gelezencartoon

Jos van Ginneken:
“Ik ben het eens met de stelling. Zoals ik het begrijp, 
heeft het medicijntekort alles te maken met het stijgen 
van de prijzen. Als winst maken je enige prikkel is, ter-
wijl je de ellende van andere mensen daarmee vergroot, 
dan handel je volgens mij niet ethisch. Wat je ziet, is 
dat mensen in laboratoria en ziekenhuizen onderzoek 
doen. Vervolgens komt er een of ander farmaceutisch 
bedrijf om de hoek kijken dat het overneemt en de prijs 
verviervoudigt. Ook lossen ze problemen in de produc-
tie niet snel genoeg op, waardoor de vraag groter wordt. 
Als dat je manier van zaken doen is, handel je amoreel.”

Loes Hakvoort:
“Voor mij is het eigenlijk een ver-van-mijn-bed-show. 
Als je gezond bent en nauwelijks medicijnen gebruikt, 
merk je het niet. Hoe het zover heeft kunnen komen 
dat we in Nederland medicijntekort hebben, is wel 
onbegrijpelijk. Medicijntekort is een mondiaal pro-
bleem, veroorzaakt door een kwetsbaar productie-
proces. Volgens mij wordt in Nederland het probleem 
versterkt door de manier waarop we inkopen, namelijk 
door verzekeraars die het liefst zo goedkoop mogelijk 
inkopen en elkaar beconcurreren. Dit laatste is door de 
overheid ingesteld. Geld is een te dominante drijfveer 
in deze business, terwijl het wel gaat om mensen.”

Jos van Ginneken:
“Als ik dit soort berichten voorbij zie komen, denk 
ik: we zien elke keer opnieuw gebeuren dat artsen en 
onderzoekers hard werken om technieken te ontwikke-
len en medicijnen te maken. Als dat gedaan wordt met 
publiek geld, dan moet de overheid ook eisen kunnen 
stellen over aan wie dat resultaat verkocht mag worden. 
Kijk, met marktwerking is niks mis. Daar kan de patiënt 
wat aan hebben. Echter, als je alleen handel drijft om 
de patenten in de kast te hebben om een monopolie- 
positie te creëren, dan heeft de patiënt daar helemaal 
niks aan.”

Loes Hakvoort:
“Ik vraag me af in hoeverre de overheid invloed kan 
uitoefenen op dit probleem. Ik ben niet tegen vrije 
marktwerking en het systeem van zorgverzekeraars. 
Ik geloof in de kracht van sociaal ondernemer-
schap, dat het mogelijk is om met winstoogmerk 
maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Zo 
hoorde ik laatst op NPO Radio 1 over een apotheker 
in Rotterdam die een laboratorium heeft geopend 
om zelf medicijnen te maken. Als we op die manier 
in Nederland een positieve bijdrage kunnen leveren 
aan de immorele farmaceutische productieketen, 
ondersteun ik dat van harte.”

Jos van Ginneken:
“Dat nieuws is absoluut hoopvol. Het mooie is ook dat 
ik heb gehoord dat dit laboratorium is geopend door de 
minister. Dat is een mooie steun in de rug. Natuurlijk 
is het wachten wel op rechtszaken vanuit de farmaceu-
tische industrie, wanneer er medicijnen geproduceerd 
worden waarop zij patent claimen te hebben. Dan hoop 
ik ook dat de politiek apothekers zoals deze zal onder-
steunen.”

Loes Hakvoort:
“Het is absoluut onrechtvaardig dat het toenemend 
medicijntekort kan bestaan. De kwetsbaarste mensen 
zijn hiervan de dupe. Wat de overheid in ieder geval 
kan doen is het morele kompas vasthouden, een initi-
erende rol pakken en in samenwerking met onderzoe-
kers, verzekeraars, apothekers en andere Nederlandse 
onderdelen van de mondiale productieketen op zoek 
gaan naar manieren om het toenemend medicijnte-
kort te stoppen.’’

Door Sjoukje Dijkstra

Loes Hakvoort is projectcoördinator Maatschappelijke 
Diensttijd op GSG Guido Arnhem.
Jos van Ginneken is CDA-raadslid in Terneuzen.

Stelling: Het groeiend medicijntekort 
bewijst het morele failliet van de 
farmaceutische industrie.
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“In de politiek zijn we allemaal Martha’s 
en geen Maria’s. Terwijl daar het hart van 
Jezus naar uit ging.”
MARTIJN VAN HELVERT 
IN DE VOLKSKRANT

“Ik geloof niet dat ik in de hemel 
terechtkom.”
WILLEM HOLLEEDER IN AD

 “Als er één groep is die in vijftig jaar 
geleerd heeft te ‘tolereren’ – in de aloude 
betekenis van ‘verdragen’ – dan zijn het 
wel de orthodox-gereformeerden.”
GERTJAN VAN SCHOONHOVEN 
IN ELSEVIER 

“Ethiek is hot bij bedrijven, zolang het 
niets kost.”
MAXIM FEBRUARI IN NRC

“Wanneer ik kan, vertel ik de waarheid.”
DONALD TRUMP, 
GECITEERD IN ONZE TAAL


