
s t rumenta t ie  en  detectie,  k o l o m m e n  en opt imalise-  
r ing van de chromatograf i sehe  scheiding. 

Ti jdens  de cursus word t  de behande lde  theor ie  
door  de cursisten prakt isch toegepas t  in een viertal 
och tenden /middagen .  Hierbij  word t  gebruik  ge- 
maak t  van m o d e r n e  appara tuur  van alle v o o r a a n -  
s taande fabrikanten.  Bovend ien  worden  enkele  
demonst ra t ies  verzorgd.  

He t  cursusgeld bedraag t  f 7oo , - - ,  inclusief lun- 
ches. V o o r  nadere  inlichtingen en aanmeld ingen  
kan men  zich wenden  tot  Ir. J. KONIN~S, Technische  
Hogeschoo l  E indhoven ,  Afd.  Scheikundige Tech-  
nologie, Pos tbus  513, E indhoven ,  t e l . n r .  (040) 
473012. 

"9 
'Geneesmiddelen & Reactie- 
vermogen'. Rectificatie 

In  het  Pharm. Weekblad (1981) nr. 14 is op  blz. 
468 de nieuwe uitgave van de voor l icht ingsfolder  
Geneesrniddelen & Reactievermogen aangekon-  
digd. De  prijs van deze folder  is echter  ve rkee rd  
vermeld,  deze bedraag t  voor  KNMV-leden f 42,50 
per  250 stuks en voor  n ie t - leden van de KNMP 
f 8 5 , - -  per  250 stuks (excl. BTW, f ranco huis). 

I N G E Z O N D E N  
Plaatsing van brieven in deze rubriek houdt niet in dat de redactie de daarin weergegeven zienswijze onderschrifft. De 
redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden stukken te bekorten of te weigeren. 

Ovula met 2,5% melkzuur 

In het Pharm. Weekblad (198o) zI  5, 736 is een irriga- 
tie met een c a. 2%-ige melkzuuroplossing beschreven ter 
bestrijding van vaginitis bij zwangere vrouwen. De appli- 
catie van de melkzuuroplossing met behulp van een irri- 
gator is weinig elegant en niet praktisch te noemen. 
Daarom is een ovulum met 2,5% melkzuur, opgelost in 
een PEG-basis, bereid. De samenstelling per ovulum is als 
volgt: 

PEG 4 0 0 0  2,2 g 
PEG I540 I,I g 
Aeidum lactieum 85 mg 

Er is voor een PE6-basis gekozen, omdat melkzuur hierin 
oplost. De pH van een ovulum, opgelost in 15 ml water, is 
ca. 3,5. 

De in de literatuur beschreven mogelijk 0ptredende, 
prikkelende werking op het slijmvlies van de vagina door 
de wateronttrekkende PEG-basis wordt opgeheven in 
aanwezigheid van fluor. 

De ovula worden gegoten in plastic ovulumvormen van 
3 ml, die binnenkort zijn te verkrijgen bij de firma Spruyt- 
Hillen te Vianen. 
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Generics en herkenbaarheid 

Onlangs zijn door fabrikanten van zgn. loco-tabletten 
coderingssystemen ingevoerd met als doelstelling een bij- 
drage te leveren tot een goede en herkenbare geneesmid- 
delenvoorziening. Zo hanteren de farmaceutische groot- 
handels OPG en Brocacef een lettercodering, terwijl de 
fabrikant Pharbita de tabletten voorziet van een nummer- 
codering. 

Het is voorstelbaar dat andere fabrikanten een eigen 
codering gaan toepassen of eventueel afzien van een co- 
dering. Het gevolg is dat in Nederland op deze manier een 
bont scala van qua werkzaam bestanddeel identieke ge- 
neesmiddelen in omloop zijn of zullen komen. 

Mijns inziens schiet men dan volledig aan het doel 
voorbij, nl. de wens naar betere herkenbaarheid van ge- 
neesmiddelen voor pati6nt, apotheker en arts. 

Blijkbaar is het voor fabrikanten van generieke ge- 
neesmiddelen vanwege concurrentiemotieven geen haal- 
bare kaart om in gezamenlijk overleg te komen tot een 
uniforme codering van geneesmiddelen. Men kan zich af- 
vragen of hier voor de overheid geen sturende taak is 
weggelegd. 

Ter Apel, 2 7 maart 1981. 
P.P.M. WEUSTEN 
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