
Stellingen 

Het voorbeeld van de engel se eigen bijdrage regeling maakt duidelijk, dat 
een naar verhouding hoog vast bedrag per voorgeschreven medikament alleen 
dan politiek haalbaar is, wanneer een voldoende grote kring van personen 

van de regeling vrijgesteld is. 

Bij het evalueren van wetgeving is doelbereiking van een wet een boekhoud~ 

kundig begrip, waaraan slechts relatieve waarde kan worden toegemeten. 

In zowel Nederland, West-Duitsland als Engeland heeft invoering of wijzi
ging van de eigen bijdrage regeling voor medicijnen in het algemeen, naast 

een kostenverschuivingseffekt, een lichte neergaande werking op het medi
cijngebruik tot gevolg. 

Een formularium, dat op indikatiestelling berust, leidt tot interpretatie~ 
moeilijkheden voor de individuele arts. Deze worden nog versterkt wanneer 
de regeling een groot aantal uitzonderingen kent. 

Geen enkele wettelijke formularium regeling kan het verschijnsel van onge~ 

wenste substitutie volledig uitbannen, daar de arts zijn therapiekeus in 

het algemeen met een beroep op voorschrijfautonomie zal kunnen rechtvaar
digen. Ergo zal de werking van een wettelijke regeling afhankelijk zijn 

van de mate waarin met de therapeutische keuze van de arts rekening is 
gehouden. 

Bij het streven 'Jan de overheid om het voorschrijven van loco-preparaten 
te bevorderen, en daarmee de ziekenfondsuitgaven voor medicijnen te ver

minderen, is een kombinatie van een negatief en een positief formularium 
het meest werkzaam. Weliswaar zou in een monodimensionele markt met een 

negatief formularium kunnen worden volstaan, maar in een multidimensionele 

markt zal vanwege sustitutieverschijnselen dit doel slechts door deze 

kombinatie kunnen worden bereikt. 



Het verdient aanbeveling tussen het van kracht worden van wettelijke bezui

nigingsoperaties in de gezondheidszorg in ieder geval zoveel tijd te laten 
verstrijken, dat een individuele evaluatie mogelijk is. 

In een monodimensionele markt kan een formularium regeling tot uitbreiding 
van de zelfmedikatie leiden. 

Door de ontwikkeling van een wat eenzijdige woordenschat ('papa moet aan 
poefchift chijven'} is het niet aan te bevelen het schrijven van een dis
sertatie samen te doen vallen met het ontkiemend spraakvermogen van op

groeiende kinderen, vooral niet als het de eigen zijn. 

In het Nederlandse systeem van gezondheidszorg wordt doorgaans de deugd 

niet beloond, en de ondeugd niet bestraft. 

Uit onderzoek is afgeleid, dat rokers het uitgavennivo voor gezondheids
zorg verhogen. Het moet echter bedacht worden, dat door een verkorte le
vensverwachting, deze groep anderzijds het sociale verzekeringsstelsel 
ontlast. 

L.A. Geelhoed 
Voor de tot dusver (1984) in de publieke sector in Nederland gepleegde 
ombuigingsoperaties gaat de wet van het tegenvallend resultaat op. 

M. Scheltema 

Wi1 men werkelijk meer inzicht in de effecten van wetgeving verkrijgen, 
dan is empirisch onderzoek onontbeerlijk. 

W.P. von Wartburg 

Wie immer auch Politik und Rechtsprechung das adäquate Minimum an sozial
staatlich garantierter Basisversorgung im Gesundheitswesen definieren 

mögen, wichtig wäre dabei, dass das Verhältnis von Arzt und Patient intakt 

bleibt. 


