
I N G E Z O N D E N  

Plaatsing van brieven in deze rubriek houdt niet in dat de redact& de daarin weergegeven zienswijze onderschrifft. De 
redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden stukken te bekorten of  te weigeren. 

In]ektiespuiten voor herol'negebruikers 

Met deze mededeling wil de Medisch-sociale Dienst 
Heroine Gebruikers [MDHG, Binnenkant 46, Amsterdam, 
tel.nr. (020) 244775], de verkoop van injektiespuiten on- 
der uw aandacht brengen. De MDHG is een belangenver- 
eniging van en voor heroinegebruikers, ex-gebruikers en 
andere betrokkenen, die zich inzet voor verbetering van 
de positie van de gebruikers. Hun positie is nl. ronduit 
slecht te noemen en dat is ons inziens niet in de eerste 
plaats te wijten aan het feit dat zij~heroine gebruiken. Een 
aantal andere factoren is van grote invloed op de slechte 
situatie waarin gebruikers verkeren: 
- de hoge prijzen die ze veelal slechts middels illegale 

handelingen kunnen betalen; 
- versnijdingen van de heroine met soms zeer giftige 

stoffen; 
- de geisoleerde positie waarin de gebruikers steeds meer 

komen te zitten doordat de samenleving hen uitstoot. 
Wij richten ons in deze mededeling tot u, omdat u in uw 
werk ook geregeld te maken krijgt met gebruikers en wel: 
- d o o r d a t  u op dokters-recept heroine-vervangende 

middelen verstrekt; 
- door de verkoop van injektiespuiten. 
Met name de verkoop van spuiten ondervindt bij veel 
apothekers weerstand. Wij kunnen wel begrijpen dat uw 
gevoel in opstand komt bij het verkopen van spuiten ( ' je 
gaat toch niet meewerken aan het feit dat iemand zich 
naar de verdoemenis helpt ') maar we proberen toch dui- 
delijk te maken dat het van groot belang is om injektie- 
spuiten te gaan (of blijven) verkopen aan gebruikers. 

Door  het gebrek aan spuitverkooppunten in de stad, 
wordt er meerdere malen met dezelfde spuit gespoten. In 
onervaren of verioederde gebruikerskringen maken zelfs 
meerdere personen gebruik van 6~n en dezelfde injek- 
tiespuit. Het  gevolg is u ongetwijfeld bekend: zeer veel 
gebruikers lijden aan serum-hepatitis. 

Er  is grote druk op de weinige punten waar men w61 
spuiten kopen kan, waardoor de kans ontstaat dat die 
apothekers ook van verdere verkoop afzien, waardoor de 
situatie nog meer verslechtert. Doordat  sommige perso- 
nen op deze slechte situatie inspelen, ontstaan oneigenlij- 
ke verkooppunten (sex-shops, louche kroegen) met kans 
op woekerwinsten of zelfs een werkelijke zwarte markt, 
waar woekerwinsten regel zijn (een spuit voor een tien- 
tje). Het beeld van gebruikers die de vuilniszakken van 
het Wilhelmina Gasthuis napluizen, zal bij een verslech- 
terde situatie terugkeren. 

Wij hopen met het bovenstaande duidelijk te hebben 
gemaakt dat weigering van spuitverkoop averechtse ge- 
volgen heeft, zowel op de 'gezondheid'  als op de positie 
van de gebruiker. Her leidt tot een toename van geelzucht 
en nog ernstiger stigmatisering van de gebruikers. Nie- 
mand kan vanuit zijn/haar specifieke positie het drugs- 
probleem oplossen. Door  isolering en verstoting is echter 
nog nooit een gebruiker afgekickt. 

De MDHG pleit ervoor het gebruik te accepteren om een 
(op het ogenblik schijnbaar onafwendbare) verslechtering 
tegen te gaan. U zou daar als apotheker aan bij kunnen 

dragen door de verkoop van injektiespuiten voort te zet- 
ten of in overweging te nemen en er bij uw kollega's op 
aan te dringen hetzelfde te doen. 

Amsterdam, mei I98I. 
Vereniging MDHG 

Naschrift 

Het Hoofdbestuur van de KNMP is van mening dat de 
argumenten van de Medisch-sociale Dienst Heroine Ge-  
bruikers veel waars bevatten. De verkoop van injectie- 
spuiten in apotheken, kennelijk voor bovengenoemde 
doeleinden, is bij vele collegae een omstreden zaak. 
Hoewel de mdededeling hoofdzakelijk betrekking heeft 
op de situatie in Amsterdam is het zeer wel mogelijk dat 
ook in andere steden zich dezeifde problemen voordoen. 

Het  Hoofdbestuur raadt aan in voorkomende gevallen 
de spuitenverkoop niet botweg te weigeren maar de ar- 
gumenten voor en tegen goed te overwegen. 

's-Gravenhage, mei I98I. 
Hoofdbestuur KNMP 

Generics en herkenbaarheid (II) 

Gaarne reageren wij op de ingezonden brief van colle- 
ga WEUSTEN te Ter Apel over generics en herkenbaarheid 
[Pharm. Weekblad (I981) zz6,  636]. Allereerst  valt er 
onderscheid te maken in het begrip herkenbaarheid;  zoals 
dat door ons gehanteerd wordt kan elke arts, apotheker 
en patifint herkennen welke produkten van welke fabri- 
kant worden voorgeschreven. De herkenbaarheid van de 
genoemde lettercode heeft voor genoemde personen al- 
leen betekenis voor de naam van het geneesmiddel. Mo- 
gelijke verschillen in receptuur kunnen niet zonder meer 
worden onderkend. 

Wij zijn met u van mening dat het mogelijk dient te zijn 
om 66n systeem te ontwikkelen dat herkenbaar is voor 
alle betrokkenen in de afleveringsketen. Wij zijn gaarne 
bereid onze drie-cijfercodering, welke meer mogelijkhe- 
den heeft dan een twee-lettercodering, voor dit doel be- 
schikbaar te stellen. 

Het  is een onderwaardering van de kennis en kunde 
van de apotheker wanneer gesuggereerd wordt dat qua 
werkzaam bestanddeel identieke geneesmiddelen ook 
qua formulering en beschikbaarheid identiek zouden zijn. 
Dit hoefl niet het geval te zijn - zoals bij enteric-coated 
preparaten - en daarom is een viotte herkenbaarheid van 
de fabrikant essentieel, net zoals dit thans bij sp6cialit6s 
het geval is. Een sturende taak van de overheid lijkt wat 
ons betreft overbodig, als men maar bereid is het alge- 
meen belang te laten prevaleren. 

Zaandam, 11 mei I981. 
J,G.M. ZUM VORDE SIVE V(3RDING 
Pharbita BV 
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