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Curaçao

Onderzoek naar
online apotheek
Van een onzer verslaggevers

Willemstad/Brussel - De Belgische minister van Volksgezondheid Maggie de Block is
een onderzoek begonnen naar de online apotheek dokteronline.com. Deze Curaçaose
website verkoopt, na online consult, geneesmiddelen die alleen verkrijgbaar zijn op
recept. ,,Volstrekt illegaal en voor de patiënt zelfs gevaarlijk”, zegt het Federaal
Geneesmiddelenagentschap in Het Nieuwsblad.
De Morgen schrijft dat een
doosje malariapillen of zelfs
antidepressiva op de website
zonder veel moeite te bestellen
zijn. Even een vragenlijst invullen - waarbij de arts die de antwoorden checkt u op uw woord
gelooft als u zegt dat u geen andere medicatie neemt of hartproblemen hebt - en betalen. Er
wordt een kleine meerprijs gevraagd voor dat ‘online consult’.
Maar daarna worden de medicijnen thuis geleverd. Zelf ontkent
dokteronline.com een online
apotheek te zijn: ,,Dokteronline.com is zelf geen online doktersdienst en geen online apotheek of internetapotheek. Bij
ons kunt u terecht voor informatie over uw gezondheid en wij faciliteren - indien nodig en gewenst - het online contact met
artsen. Mocht u besluiten bepaalde medicijnen te willen aanschaffen, dan kunt u dat doen bij
uw eigen apotheek of een door
ons voorgestelde online apo-

theek waarbij wij uw order doorgeven en betaling regelen.” Ook
stellen zij dat de website ‘100
procent legaal is’. Zij opereren
naar eigen zeggen binnen de
Europese wetgeving. ,,Binnen
het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld, is het online voorschrijven van medicijnen zonder een
bestaande behandelrelatie 100
procent legaal. Een cliënt heeft
volgens de EU-regels het recht
om zijn zorg (in dit geval het
consulteren van een arts) in een
ander EU-land af te nemen, omdat het Europese vrije verkeer
van diensten ook van toepassing
is op medische diensten.” Hoewel de wetgeving per EU-land
mag afwijken van Europese wetgeving mag een cliënt altijd voor
eigen gebruik en met een bepaalde gebruiksduur zijn medicijnen importeren uit een ander
EU-land, volgens dokteronline.com. ,,Wel gelden er per type medicijn soms andere regels
waar rekening mee gehouden

dient te worden. Ondanks deze
EU-richtlijn kunnen er in een
land aparte regels gelden die
strijdig zijn met deze richtlijn.
Men doet er verstandig aan dit
zelf te checken.” De Block heeft
haar departement gevraagd om
de website juridisch te onderzoeken. ,,We zijn niet per se tegen elk online initiatief”, zegt
haar woordvoerster Els Cleemput tegen De Morgen. ,,Maar er
moeten voldoende garanties zijn
voor de veiligheid van de
patiënt.” En die garanties zijn er
niet, zegt het Federaal Geneesmiddelenagentschap (FAGG).
Online apothekers die door de
minister als betrouwbaar worden bestempeld, hebben in België sinds kort een logo: een wit
kruis op een groene achtergrond
en de vlag van het land. ,,Maar
daar zul je nooit geneesmiddelen op voorschrift vinden. Die
online verkopen zijn in België
áltijd illegaal. Ook de patiënt is
strafbaar”, besluit De Morgen.
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Knipscheers boekenfeest
Tekst en foto’s Giselle Ecury
Amsterdam - Voor alweer de
vijfde achtereenvolgende keer
presenteerde uitgeverij In de
Knipscheer uit Haarlem gisteren een keur aan nieuwe uitgaven van werk van schrijvers uit
het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden, van
wie sommigen speciaal voor
deze dag waren overgekomen.
Ook nu vormde het intieme
en uitnodigende Theater Podium Mozaïek te Amsterdam het
decor voor een feest van herkenning, veel vrolijkheid en een
vriendschappelijk samenzijn
met bekenden en minder bekenden.
Uitgever Franc Knipscheer
en zijn echtgenote Anja Brandse alsmede redacteur Peter de
Rijk, zijn hieraan voorafgaand
maanden bevlogen bezig geweest met de intensieve voorbereidingen die voornamelijk
bestonden uit het vervaardigen
van de boeken in nauwe samenwerking met de maar liefst tien
auteurs. Daarbij heeft eveneens
per boek overleg plaatsgevonden met een Neerlandicus die

de Nederlandstalige teksten
nauwkeurig nakijkt, verbetert of
- indien de mogelijkheid bestaat
- adviseert over betere opties.
Wat betreft de poëzie droeg
Fred de Haas zorg voor de vertaling Papiaments-Nederlands.
Clyde R. Lo A Njoe bedankte
zijn redacteur Koos van de
Kerkhof en Jos de Roo zijn
promotor Michiel van Kempen,
hoogleraar West-Indische Letteren, beiden present. Wim Rutgers, buitengewoon hoogleraar
Caraïbische Letterkunde aan de
University of Curaçao (UoC) op
Curaçao, met bijzondere aandacht voor de letteren in het
Papiaments, en zijn echtgenote
waren ook deze keer haast vanzelfsprekend aanwezig.
Men heeft hard gewerkt,
neem dat van me aan. Het resultaat mag er zijn. En de middag was ook dit jaar weer boeiend, indrukwekkend en qua
sfeer tropisch, mede door de
muzikale omlijsting van het
ensemble Alma Latina onder
leiding van Fred de Haas. Hulde voor deze uitgeverij die vanaf
het begin van haar bestaan
ernaar streefde de niet-westerse
schrijver ook een plaats te bieden binnen de Nederlandse
literatuur. Vandaag beperk ik
me tot alleen de namen van de
auteurs die gevierd werden:
Olga Orman, Quito Nicolaas,
Clyde R. Lo A Njoe met poëzie;
dr. Jos de Roo met een verkorte
uitgave van zijn proefschrift uit
2014, een naslagwerk om ‘als
bij een doos bonbons af en toe
iets uit te proeven’, Bernadette
Heiligers met haar romandebuut, Janny de Heer in afwezigheid, Henriette de Mezquita
(pseudoniem; zij werd vertegenwoordigd door Juliëtte Echteld)
met haar romandebuut en ten
slotte, Jacques Thönissen, Ronny Lobo en Jopi Hart met een
nieuwe roman.
De presentatie werd verzorgd
door Franc Knipscheer, Peter de
Rijk interviewde de schrijvers
en Fred de Haas verzorgde een
inleiding voor de dichtbundel
van Olga Orman. Een uitgebreid verslag van dit feest van
herkenning bereid ik voor.
Wordt vervolgd.
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