Oorlog in de apotheekwereld
De traditionele apothekers zijn in een conflict beland met concurrerende apothekers die via
internet werken. Volgens de apotheekbranche zijn de internetbedrijven schuldig aan
ronselpraktijken bij huisartsen.
De traditionele apothekers wijzen apotheekbedrijf DCA (De Centrale Apotheek) als schuldigen aan,
omdat het artsen een ‘platte bonus’ aan zou bieden voor elke patiënt die ze als klant aanbrengen.
Volgens apothekerskoepel KNMP is zo’n bonus echter wettelijk verboden, zo schrijft De Telegraaf
donderdag. Tevens zou een dergelijk bonussysteem de veiligheid van patiënten in gevaar brengen
omdat geld voorrang zou krijgen boven een goede voorziening en veilige uitgifte van medicijnen.
'Patiënt behandeld als stukgoed
De koepelorganisatie zegt ‘zeer ongerust’ te zijn geraakt na een brief te hebben gelezen van een
huisartsenvereniging voor de regio Maastricht en Heuvelland aan zijn leden. In de brief werd
gesproken over een vergoeding van 24 euro per jaar voor bij DCA ingeschreven patiënten. De koepel
eist nu een onderzoek van zorgwaakhonden de Nederlandse Zorg Autoriteit en de Inspectie voor de
Gezondheidszorg.
‘Dit riekt naar ronselpraktijken waarbij de patiënt als stukgoed wordt behandeld, stelt een
woordvoerder van de KNMP. ‘De hele sector heeft daarnaast veel geld gestoken in meer veiligheid bij
de uitgifte van medicijnen. Nederland moet niet willen dat de kosten van zorg nog meer stijgen
doordat patiënten bijvoorbeeld middelen gevaarlijk mixen.’
Geen bonus maar reële vergoeding
Volgens Marijke Dirksen, directeur van DCA, krijgen huisartsen alleen een vergoeding voor extra
kosten voor bijvoorbeeld ruimte en personeel. ‘Die 24 euro is geen bonus, maar een reële
vergoeding voor kosten die huisartsen moeten maken. En van ronselen is geen sprake’, aldus
Dirksen. ‘De komende jaren kijkt onderzoeksinstituut Nivel naar onze methode. In dat onderzoek
zullen ook de hoogte van het tarief en de eventuele perverse prikkels die dat kan opleveren, een rol
spelen.’
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