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Curaçao

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 geneesmiddelen verlagen, en is in overleg met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een plan aan het
ontwikkelen om dit te bewerkstelligen.
De kostenverlaging
moet per 1
september
ingaan. Op
dit moment
liggen
de
medicijnkosten van
het Sehos op
5
miljoen Philip Martis
gulden per
jaar. De kostenverlaging is noodzakelijk in het kader van de basisverzekering
ziektekosten
(bvz).
De SVB heeft in dezen al een
positie bepaald en stelt een receptregelvergoeding (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-directeur Philip Martis uit, om met
een vast budget per jaar te werken, 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 medicijnen mogelijk te maken zonder
dat het ziekenhuis of de patiënten 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 verzoek de medicijnen voor een lagere prijs aan het Sehos te leveren. 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 gezondheidszorg wordt steeds
meer overgaan op het voorschrijven en gebruiken van generieke medicijnen, die veel
goedkoper zijn en waarop de farmaceut weinig verdient.
Een andere optie voor het Se-

hos is om de medicijnen zelf direct in te kopen vanuit het buitenland. Maar, zo stelt Harms:
,,Daarmee loop je ook de importeurs van medicijnen op Curaçao 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 bedrag te laten betalen per receptregel. ,,Hier zitten echter allerhande haken en ogen aan. Zo
gebruiken sommige patiënten
bijvoorbeeld al van huis uit medicijnen die doorgegeven moeten worden in het ziekenhuis,
maar die in principe niets te maken hebben met de reden van
opname. Moeten de patiënten
daar dan ook over betalen? Daarnaast is er de vraag hoe je dit
gaat afrekenen bij de patiënten.”
Deze week gaan de besprekingen tussen Sehos en de SVB
door.

Enkele ingeleverde wapens met bovenaan het zelfgemaakte projecFOTO OM
tiel.

‘Supergevaarlijk’
projectiel ingeleverd
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bij het Openbaar
Ministerie worden de laatste dagen opvallend veel wapens ingeleverd. Maandag waren het er
veertien en gisteren zelfs 22.
Daartussen zat volgens woordvoerder 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 zwaarste kaliber en zo’n wapen is
heel gevaarlijk, ook voor de gebruiker. Je weet niet wat er gebeurt als je ermee schiet.” Ver-

der zijn er veel oude wapens ingeleverd, die overigens nog goed
werken.
Dat er nu zo veel wapens worden ingeleverd komt waarschijnlijk door de aankondiging van fase 2 van de ontwapeningscampagne. De vrijwillige inleveractie
loopt tot 31 augustus. In de volgende fase wordt actief gespeurd
naar illegale wapens, onder andere door middel van een kliklijn. Op hetzelfde telefoonnummer waar nu wapens vrijwillig
aangemeld kunnen worden
(0800-8222782), kunnen burgers informatie geven waar mogelijk illegale wapens gevonden
kunnen worden.
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Geldig van 23 juni tot 22 augustus 2014.

