201. DE SOCIALISTISCHE GEDACHTE - GENEESMIDDELEN, VERBRUIK EN
MISBRUIK
-

aftellen
pancarte: "Socialistische Gedachte
Geneesmiddelen, verbruik en misbruik"
pancarte: "Realisatie: Nationaal verbond van socialistische mutualiteiten"
pancarte: "Een programma van het Emile Vandervelde Instituut"
Beelden van een man die onderzocht wordt door dokter en verpleegster
Binnenzicht in een apotheek. Commentaar: verbetering van volksgezondheid"
Straatbeelden
Iemand neemt medicijnen
Grafiek met duidelijk stijging uitgaven totale geneesmiddelen en specialiteiten
Beeld apotheek. Commentaar: het geneesmiddelenverbruik weegt zwaar op de
mutualiteiten/gezondheidszorg
Interview. Vraag: Wat zijn specialiteiten? Antwoord: wordt niet door apothekers
gemaakt, zijn voorverpakte geneesmiddelen. Deze nemen een hoog percentage in van het
geneesmiddelenverbruik. Vraag: Wat wordt nog in apotheken verkocht? Wat zijn de
voordelen magistrale bereidingen? Antwoord: ondanks de voordelen van magistrale
bereidingen worden toch steeds meer specialiteiten verkocht, dit door de uitbreiding van de
farmaceutische industrie (geneesheren worden beïnvloed)
Beelden van een farmaceutisch laboratorium waar mensen aan het werk zijn. Interview
met een verantwoordelijke. Deze somt de voordelen op: standaardisatie, door de overheid
goedgekeurd. Ondertussen zien we geneesmiddelen op een lopende band voorbijkomen.
Verschillende toestellen van het labo komen in beeld. Commentaar: research, het duurt een
eind vooraleer geneesmiddelen ook effectief op de markt komen (registratie en controle).
Beeld: test op dieren
commentaar: geneesmiddelen worden duur
Interview met J. Van Roy, nationaal secretaris van NVSM. Onderwerp is de huidige
kostenexplosie.
Vraag: is het noodzakelijk dat geneesmiddelen zo duur zijn? Antwoord: Kwaliteit
afleveren vraag kosten (research, …), maar sommige kosten moeten gedrukt kunnen worden.
Bovendien zijn er ook overbodige kosten.
Commentaar: reclame en overconsumptie werken elkaar in de hand
Beelden van een apotheek in Utrecht waar specialiteiten wel volgens aangepaste
verhoudingen gemaakt worden, waardoor er veel minder overconsumptie is.
Reclame. Verschillende geneesmiddelen komen in beeld
Commentaar: er wordt overlopen wat die reclame voor geneesmiddelen zoal inhoudt.
We zien brochures
Interview met een arts, die heel veel monsters en publiciteit ontvangt. Hij heeft er
duidelijk zijn bedenkingen bij (te veel en te weinig gedocumenteerd)
Interview met een andere man
commentaar: een ander gevolg is automedicatie, zelf doktertje spelen. Een
medicijnkastje vor medicatie komt in beeld. De huisapotheek is zeer uitgebreid.
Overconsumptie kan ook tot verslaving leiden.
Interview met artsen over overconsumptie en verslaving. Automedicatie wordt
aangespoord door reclame. Er wordt voorgesteld om meer onder geneeskundig voorschrift te
brengen. Een ander probleem is dat voorschriften te gemakkelijk te verkrijgen zijn. De
verantwoordelijkheid ligt dus bij de dokters.
Beeld in apotheek

J. Van Roy (NVSM) sluit de uitzending af. Hij stelt de vraag of ze geslaagd is en
overloopt de hoofdlijnen. Er is het economisch probleem, het sociaal aspect (voorlichting) en
wetenschappelijk aspect.
pancarte: "Dat was
Socialistische Gedachte"
pancarte: "Geneesmiddelen verbruik en misbruik"
pancarte: "Realisatie Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten"
pancarte: "Een programma van het Emile Vandervelde Instituut"

