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Advertentie

mcb-bank.com

Ga niet van huis zonder 
uw reisgenoten!

Geldig van 23 juni tot 22 augustus 2014.

De creditcard 
familie van MCB! 
Vraag vandaag nog uw 
Kompa Leon of Visa creditcard 
aan en u ontvangt het eerste 
jaar lidmaatschap GRATIS!

Sehos moet kosten
medicijnen verlagen
Noodzaak als gevolg van basisverzekering ziektekosten
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) moet de kosten voor geneesmidde-
len verlagen, en is in overleg met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een plan aan het
ontwikkelen om dit te bewerkstelligen. 

De kosten-
verlaging
moet per 1
september
ingaan. Op
dit moment
liggen de
medicijn-
kosten van
het Sehos op
5 miljoen
gulden per
jaar. De kostenverlaging is nood-
zakelijk in het kader van de ba-
sisverzekering ziektekosten
(bvz). 

De SVB heeft in dezen al een
positie bepaald en stelt een re-
ceptregelvergoeding (rrv) voor
van 7 gulden per recept, net als
al het geval is bij de apotheken
(botika’s). Een ander voorstel
van de SVB is, zo legt SVB-direc-
teur Philip Martis uit, om met
een vast budget per jaar te wer-
ken, waar het Sehos het dan mee
moet zien te doen. ,,Voor het Se-

hos is het moeilijk om de kosten
te verlagen en zodoende wordt
er aan alternatieven gedacht om
de bekostiging van de medicij-
nen mogelijk te maken zonder
dat het ziekenhuis of de patiën-
ten eronder komen te lijden”,
legt Sehos-woordvoerder Bob
Harms uit. Om die reden is de
Vereniging van Importeurs van
Pharmaceutische Producten
(VIPP) benaderd met het ver-
zoek de medicijnen voor een la-
gere prijs aan het Sehos te leve-
ren. Harms kan zich overigens
voorstellen dat de VIPP hier
geen oren naar heeft. In 2012
moesten de medicijnimporteurs
al verplicht hun marges verlagen
op medicijnen en vanuit de ge-
zondheidszorg wordt steeds
meer overgaan op het voor-
schrijven en gebruiken van ge-
nerieke medicijnen, die veel
goedkoper zijn en waarop de far-
maceut weinig verdient.

Een andere optie voor het Se-

hos is om de medicijnen zelf di-
rect in te kopen vanuit het bui-
tenland. Maar, zo stelt Harms:
,,Daarmee loop je ook de impor-
teurs van medicijnen op Cura-
çao voor de voeten. We hebben
daar doorgaans een goede relatie
mee.”

Een derde optie is om zowel
de poliklinische als de klinische
patiënten uit eigen zak een be-
drag te laten betalen per recept-
regel. ,,Hier zitten echter aller-
hande haken en ogen aan. Zo
gebruiken sommige patiënten
bijvoorbeeld al van huis uit me-
dicijnen die doorgegeven moe-
ten worden in het ziekenhuis,
maar die in principe niets te ma-
ken hebben met de reden van
opname. Moeten de patiënten
daar dan ook over betalen? Daar-
naast is er de vraag hoe je dit
gaat afrekenen bij de patiënten.”

Deze week gaan de besprekin-
gen tussen Sehos en de SVB
door. 

Enkele ingeleverde wapens met bovenaan het zelfgemaakte projec-
tiel.  FOTO OM

‘Supergevaarlijk’ 
projectiel ingeleverd
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bij het Openbaar
Ministerie worden de laatste da-
gen opvallend veel wapens inge-
leverd. Maandag waren het er
veertien en gisteren zelfs 22.
Daartussen zat volgens woord-
voerder Norman Serphos een
‘supergevaarlijk’ projectiel van
kaliber .38/.357, gemaakt van
een zogenoemde schietbuis (zie
foto). Waarschijnlijk is dit een
zelfgemaakt wapen. 

,,De munitie zat er nog in”,
zegt Serphos. ,,Dit is het zwaar-
ste kaliber en zo’n wapen is 
heel gevaarlijk, ook voor de ge-
bruiker. Je weet niet wat er ge-
beurt als je ermee schiet.” Ver-

der zijn er veel oude wapens in-
geleverd, die overigens nog goed
werken.

Dat er nu zo veel wapens wor-
den ingeleverd komt waarschijn-
lijk door de aankondiging van fa-
se 2 van de ontwapeningscam-
pagne. De vrijwillige inleveractie
loopt tot 31 augustus. In de vol-
gende fase wordt actief gespeurd
naar illegale wapens, onder an-
dere door middel van een klik-
lijn. Op hetzelfde telefoonnum-
mer waar nu wapens vrijwillig
aangemeld kunnen worden
(0800-8222782), kunnen bur-
gers informatie geven waar mo-
gelijk illegale wapens gevonden
kunnen worden.

Philip Martis


