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VOORSPEL

Van woensdag 15 tot Vrijdag 18 november 
bood het Casino van Gent een voor leken 
vrij bizar spektakel. De titel alleen 
reeds maakte het voor iedereen duidelijk 
op de Medische Informatiedagen werd 
een gewoon sterveling niet getolereerd. 
Een ondoordringbare nevel hing dan ook 
over dit academisch onderonsje van ge-
neesheren in spe en vertegenwoordigers 
van Farmaceutische Firma's.

GENERIEK

Laat je je dan toch niet afschrikken 
en wandel je de feestzaal van het Ca-
sino , eens een verzamelplaats van de 
blasé van Gent, binnen, dan volgt snel 
de ontnuchtering. Voor U ogen ontplooit 
zich een scène uit de betere films van 
Fellini. Even de rolverdeling overlo-
pen. Twee groepen delen de hoofdrol. 
Eerst hebben we de vertegenwoordigers. 
Deze vormen op zichzelf wel een vrij 
heterogeen geheel, maar alle zijn ze ver-
vuld van het Heilig Vuur van de Commerce 
(meer verkopen, meer winst). Hiervoor 
beschikken ze over een uitgebreid ar-
senaal beïnvloedingstechnieken, gaande 
van het simpelweg omkopen met cadeaux 
tot het uitbraken van boekdelen formu-
les.

De tweede hoofdrol is de studentjes Ge-
neeskunde toebedeeld. Ook al is hun 
bijdrage tot het spektakel eerder pas-
sief, toch zou dit gehele gebeuren 
zinloos zijn zonder hun kinderlijk glin-
sterende ogen, die begerig lonken naar 
de al even luxueuze als nutteloze boe-
ken en brochures. Verder rust op hen 
een zware taak wanneer zij om ter groot-
ste stapels reclamefolders met zich mee 
moeten zeulen. Zonder dit waren de 
maandenlange voorbereidingen van de 
Vlaams Geneeskundige Kring aan deze 
jaarbeurs voor medicamenten verloren 
moeite.

DE SHOW
Nu de naam toch gevallen is, wat is de 
rol van de jongemannen van de VGK ?
Buiten de eerder bescheiden administra-
tieve taak van het onthaal, bestaat hun 
bijdrage uit het zich laten bewonderen : 
met hun nette kop, hun kortgeknipt pak, 
en het bordje van organisator op hun 
vooruitgestoken borst, zorgen zij voor 
de status van de show. Komen we tot de 
figuranten, in se weinig belangrijke 
personages.
Een eerste groep bestaat uit de Werk-
groep Gezondsheidsvoorlichting en het 
Gezondheidshuis, beide eilandjes van 
onbaatzuchtigheid in deze zee van winst-
bejag. Van deze visten de organisatoren 
dan ook handig gebruik te maken om uit 
de vroegere medische beurs hun "alter-

natief" te distilleren. De stands van de-
ze mensen lijken dan ook bidonvilles die 
tegen de buildings van de farmaceutische 
firma's aanleunen. Resten nog de garçons, 
het dienstpersoneel en naar het schijnt, 
hier en daar een onguur element, dat blijl 
baar weeral niet akkoord is met de gang 
van zaken.

Zoals ex-minister Ramaekers -de Jef- het 
passend uitdrukte : de belastingsbetaler 
heeft recht op informatie. Daarbij wensen 
we het niet bij de Medische Informatie-
dagen alleen te houden, maar aarzelen we 
niet om zelfs de ontwikkelingslanden er 
bij te sleuren. Nog veel leesgenot.

In twintig jaar tijd is in ons land 
het geneesmiddelenverbruik verdrie-
voudigd. In alle westerse landen is 
het geneesmiddelenverbruik zo sterk 
gestegen dat dit niet te verklaren

is door faktoren die normaal een 
redelijk groeipercentage verklaren 
zoals de veroudering en de aangroei 
van de bevolking, de stijging van 
de levensstandaard, de ontdekking 
van nieuwe geneesmiddelen, etc. 
Vooral de stijging van tranquili-1 
zers (= kalmeermiddelen) is veront-
rustend. In zeven jaar steeg de 
verkoop van deze geneesmiddelen met 
140 %. De verkoopcijfers van Valium 
Temesta, Seresta, liegen er niet 
om.
Deze stijging van de geneesmiddelen 
konsumptie doet een hele reeks vra-
gen rijzen. -zijn de uitgaven voor 
ons gezondheidsbeleid te verantwoor 
den ?

-gaat deze stijging 
gepaard met een betere gezondheid 
en een groter welzijn voor onze be-
volking of is ze kenmerkend voor 
een samenleving gebaseerd op winst-
bejag en produktie, die de werke-
lijke problemen uit de weg gaat ? 
Het overdreven en verkeerd verbruik 
van de geneesmiddelen is niet toe 
te schrijven aan één oorzaak, maar 
is een komplex fenomeen. Zowel 
maatschappelijke faktoren als het 
gedrag van geneesheren, apotekers, 
patiënten en industrie zijn hier-
voor verantwoordelijk. Wat de rol 
van de farmaceutische firma's (f.fJ 
hierin betreft, beslaat onze kri-
tiek volgende aspekten :

I. DE REKLAME VAN DE FARMACEUTISCHE 
INDUSTRIE IS EEN VERSPILLING OP 
GROTE SCHAAL : reklame is een mid-
del door de producent aangewend om 
de verkoop van zijn produkten te 
stimuleren. F.f. vormen hoe jammer 
ook, geen uitzondering op deze 
regel .
Ten bewijze enkele cijfers :
De f.f. besteden in België zowat 
2 miljard aan publiciteit ! Ter 
vergelijking : aan research wordt
ongeveer 835 miljoen besteed. Van

deze_2 miljard wordt :
- 45,5 % besteed aan vertegenwoor-
digers.
- 16,9 % aan diverse literatuur.
- 10,4 % aan reklame in medische 
tijdschriften.
- 11,7 % aan administratieve uitga-
ven voor de promotie van de verkoop.
- 7,1 % aan andere aktiviteiten van 
verkpopspromotie.

vervolg op blz 2, bovenaan

De redaktie heeft een aantal dingen te vertellen, we zullen ze nummeren voor de
duidelijkheid:
1° is er elke maandagavond redaktievergadering in de Brug , l e verdiep om 20u.
2° worden de mensen die artikels binnenbrengen dit doen vóór 20u en indien het 

enigszins zou kunnen getypt ( ja ? D.A.)
3° er kan nog steeds geabonneerd worden voor 50 fr. rekeningnummer staat in de kop.

4° wij zoeken nog mensen die willen Schamper verspreiden in de fakulteiten genees-
kunde, farmacie, tandheelkunde, diergeneeskunde.

5° dan iets voor intern gebruik: willen de mensen die regelmatig het Schamper- 
redaktielokaal frekwenteren en toevallig al onze scharen meegenomen hebben dit 
weer goedmaken door de betreffende gebruiksvoorwerpen terug te brengen.

6° ook: als mensen willen meewerken aan Schamper door te schrijven of te tekenen 
of andere tekenen des onderscheid, dan kan dat toch wel nog .

7° deze week geen Karei KUnstjes.

8° Door tijdsgebrek wordt de TVR (tematisch verruimde redaktievergadering) over 
de LERARENOPLEIDING verschoven naar maandag 27 november om 20u in de Brug. 
Belangstellenden blijven uitgenodigd.
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reklame ?
80 % van ds geneesmiddelen die in 
ons land verkocht worden moeten door 
geneesheren worden voorgeschreven. 
Met andere woorden bepaalt de arts 
in hoge mate welke medicamenten goed 
in de markt zullen liggen, welke be-
drijven dus hun omzetcijfer zullen 
zien stijgen.

Vandaar dat de arts aa^epakt wordt 
door handige psychologen, die, in 
ruil voor de aangeboden gadgets, 
interesse voor hun produkten pro-
beren los te krijgen. De kosten voor 
de reklame, vervat in de prijs van 
het medikament, worden uiteindelijk 
gedragen door het R.I.Z.I.V. (Rijks-
Instituut voor ziekte- en Invalidi- 
teits Verzekering), en dus door alle

sociaal verzekerden. Dok de geschen-
ken waarmee de firma's de dokters, 
overladen, worden door de gemeen-
schap betaald, (zie ook noot onder-

II. DE ZOGENAAMDE INFORMATIE VAN DE 
FIRMA’S IS NIET BETROUWBAAR EN DE 
PROMOTIE VAN DE F.F.'S HEEFT EEN 
NEFASTE INVLOED OP HET V00RSCHRIJ- 
VINGSGEDRAG VAN DE DOKTER EN DE 
KWALITEIT VAN DE GENEESKUNDE:

de overvloed aan reklame e 
le opkomst van nieuwe spec 
wordt het voor de arts moe 
een verantwoorde wijze voo 
schrijven. Hij is alzo voo 
groot deel overgeleverd aa 
"informatie”, geleverd doo 
Gevolgen van deze intense 
voering zijn :
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a. verkeerd informeren van de arts : 
de medische informatie (waaronder 
de in1ichtingsbrochure die een 
geneesmiddel vergezelt), is soms 
niets anders dan een geraffineerde 
vorm van reklame. Door de reklame 
wordt de arts aangezet een genees^ 
middel voor te schrijven om andere 
dan terapeutische eigenschappen van 
dat produkt. Tot oktober ’Z2 bestond 
er geen enkele reglementering op de 
inhoud van de reklame. Sindsdien 
zijn de f.f. verplicht ten minste 
de gegevens van de bijsluiter te 
vermelden. Maar dit is ontoereikend!

- de indikaties worden veel te breed 
gesteld.
- bijwerkingen van het produkt wor-
den ten dele verzwegen en gemini-
maliseerd, ten dele door het gebruik 
van eufimistische verwoordingen
afgezwakt.
- daar er geen eenvormigheid is op-
gelegd, staat het de firma vrij 
slechte eigenschappen nu eens onder 
de rubriek "kontra-indicaties”, dan 
weer bij "tolerantie" of "nevenwer-
kingen", of evenredig verdeeld tus-
sen beide te schrijven.

b. overkonsumptie : in België worden 
26 000 ton geneesmiddelen per jaar 
verbruikt, dit is 2-, 6 kg. per man en 
per jaar.

c . Teveel voorschrijven :
- een senaatskomi.ssie in da V.S. be-
rekende dat 60 a 90 % van de reklame 
kosten resulteren in verkeerd of on-
nodig voorschrijven.
- in de USA werd ook berekend dat 
80 % van de antibiotica nooit moes-
ten worden voorgeschreven.

d. Symptomatische terapie : zoals
in de reklame wordt gesuggereerd.

N0 ot : in België zijn er 1 800 me-
dische afgevaardigden C hande 1srei -
zigers)'->aktief. Men scha t dat één
medisch afgevaardigde d e f.f. mee r
dan 700 000 Fr. per jaar kost ( 1 973]
Dat komt op 580 Fr. per bezoe k aa n
één dokter. Eén dokte r krijgt per

Jaar gemiddeld 300 keer bezo e k Van
z0 'n handelsreiziger. Hi j kri jgt Per

Jaar 100 kg. reklamef 0 ld ers en mo n-
sters in zijn brieven bu s . De reda k-
tie zag zelf een pak re k1 amef 0 1 d ers
O V er gezinsplanning - va n Sch erin g -

per spoedbestelling bin nenkom en . Dat
werd zo aan alle 17 a 1 8 □  00 dokt ers
V an ons land toegestu urd met een
sPoedbestellingstaks V a n 30 Fr . ;
a 1 leen dat al kost de f irma (of
1iever d e :patiënt) ru im een half
miljoen frank ; allee n de spo e d b e-
stelling ! En niemand za t e ro p te
wachten. Zijn ze gek ? Cuit : De
Vijgeboom : oktober - n 0 V e on b er 77 )

a weer een mu tinationa
De farmaceutische industrie is in han-
den van multinationale ondernemingen. 
Deze beschikken over een machtspositie 
die het economische terrein te buiten 
gaat en die 'hen toelaat politieke be-
slissingen te forceren.

De complexiteit van hun geperfectioneer-
de organisatie maakt daarenboven nage-
noeg elke controle door nationale rege-
ringen onmogelijk.
Deze machtspositie wordt duidelijk ge-
ïllustreerd in volgende verklaring van 
een lid van de Franse prijzencommissie, 
de "Commission Coudurier" :
"Meer en meer bepalen de multinationale 
ondernemingen de prijzen van hun nieuwe 
specialiteiten volledig autonoom. Whn- 
neer wij de opgelegde prijzen niet aan-
vaarden, laat men ons verstaan dat 
Frankrijk wel eens verstoken zou kunnen 
blijven van het nieuwe geneesmiddel.
De commissie richt zich dan tot de hoge 
omes van de Geneeskunde en vraagt of het 
geneesmiddel onontbeerlijk is. Bij 
positief antwoord kunnen wij niets ander* 
dan de prijzen van de bedrijven aanvaar-
den." (Doutrelant, 1975).

In 1975 verklaart de directeur van een 
belangrijke farmaceutische firma onom-
wonden : "Nous ne sommes pas dans les 
affaires pour réaliser des bénéfices". 
Inderdaad, de farmaceutische firma is 
geen liefdadigheidsinstelling. Zij is 
een produkt van onze"vrije markt" econo-
mie die zo efficiënt mogelijk met het 
"vraag- en aanbodprincipe" omspringt 
tot meerdere eer en glorie van de eigen 
geldbeugel.

Het aanbod : een te groot aantal ver-
schillende producten.
Er bestaan 300 verschillende variëteiten 
van antibiotica in België en Nederland. 
In België worden 1+000 verschillenden 
specialiteiten onder meer dan 8000 / 
verpakkingen verkocht. ER zijn 15 soor-
ten vitamine B12 preparaten op de markt 
10 tetracyclines en een 1+0-tal soorten 
neusdruppels voor de behandeling van 
rhinitis.

Daar kan je tegenoverstellen :
1. Een doorsnee arts kent slechts +_

100 specialiteiten (prof De Scheppei 
van Leuven).

2 . Voor 98% van de ziekten volstaan 
250 geneesmiddelen

Niettegenstaande de plaatselijke markt 
zich niet uitbreidt, is er een jaarlijkse 
stijging van de productie van 15% (Bel-
gië, periode '60 - '70) Het hoger aan-
bod vindt een uitweg met behulp van 
reclame en het openen van nieuwe af-
zetgebieden in de derde wereld.

VRAAG

De vraag :
is nagenoeg niet onderhevig aan con-
junctuurschommelingen/ Als reden hier-
voor kan men aanhalen dat de nood aan 
een geneesmiddel meestal elk financieel 
bezwaar te boven gaat. Anderzijds 
wordt de prijs die de patiënt voor het 
medicijn betaalt door het RIZIV 
constant gehouden.
Als we de firma's mogen geloven, 
"rechtvaardigt" de nood aan het genees-
middel elke gevraagde prijs !
Cfr de gegeven cijfers :

Valium kost 35 dollar per kilo aan 
de producent en 1*870 dollar per 
kilo aan de verbruiker (138 keer 
zoveel !!!) De tranquilizer Librium 
wordt aan 2o dollar per kilo ver-
kocht onder zijn wetenschappelijke 
naam, onder zijn kommerciele naam 
aan 1250 dollar per kilo.

FOEI !!

Groep UCB 1+5 170 000 fr. 
Janssens 6U U8U 000 fr. 
Continental Farm. 31 miljoen 
Christiaens 9 *+20 000 fr.

Op te merken valt dat de ondervoorzitter 
van het beheersorgaan van de IW0NL, Dr 
Janssen D., voorzitter is van het uit-
voerend comitée van UCB, NV.

DR JANSSEN

Een ander opmerkelijk feit is dat de 
firma Janssen gemiddeld slechts 8% 
van zijn omzet (1+15 miljoen fr) dus 
+, 33 miljoen spendeert aan research.
De Gemeenschap komt in '76 nochthans 
tussen voor 61+ 1*8*+ 000 fr. Deze staats-
steun heeft geen invloed op de prijzen 
van voornoemde firma's. Er is integen-
deel een afspraak met de prijzencommissie 
waarin aan firma's die in België aan 
research doen, wordt toegelaten hogere 
prijzen te vragen voor hun koopwaar.
Tot slot vermelden we dat eveneens onder 
de hooggeroemde researchkosten moet wor-
den ver st aan :
de commerciële studies betreffende voor-
stelling, verpakking, en onderscheid met 
de concurrentie.

Farmaceutische research 
OM hun hoge winstmarges te rechtvaardig* 
en doen de farmaceutische firma's be-
roep op het argument van de hoge re-
searchkosten .
Wat verstaat men onder research ?
De research van de industrie is vooral 
gericht op geneesmiddelen met een ruim 
indicatiegebied zoals antibiotica, 
tranquilizers en vitamines. De industrie 
is door zijn commerciële status, per 
definitië niet geïnteresseerd in ge-
neesmiddelen waarvan de omzet laag is. 
De universiteiten, die voor kredieten 
moeten gaan bedeler, bij farmaceutische 
firma's, zijn financieel niet bij 
machte om zichzelf aan research te wa-
gen.

Dit heeft als gevolg dat voor een hele 
reeks meer zeldzame, slecht gekende 
ziekten, wellicht nooit een doeltref-
fende chemotherapie zal gevonden worden. 
Nochtans is het beleid gul in het toe-
kennen van researchsutsidies aan FF's. 
Eén en ander blijkt uit de fondsen toe-
gekend door het Instituut tot Aanmoe-
diging van Wetenschappelijk Onderzoek 
in Nijverheid en Landbouw (IUONL) aan 
de farmaceutische research : in 1976 :

GENEESMIDDELEN ZIJN GEEN GEWONE HANDELS-

VAREN.
Het is in deze context nutteloos een 
discussie over de "vrije markt" economie 
aan te gaan. Immers de farmaceutische 
industrie onderscheidt zich op alle vlak 
ken van de andere :

I.Het artikel wordt niet rechtstreeks 
aan de consument verkocht. De dokter 
schrijft het voor; hij maakt dus de 
keuze. De patiënt gebruikt het.
Het RIZIV betaalt. Hierdoor heeft dege-
ne die het geneesmiddel gebruikt , 
even-min als degen^ die het voor - 
schrijft rechtstreeks met de prijs te 
maken'heeft, waardoor hun prijsbe- 
wustzijn niet erg groot is !
/Evenmin kan de patiënt zich een oor-
deel vormen over de kwaliteit van het 
middel en de resultaten die het bij her 
bewerkstelligt. De consument is dus 
niet bij machte om een verantwoorde 
keuze te maken.

Er is geen prijzenconcurrentie.
De werking van het RIZIV, waarbij nu 
99% van de bevolking is aangesloten, 
schakelt de prijzenconcurrentie tussen 
gelijkaardige specialiteiten met soms 
grote prijsverschillen uit. Het RIZIV 
betaalt het prijsverschil en maakt 
zich weinig zorgen over de kwaliteit 
of de waarde van het produkt.

Illustraties hiervan zijn legio : 
-Pentrexyl (Bristol USA),en Penbretin 
(Beecham, GB) zijn beide amicillines 
met eenzelfde werking.
Welnu : 16 capsules van 250mg Pentrex-
yl kosten 190 fr.

16 capsules van 250 mg Penbre 
bretin kosten 157 fr.

In beide gevallen stelt men vast dat 
Pentrexyl meest wordt verkocht van alle 
farmaceutische produkten.
De onlogische politiek van het RIZIV gaat 
zelfs verder. Een nieuw antibioticum (Ver 
sapen van Mead Johnston) dat volgens far- 
macologen geen enkel voordeel biedt tov 
de voornoemde ampicillines wordt eveneens 
door het RIZIV terugbetaald. Versapen, 
daarentegen kost 239 fr voor eenzelfde 
hoeveelheid als het ampicillines dat 
157 fr kost.
Zo betaalt de gemeenschap jaarlijks ette-
lijke miljoenen teveel.

3.De verkoop van geneesmiddelen is onge-
voelig aan konjunctuurschommelingen.
In slechte economische tijden blijft de 
verkoop gegarandeerd door de permanente 
tussenkomst van het RIZIV in de belasting 
De tussenkomst van de sociaal-verzekerde 
wordt door het RIZIV tot een vast bedrag 
beperkt, het zogenaamde matigingsticket 
dat nu voor een magistrale bereiding 35fr 
en voor een specialiteit 60 fr per ver-
pakking bedraagt.

Het RIZIV is chronisch deficitair, het 
tekort heeft steeds betrekking op enkele 
miljarden. De uitgaven voor geneesmidde. 
len bedragen ongeveer 25 % van het bud-
get en vertonen nog steeds een tendens 
tot stijgen.
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DOKTERS AAN DE W AND  

WAT MOET SPIEGELKE

IN DIT LAND

Alle mooie principes ten spijt, heeft de 
Algemene Raad (AR) van de VGK op maandag 
13/ XI (de datum laat het ergste vermoe-
den) bevestigend geantwoord op de vraag 
of er nu al dan niet reclame van de Far-
maceutische Firma's in het "Spiegelke" 
(=VGK-blaadje) mag komen (26 pro- 9 con-
tra).

De argumentatie van de VGK pro :
De toestand van de VGK-kas is belabberd, 
of, om het met de woorden van de penning-
meester te zeggen :"de VGK is nog nau-
welijks zelfbedruipend." (nvdr : alle 
onderlijnde passages zijn citaten uit 
het eerste Spiegelks van dit jaar of uit 
het AR-verslag).
De redenen daarvoor zijn :
1. de inkomsten blijven beperkt tot lid- 
kaartenverkoop, openings- en klaasbal. 
(Ook deze laatste 2 worden hoe langer, 
hoe minder lucratief : het VGK heeft 
niet langer het monopolie (!) van het 
organiseren van bals.) Gelukkig staan 
de VGK-avonden nog steeds bekend als 
topavonden.

2 . Verschillende inkomsten zijn dan nog 
weggevallen uit filosofische overwe-
gingen : -de Medische Beurs (eigen

woorden, Stan)
-sponsering van onze activitei-
ten door de farmaceutische 
firma's en kleinhandelaars. 

Anderzijds zijn de onkosten en uitgaven 
van de VGK enorm toegenomen.

3. De VGK deed aan zelfbespiegeling : het 
bleek nl. dat de VGK als faculteits— | 
kring niet meer- bij zijn studenten over-
komt, en alzo nog maar matig enthousi-
asme losweekte voor haar activiteiten. 
Weg was het bloeiend VGK-beleid uit de 
de jaren '60. Daar moest iets aan ge-
daan worden !!! Als eerste contact- 
brug tussen de faculteitskring en de 
studenten werd gedacht aan het info(?)- 
blad van de VGK : het Spiegelke. Maar 
wat bleek : het Spiegelke verkeerde in 
een abominabele staat : slecht verzorg-
de lay-out, inhoudloosheid e.d. (Ten 
bewijze het eerste nummer van dit jaar) 
Dan maar terug opkallefateren; dat kost 
ons centen, zei de penningmeester, en 
vanwaar moeten we die nog halen nu we
in volle crisis zitten ? Tot tenslotte 
1 verlichte geest, die zich van zijn 
verantwoordelijkheid bewust was, voor- 
stelde terug reclame in het Spiegelke 
te plaatsen. Algemeen applaus voor zo-
veel gedurfde schranderheid. Hij trok 
de vergelijking met de Vlaamse Dierge-
neeskundige Kring, die wel een glans- 
drukpapierblaadje (denk reclamefolder)

uitgeven, gefinancieerd door -hoe kon 
het ook anders- de farmaceutische firmas. 
Standpunten : volgens het AR-verslag, is 
de AR tegen reclame van farmaceutische 
firma's. Echter enkele regels verder le-
zen we dat financiering door farmaceuti-
sche firma's de VGK-kas naar omhoog zou 
helpen, maar dit blijkt helaas (!) tegen 
de principes van sommige te stuiten.
(AR = sommigen-ï) Aan de principes van 
die sommigen werd bitter weinig tijd be-
steed (+_5 min). In zijn euforie ging de 
AR dan vlug over tot stemming (met het 
gekende resultaat; 29 pro - 9 contra). 
Onder algemeen applaus werd het Gouden 
Kalf van weleer weer binnen gehaald.

LINKS GESPUIS

Ik wil niet lang blijven stilstaan bij de 
provocerende manier waarop sommige mensen 
reclame van de Farmaceutische Industrie ver 
dedigden. Toch was de argumentatie bepaald 
lullig : "we moeten met onze beide voeten 
op de grond staan, realist durven zijn, 
zin voor verantwoordelijkheid hebben, we 
zouden dom moeten zijn het niet te doen, 
als wij het niet aannemen,geven ze het toch 
aan anderen uit, dokters die later nog een 
dikkere nek zullen hebben dan de veeartsen 
moeten nu maar eens bewijzen dat ze min-
stens een evengoed blaadje kunnen uitbren-
gend en tenslotte het argument dat alle 
commentaar overbodig maakt :"...dat links 
gespuis kan, typ-isch, alleen maar afbreker 
afbreken, en afbreken."
In de tweede, 3 uur durende vergadering, 
werd er geen seconde, maar dan ook geen 
seconde gewijd aan de argumenten contra 
(alle interpellaties ten spijt).

ZE Z IJ  ZIJN ER WEER... 

TEGEN
Daarom nu, postuum, onze argumentatie
c on tra :

I.Over onze tegenwerpingen tegen iedere 
vorm van (kritiekloos) samenwerken met 
de farmaceutische firma's , las U wellichl 
reeds hierboven : ze vormen de funda-
menten van onze kritiek.

2 . Nergens werd ooi: maar aangetoond dat de 
VGK-financies de dieperik tegemoet gaan. 
Immers we kregen een bilan voorgeschoteld 
met inkomsten en uitgaven gaande van dec 
'TT tot sept '78. Dit geeft een volko-
men verkeerd en scheefgetrokken beeld van 
de reële situatie : in dec 'TT zijn de 
voornaamste inkomstbronnen reeds achter 
de rug (nl. de lidkaarten en het openings- 
bal) en dus staan die niet meer op het 
bilan, zodat het niet erg moeilijk is om 
aan te tonen dat er meer uitgaven dan 
inkomsten worden gedaan...

3. Heel typisch is ook dat men in heel de 
discussie omtrent de financies met

geen woord repte over het "Medische Huis" 
dat de VGK rijk is en over de ontzaglijke 
sommen die via het Boekenfonds also naar 
het Medisch Huis vloeien. Waarom heeft de 
VGK deze 2 uit handen gegeven (en er alzo 
de controle over verloren) en er VZW's 
van gemaakt ???

i+.Het VGK -DE organisator van studentenbals - 
wil weer sympathiek bij zijn discipelen 
overkomen. Heeft de VGK dan misschien al 
's bedacht dat hij met dergelijke misval-
len, als het terug opnemen van reclame in 
het Spiegelke, zijn eigen neus schendt ? 
Wie zijn neus schendt, schendt...
Uit de reactie van veel "Beurs"bezoekers 
is immers gebleken dat zij niet zo tevre-
den waren over deze flirt met de farmaceu-
tische industrie en dat ze zich achter 
onze brochure durfden scharen. Ifeiar ja, 
wellicht zetelen in de AR enkele de ver-
lichte geesten van de Geneeskunde.

5 .Onder de -in 't geheel niet op financieel 
voordeel beluste- artsen in spe heerst 
dus blijkbaar de wangedachte dat het later 
financieren van het Spiegelke door FF.'s, 
automatisch de inhoudelijke kwaliteit om 
hoog zou brengen. Deze opmerking in de 
AR kwam blijkbaar in dovemansoren terecht.

6.Er bestaan wel studentenblaadjes met in-
teressante informatie, zinnige inhoud en 
zonder reclame van de FF's erin. Eén 
voorbeeld :"De Bijscholer" van Werkgroep 
Mordicus. Hiervoor moest men 15 fr be-
talen (om alzo de kostentte dekken).
Iaat de studenten Geneeskunde ook voor 
het Spiegelke betalen en je zal direct 
zien hoe groot de interesse is ! (en te-
vens moet je dan geen reclame plaatsen).

T.Een laatste argument van de VGK ter ver-
dediging van de farmaceutische reclame 
wil ik U echt niet onthouden. "Door de 
samenwerking met de FF, aldus RvD, kunnen 
we als het ware in het bastiljon van de 
farmaceutische firma's binnendringen en 
ons kritisch op stellen door bep. firma's 
op on-toelaatbare praktijken en onvolle-
dige waarheden te wijzen." Armoei troef, 
als het ware. Voorwaar, de VGK gelooft 
dus nog in Sinterklaas (of in Adam en 
Eva, zeker ?).

8 .Als de VGK nu reclame in 't Spiegelke 
plaatst(en also 30 000 fr "uitwint"), 
heeft ze veel kans haar subsidies bij het 
Faculteitenconvent te verliezen (U5000fr!) 
Eigenaardige vorm van besparen, als je het 
mij vraagt. Toen deze opmerking aan de 
VGK-praeses werd voorgelegd, antwoordde 
deze smalend : "Wel dan richt-en we een 
VZW't Spiegelke op."
waarmee de zaak als afgehandeld beschouwd 
werd. Doek en applausI

Hier toonde de VGK wellicht haar ware ge-
laat : er werd dan nog voorgesteld volgend 
jaar de Medische Beurs weer lucratief te 
maken ( en dat op 1 dag van de "hervormde 
Medische Informatie-dagen" !!!) Men weze 
dus gewaarschuwd. Vae victis, wee de 
overwonnenen !

aternatie
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WERKGROEP GEZONDHEIDSVOORLICHTING 
OF EEN LICHT IN DE DUISTERNIS.

In de polemiek rond e Medische Informa-
tiedagen was een geliefkoosd argument van 
het VGK dat het onmogelijk was informatie 
te verspreiden over medicijnen zonder de 
farmaceutische industrie erbij te be-
trekken .

Om dit te weerleggen willen we gewoon een 
mogelijk alternatief naar voor brengen. 
Even voorstellen : Werkgroep Gezondheids-
voorlichting, een aantal geneesheren die 
vanuit eenzelfde ontevredenheid over de 
bestaande gang van zaken volgende initi-
atieven nam :

1-Het weigeren van stalen, geschenken.... 
het niet ontvangen van medische afge-
vaardigden, het terugsturen van post-
reclame, zijn een eerste stap om ons 
los te werken uit de greep van de indu-
strie. Via informatiebrieven worden 
patiënten en medisch afgevaardigden van 
deze houding op de hoogte gebracht.

2 .Driemaandelijkse informatie-avonden wor-
den vanaf november 'T8 georganiseerd, 
waar andere, zo objektief mogelijke 
informatie over oude en nieuwe genees-
middelen wordt verspreid.

3.Met behulp van experten wordt een be-
perkte lijst van geneesmiddelen opge-
steld, op basis van hoogste werkzaamheid 
laagste kostprijs, minste bijwerkingen.. 
Een aantal huisartsen zullen slechts 
de geneesmiddelen uit deze lijst voor 
schrijven.

Met deze aktie wil de werkgroep een bewust-
wordingsproces rond geneesmiddelen bij 
patiënten en gezondheidswerkers op gang 
brengen.

V oor inlichtingen : Werkgroep Gezondheids- 
v oorlichting, De Pintelaan 101, 9000 
Gent.



Het sterkste wapen van de f.f, is 
naast hun kapitaal , ook nog hun 
jarenlange ervaring en grote handig-
heid. Dit is maar al te waar voor de 
derde wereld waar de tegenstellingen 
nog sterker afsteken door de ster-
kere sociale, politieke en ideologi-
sche conflicten waarmee deze landen 

te kampen hebben.
Het belangrijkste probleem op gebied 
van de gezondheidszorg verschuift 
daar voornamelijk naar de sector van 
hygiëne, voedselvoorziening en soci-
aal welzijn. Hen stelt vast dat tal-
rijke ontwikkelingslanden hun ge-
zondheidszorg creëren op totaal mis-
vormde westerse basis. Zo zien we dat 
al hun schaarse middelen in de cura-
tieve sector gelegd worden, terwijl 
het preventieve of educatieve nergen 
s hun opgang maken. Met deze verkeer-
de start op zak bemerken we ook al 
gauw dat de rol van de f.f. wegens 
hun westerse benadering en hun neo- 
colonialistische denktrant omtrent 
de problemen helemaal geen positieve 
steun toesteken ten aanzien van deze 
nog in de kinderschoenen staande ge-
zondheidszorg :

Tal van ontwikkelingslanden verkrij-
gen zeer vlug min of meer overgespe-
cialiseerde geneesmiddelen die wer- 
kel ijk niet de behoefte dekken van 
in deze landen georeerde problemen, 
(dit zijn dan nog meestal gepatten- 
teerde dure geneesmiddelen]. Als 
voorbeeld kun je Zambia nemen dat 
zich daartegen tracht te verzetten 
door pattentvrije preparaten op te 
slaan en ook door de andere middelen 
sterk te kontroleren via een natio-
naal bestuursorgaan, wat de prijs 
van de middelen -ook reeds met 45 % 
deed zakken.

Goedkoop is in dit land 
belangrijk, maar helaas menen een 
aantal obscure bedrijven zich te 
kunnen tevreden stellen met het 
leveren van inferieure kwaliteit.
Wat ontwikkelingslanden nodig hebben 
zijn effektieve goedkope remedies, 
eenvoudig toe te dienen en goed 
bruikbaar, ook op het platteland 
(hogere mortaliteit wegens het 
armoede-ondervoeding- infektiesyn- 
droom

Toch ziet men dat de farmaceutische 
firma's een zodanige druk uitoefenen 
op de ministeries, artsen en over-
koepelende organen dat talrijke 
voordelen verkregen worden en de 
schrijnende behoeften niet gedekt 
worden.
- in 1975 Ampiciline • (antibioticum] 
werd vervangen door het drie keer 
duurdere doch niet betere amoxilline 
enkel omdat het patent op Ampiciline 
ten einde liep en dat van Amoxilline 
nog tien jaar verzekerd was.
- Pfizer bood gepatenteerde oxythe- '• 
tracycline en doxycycline aan terwijl 
tetracycline dat veel goedkoper kan 
uitgebracht worden helemaal niet meer 
te verkrijgen was.

Thetracycline is een zeer goedkoop 
füiddel (30 dollar] doch werd aan 
India, Pakistan en Columbia verkocht 
voor 100 tot 270 dollar.
- India meet voor 1 kilo Vit. C 10 
dollar neerleggen terwijl West-Euro- 
pa dit kan krijgen voor 2,5 dollar.
Zo zien we dat de overpricing tech-
nisch weelderig tiert in gemakkelijk 
uit te buiten landen. Het systeem 
van "overpricing" houdt in het veel 
duurder dan de (wereld]marktprijs ■ - ■ 
verkopen van goederen aan derden 
(niet direkt gelieerde bedrijven, bv. 
importeurs]. De te hoge prijzen kun-
nen worden gerekend omdat men op de 
betreffende markt bereid of gedwon-
gen is de gevraagde prijs te betalen. 
Bij al deze reeds obscure toepassin-E 
gen van ontwikkelingshulp komt nog 
bij dat tussen talrijke landen (zelfs 
in Europa] per preparaat de bijsluit- 
folders kunnen verschillen o.a. wat 
betreft toepassingen, contra-indikat 
-In 1977. Behringer probeerde in 
Tanzania haar produkt clonidine, een 
bloeddrukverlagend middel, te intro-
duceren. In een Tanzaniaans infor- 
matieboekje staan slechts twee bij-
werkingen van dit middel, terwijl er 
in de USA minstens 50 bekend zijn.

-Zo werden de 17 bijwerkingen van 
het anti-depressivum Tofranil van 
Ciba - Geigy in Brazilië en Argen-
tinië niet vernoemd. Hetzelfde geldt 
voor de tranquilizers Chloorpromazine

van Rhone - Pocilene en de anticon- 
ceptieovulen van Searle.
Met al deze voordelen op zak hebben 
de F.F. er maar al te veel belang bij 
dat ze niet door de derde wereld bui-
ten spel worden gezet. In de Farmacis 
worden er nog goede winsten gemaakt- 
Het is het best rendabele deel van de 
chemische industie- maar het komt 
dan ook meer meer onder druk te staan 
: door b.v. beperking van het aantal 
toegelaten medicijnen in Noorwegen er 
Zweden; door de strenge eisen die in 
de V.S. aan nieuwe geneesmiddelen ge-
steld worden,- door het uit de perken 
rijzen van de kosten van gezondheids-
zorg in Nederland en België; door de 
toenemende veiligheidseisen ten aan-
zien van de produktie van de genees-
middelen en de daarvoor benodigde 
chemicaliën ; door de stijgende kos-
ten van onderzoek naar nieuwe genees-
middelen. Er moet dus een vervangende 
markt gevonden worden : meer en meer 
bestaat de neiging strakker onder-
zoek te laten plaatsvinden in die 
ontwikkelingslanden die zelf al be-
schikken over een tamelijk wetenschap 
pelijk niveau ; Indië, Egypte, Argen-
tinië, Mexico. Naast de goedkope ar-

beidskracht zien we ook dat een twee-
de faktor sterk meetelt : het "test-
bed” ligt dichtbij. Doch elke uit-
vinding wordt integraal overgemaakt 
aan het moederfi1iaa 1 (buitenland) 
die het product dan produceert en het 
terug aan een duurdere prijs in dit 
land aan de man brengt. De patenten 
op de geneesmiddelen die in de derde 
wereld worden gemaakt zijn voor 90 è 
95 % in handen van buitenlandse fir-
m a ’s ( het sterkste wapen is dus toch 
kapitaal en handigheid)- Als voor-
beeld kunnen we India aanstippen dat 
116 medicamenten zeer essentieel acht 
doch waar geen enkele inheemse kennis 
of research voor aangesproken werd. 
Het onderzoek is nagenoeg helemaal 
in handen van de multinationals. De 
WHO (World Health Organisition) 
poogt er nu wel een alternatieve re-
geling voor te vinden maar met slecht: 
een som van 8 miljoen dollar als on-
derzoeksbudget in 1977 is hun aktie 
enkel een druppel op de gloeiende 
olaat. Een oplossing is ver te zoeken

doch ten zeerst noodzakelijk.
- Het opstellen van een lijst met de 
meest noodzakelijke geneesmiddelen 
(In India zijn er slechts 116- nodig 
terwijl er 15 000 in omloop zijn), 
wat dan een zekere limiet gaat stel-i 
len op de hoeveelheid medicijnen. 
Etikettering volgens WHO normen in 
plaats van gangbare verwarrende merk-
namen. (Pakistan schaftte alle merk-
namen af .Dit evolueerde echter tot 
de produktie van medicijnen van twij 
felachtige kwaliteit.)
-.Een studie naar een goed Internati-
onaal systeem van controle op export 
en een beheersing van de prijzen voo: 
landen van de derde wereld.
- Het uitbrengen van kennis tot het 
oprichten van eigen nationale indus- 
triën, wat een versterking van hun 
positie zou zijn op gebied van prij-
zenpolitiek en kwaliteitsinbreng te-
genover de hogergeachte westerse mid 
delen .
- Het stoppen van ongebreidelde rekl* 
me in de derde wereld. In Kenia werd 
een kwart van de radiorek1ametijd be-
steed aan het adverteren van gepattei 
teerde geneesmiddelen.In Nigeria werl( 
vijftien procent van die zendtijd 
door Beetham en Sterling - Winthrop 
De frequentie van art senbezoeken-- - 
stijgt sterk naarmate men in de der-
de wereld gaat kijken: USA 1/10 
Equador1/8 - Columbia 1/5 - Guatema-
la, Mexico, Brazilië 1/3 -

Men ziet dat de ontwikkelingslanden 
die reeds in efen zeer nauw straatje 
zijn ook op dit 'gebied eens te meer 
benadeeld werden en zeker niet ont-
houden werden van talrijke verdachte 
praktijken die enkel de schrijnende 
gezondheidszorgnog verdere schade 
zou kunnen berokkenen.

Hierbij s lu iten  we de ruime b i j -
dragen’ over de medische beurs en 
zaken die errond te verte l len  waren, 
laat staan die dingen die in Schamper 
komen. Hiervoor kregen we de gulle  
medewerking van leden van de werk-
groep Mordicus, die zoals wel ie der -
een weten zal»geneeskunde-studenten 
onder haar leden t e l t .

JÛUTSCHKE
Op 5 december komt Rudy Dutschke naar Gent*, 
en dit op uitnodiging van VVS (Vereniging 
van Vlaamse Studenten). De lezing van Rudy 
Dutschke past in het kader van de onder- 
wijsdag of "kongres" dat VVS op die dins-
dag organiseert.

Eerst een woordje over Dutschke.
Hij studeerde sociologie, geschiedenis 
en filosofie. Hij kreeg ruime bekend-
heid op het einde van de jaren zestig, 
toen hij, terwijl hij in West-Berlijn 
studeerde, een van de woordvoerders was 
van het studentenprotest. Toendertijd 
verdedigde hij de strategie van de Lange 
Mars doorheen de Instituties. Nu konsta- 
teert hij dat de theorievorming rond die 
strategie niet verder uitgewerkt werd. De 
verhouding tussen de strijd binnen en die 
buiten de instellingen, tussen parlemen-
taire en buiten-parlementaire aktie werd 
niet verder ontwikkeld. Degenen die in 
de instellingen zijn gegaan, raakten 
steeds meer vervreemd van de buiten- 
iinstitutionele strijd, terwijl er ander-
zijds kleine Buiten-parlementaire groep-
jes ontstonden die in sektarisme belandden.

4

Na verdere ontwikkelingen in het kapita-
lisme, door veranderingenin de produktie- 
verhoudingen, door de inlijving van steeds 
grotere delen van de intelligentsia bij 
het produktieproces komt die kloof in het 
vizier.

Volgens Dutschke lag de voornaamste te-
kortkoming van de studentenrebellie in 
de kloof tussenuniversiteit en maatschap-
pij. Een kloof die toendertijd niet met 
alleen maar wat goede wil overbrugbaar was.
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'Rudy Dutschke werkt nu voornamelijk aan het 
verder ontwikkelen van de kritiek van de 
politieke ekonomie.

Hij bouwt verder aan de marxistische 
wetenschap maar dan vooral als een metode 
van kritiek op de burgerlijke en kommu-
nistische maatschappij.
Van balang is nu reeds aan te halen wel-
ke richting zijn ideeën rond bepaalde 
tema's uitgaan.

De verhouding tussen universiteit en 
maatschappij moet gezien worden vanuit 
het ontstaan en evolutie van het wetenschaps- 
begrip. De laatste eeuwen was de toenemen-
de scheiding van lichamelijke en geeste-
lijke arbeid kenmerkend voor de universiteit.

Daaruit volgt dat de akademici onvermijde-
lijk in de traditie van de heersende e i-
gendomsverhouding, in een traditie van een 
wetenschapsbegrip van de heersende klasse 
moet komen. De scheiding tussen de le-
den van de universiteit en de maatschappij 
zette zich door, en het maatschappelijk 
inzicht werd steeds moei lijker. Het geven 
van het maatschappelijk inzicht ziet Rudy 
Dutschke als een onvoorstelbare opgave, 
een onvoorstelbaar proces voor elke wille-
keurige wetenschap.

Op dit moment wordt alles vertechnokra- 
tiseerd (x) en vermatematiseerd, om eigen-
domsverhoudingen door modellen in stand 
te houden. Het doel van de wetenschap is 
dan niet meer om sociale konflikten, om 
tegenstellingen tot de eigenlijke proble-
men van de wetenschap te laten worden .. 
en dat is het probleem van de wetenschap. 
Alleen via een dialektische metode zijn 
wij in staat om de maatschappelijke tegen-
stellingen op wetenschappelijke wijze in 
begrippen om te zetten en te bepalen wat 
de tegenstellingen zijn en aan welke 
moeilijkheden gewerkt moet worden, zowel
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wetenschappelijk alsook vanuit het stand-
punt van de onderdrukten om de mogelijke 
samenwerking van universitaire strijd en 
buitenuniversitaire institutionele strijd 
vooruit te helpen.

Het wetenschapsbegrip moet een totaal be- 
gnp zijn. Nu werkt ieder vanuit een deel-
discipline aan een oplossing, in palaats 
vanuit de totaliteit .

Volgende week meer over "Onderwijsdag

technokratie is te definiëren als die samen-
leving waarin de heersers zich legitimeren 
met een beroep op de technies deskundigen 
die zich, op hun beurt, rechtvaardigen met 
een beroep op wetenschappelijke vormen van
kennis. Een hogere beroepsinstantie dan de 
wetenschap is er niet.

(Roszak, T. Opkomst van een tegenkuljuur,
P-16)
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Hoofdredakteur Schariper 
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BETREFT : RESTAURANTS N.V.

Geachte Heer,

Met belangstelling en stijgende verbazing 
heb ik uw artikel "Restaurants NV" gelezen.

Ik meende, zoals heden blijkt, ten onrech-
te, dat het tot de normale taak van een 
"journalist" behoort weer te geven wat de 
geïntervieuwde wenst uit te drukken, dit 
rekening houdend met de zin voor relati-
vering die deze poogt over te brengen.

Het heeft er de schijn van dat dit in uw 
benadering niet aan de orde wordt gesteld. 
Dit is waarschijnlijk terug te brengen het-
zij tot onbekwaamheid hetzij tot een be-
wust tekort aan fair play.

Ik neig naar deze laatste veronderstelling 
gezien de door U gebruikte techniek die 
erin bestaat : - de tegenstelling tussen 
schrijftaal voor de "goeden" en spreektaal 
voor de "slechten" duidelijk in de verf te 
zetten en

- gebruik te maken van : 
buiten het kader van de eigenlijke vraag-
stelling geplaatste randopmsrkingen

Wellicht beschouwt U het als de uitsluiten-
de opdracht van Schanper om "Schamper" te 
zijn. Indien dit zo is dan is van onze 
kant iedere yprdere kermentaar overbodig.

Mocht het echter tot uw opdracht behoren 
de 300.000 fr., die U in 1978 onder de 
hoofding "Informatieverspreiding Schamper" 
door de Sociale Raad werden toegekend, 
ook voor informatie aan te wenden, dan 
ware het wellicht gepast de werkelijke 
cpzet vap-- de yeïntervieuwde weer te ge-
ven en een duidelijker beeld op te han-
gen van de mogelijkheden en moeilijkheden

waarmede de dienst Restaurants en "Hates 
alsmede de andere diensten van de Socia-
le Sektor te naken hebben.

Mocht het U gepast lijken'dan gaarne 
een aanvulling en verduidelijking voor 
uw lezerspubliek, aanvulling die zich 
zal beperken tot de voornaamste behan-
delde "tema's".

ABSENTEÏSME

Het lijkt eigenaardig zich, zoals uw 
redaktie doet, te beroepen qp het feit 
dat er geen criteria op het stuk van ab-
senteïsme bestaan, cm te bewijzen dat het 
absenteïsme in de Restaurants, dat inder-
daad 7,6 % bedraagt, te hoog zou liggen.

Van twee zaken één : ofwel bestaan er cri-
teria en dan vraag ik U deze mede te deler, 
ofwel bestaan ze niet en zijn we aangewe-
zen op (of beperkt tot) vergelijkingen met 
andere bedrijven die dezelfde kategorie 
personeelsleden tewerkstellen als de dienst 
Restaurants : overwegend vrouweli jte perso-
neelsleden .

Uit vergelijkende studies blijkt dat het 
absenteïsme in dergelijke bedrijven onge-
veer het dubbele bedraagt.
Hieraan kan worden toegevoegd dat terecht 
of ten onrechte de R.U.G. weigert perso-
neelsleden die volledig werkonbekwaam zijn 
te ontslaan.

Zoals U zich wellicht herinnert kunt U op 
blz. 77 van het jaarverslag 1977 waaruit'U 
uw gegevens verzamelde, vaststellen dat voor 
1977 - 2 personeelsleden het ganse jaar 
werkonbekwaam waren.

PERSONEELSBEZETTING - werkritme en hand-
werk

De gegrondheid van het verwijt dat de per-
soneelsbezetting niet zou volstaan kan m.i. 
het best worden nagegaan aan de hand van 
hetzelfde jaarverslag 1977, tabel blz. 71.

Uit deze tabel blijkt dat in 1974, 90 full 
time en 44 parttime personeelsleden wer-
den tewerkgesteld voor de jaarproduktie 
en distributie van 1.554.282 maaltijden 
of 13.877 maaltijden per personeelslid.

In 1977 werden nog steeds 90 full time 

en 42 parttime personeelsleden tewerkge-
steld voor de jaarprodukten van 1.326.239 
maaltijden of 11.948 maaltijden per oer- 
soneelslid.

K O U D E

- geschoold arbeider kok belast met de pro- 
dukten in Overpoort

- geschoold arbeider vrachtvoerder belast 
met het vervoer van maaltijden naar scho-
len

- geschoold arbeidster belast met het bedie-
nen van gasten en keukenwerk

- adjunkt-korrespondent belast met de dienst 
gastenverblijven waarvan de netto opbrengst 
voor de Sociale Sektor 4.500.000 fr. be-
droeg in 1978.

Ik meen dat het nog altijd tot de prerogatie-
ven van de vakbondsleden behoort de eigen 
afgevaardigden te kiezen. Indien Schamper 
hier verandering wenst in te brengen kan de 
redaktie zich wellicht wenden tot de vakbon-
den, die er inderdaad niet in geslaagd zijn 
het examensysteem grondig te wijzigen noch 
het eisenpakket 1977 te verwezenlijken.
Wel zijn zij erin geslaagd de examens men-
selijk te doen toepassen en een massabewe-
ging tegen de eerste anticrisis wet tot 
stand te brengen.

Een onbelangrijk detail weliswaar, ware het 
niet dat uw redakteurs vlotweg stellen dat 
clo vakbonden "hun leden laten stikken en wei-
nig ef fektief werken" .

Uat de werksfeer in de resto's betreft ver-
wijs ik bovendien graag naar het rapport van 
de bedrijfsgeneeskundige dienst waaruit blijkt 
dat 75 % van de tewerkgestelden tevreden zijn^ 
met het werk en de werksfeer.

Vermits uit deze enquête het tegenover-
gestelde blijkt van wrat uw redakteurs 
schrijven zal zij allicht oppervlakkig 
gevoerd zijn en als dusdanig irrelevant.
Ik kan U tevens mededelen dat de samen-
werking tussen Restaurantbeheer en Bedrijf: 
geneeskundige dienst verder vlot zal ver-
lopen.

TYPE VAN RESTAURANTS

Onze inertie weerhield er ons echter niet 
van reeds in 1973 in samenwerking met het 
Seminarie voor Produktiviteitsstudie (SPSO) 
een onderzoek in te stellen naar andere 
uitbatingsmogelijkheden.

Tevens werd in 1976 in samenwerking met de 
studenten een andere layout doorgevoerd 
door middel van de toen gevraagde inmid-
dels gewraakte planten.

MRnEREHFER EN ENKELE BESCHOUWINGEN

De studentenbeweging moet een duidelijke 
keuze maken : ofwel medebeheer verwerpen 
ofwel aanvaarden.
Het gaat echter niet cp dat men ener-
zijds het medebeheer aanvaard en me-

M.a.w. men kan niet als student in de 
Sociale Raad de begroting 1979 in juli 
1978 goedkeuren en tegelijkertijd de 
erin opgenemen prijsverhoging en per-
soneelsbezetting in januari 1979 aan-
vechten.

Het is natuurlijk dé aangewezen manier 
cm zich populair te maken bij de kleine 
groep van de comprcmislozen die zichzelf 
met het aureool van de progressiviteit 
hebben getooid onder het motto "bereiken 
we niets positiefs wra hebben toch gelijk 
en dus staan wij zuiver".

Tot mijn spijt héb ik moeten vaststellen 
dat de Bildzeitungstechnieken geen mo-
nopolie van "rechts" zijn.... of toch.

Schamper antwoordt:

1. "De tegenstelling tussen schrijftaal 
voor de 'goeden' en spreektaal voor de 
'slechten".
Het is meestal zo dat de interviewer korte 
vragen stelt .  Dat er zo minder kans is op 
stijlfouten is duidelijk. Nochtans hebben 
we niet nagelaten uw spreek-stijlfouten, 
onafgemaakte zinnen en tussenvoegsels te 
verbeteren, of weg te laten.(U sprak bv. 
vaak over 'barakken' waar u restaurants 
bedoelde). Zo maakt men nu eenmaal een 
interview.

"gebruik te naken van: buiten het kader 
van de eigenlijke vraagstelling geplaatse 
randopmerkingen".
Schamper poogt steeds informatie te bren 
gen. Dat betekent o.a. een inleiding ma-
ken op een interview, onduidelijkheden 
verduidelijken naast het gesprek, en ten 
slotte als U het ons toestaat, onze mening 
te geven (gescheiden van het interview). 
Het doet ons genoegen dat U ons niet van 
onbekwaamheid verdenkt.

2. "ofwel bestaan er kriteria en dan vraag 
ik U deze mede te delen"
Wij hebben reeds gezegd in het interview 
dat er geen kriteria zijn.
"Uit vergelijkende studies blijkt dat het 
absenteïsme in dergelijke bedrijven onge-
veer het dubbele bedraagt".
a. het is niet omdat het elders slecht 
gaat, dat het in de univ. restaurants ook 
sl«cht moet gaan.
b. Kunt U feitenmateriaal aanbrengen van 
studies die uw mening staven ?
Wij kunnen dan studies naar voor brengen 
die onze viesie bepleiten.

5. " ...de taak van de 4- vakbondsafgevaar-
digden als volgt kan warden omschreven..." 
Wij twijfelen er niet aan dat de vakbonds-
afgevaardigden hun 8 uren kloppen. We 
twijfelen er wél aan of de afgevaardigden 
en de vakbond hun taken als -afgevaardigde 
den of vakbond ernstig verrichten.
- wij stelden in een bijeenkomst van ver-
antwoordelijken, jobstudenten en beheer-
ders vast, dat de 5 verantwoordelijken van 
de Overpoort niet eens wisten wie de af - 
gevaardigden waren.
- wij stellen vast uit de verslagen van
de Sociale Raad en we horen van de studen-
tenvertegenwoordigers, dat de 2 vakbonds* 
afgevaardigden weijrig initiatief aan de 
dag leggen, en meer zelfs, beslissingen 
van het beheer praktisch steeds goedkeruen 
keuren. ’

Is dit toeval ?
- wij stellen vast dat er ontevredenheid 
is bij de personeelsleden over hun ver-
tegenwoordiging in de Sociale Raad.
Tenslotte verwonderen wij ons aan het 
fe it  dat U de vakbonden verdedigt in hun 
werking, wat ons van een beheerder vrij 
ongewoon voorkomt.

Voor zover wij kunnen zien betekent dit een 
duidelijke vermindering van de produktfe 
per personeelslid i.p.v. een afdrijving 
van het werkritme.
Wij betreuren echter deze daling per perso-
neelslid omdat dit de vaste kosten van het 
bedrijf opvoert.

Het handwerk blijkt een voorname d o o m  te 
vormen in het oog van een bepaalde kategorie 
werknemers nml. de jobstudenten die twee uur 
per dag deze band bedienen.
Het feit dat wijzelf reeds aan de band heb-
ben gestaan is even irrelevant als het feit 
dat jobstudenten aan de band staan : beide 
kategorieën zijn toeristen. Geen van beide 
kategorieën zal zijn verder leven aan de band 
doorbrengen.

De jobstudenten die zich terecht solidair voe-
len met de arbeidende klasse mogen zich gerust 
gesteld voelen bij de gedachte dat cm het jaar 
de personeelsleden, tewerkgesteld aan de band, 
een andere taak kriieren toegewezen.

VAKBONDEN EN WERKSFEER

De goede verstandhouding tussen vakbonden 
en beheer schijnt een andere ernstige kwaal 
te zijn waaraan wij zouden lijden.
Mag ik de heren redakteurs erop wijzen dat 
naast, ik citeer "het lekker zitten koffie-
drinken jaknékken op de Sociale Raad en klet-
sen bij de bazen", de taak van de vier vak-
bondsafgevaardigden als volgt kan worden ont-
schreven

Het is duidelijk dat, noesten de restau-
rants opnieuw gebouwd worden man zou op-
teren voor andere eenheden qua cmvang.

Het voordeel van centrali-
satie weegt inmers niet op tegen de na-
delen zoals ingewikkeldheid - drukte - 
collectieve sfeer e.d.
De restaurants werden echter gebouwd in 
1960 en 1971.

Aan dezelfde architect waaraan men in 
1960 luidop verweet dat het resto Brug 
te klein was gebouwd werd in 1975 luidop 
verweten dat de Overpoort te groot werd 
gebouwd. In stilte werd echter vastgesteld 
dat de prognoses over 18.000 a 20.000 gent- 
se Universiteitsstudenten niet werden be-
waarheid .

Gemakkelijk is het alleszins cm na enkele 
jaren kritiek te spuien op bepaalde mensen 
die zoveel jaren terug beslissingen moesten 
nemen cp basis van gegevens die daarna on-
juist werden bevonden.

Dat dergelijke infrastruktuur niet zomaar 
kan worden veranderd ligt voor de hand.
De inertie van onze diensten bestaat er al-
licht in de Overpoort niet af te breken of 
de Overpoort niet tot bioscoopzaal cm te 
vormen.

3. "daling van de produktie per personeels-
lid van 13.877 tot 11.948 maaltijden".
a. wij kunnen enkel de toestand van nu 
vaststellen en analyseren
analyseren en vaststellen dat het perso-
neel overspannen is (vooral tijdens de 
piekuren). 0 fiet vroeger minder of meer 
overspannen was, doet weinig terzake bij 
deze jammerlijke vaststelling.
b. nergens in het interview, noch in de 
kommentaar vinden wij onze vermeende be-
wering terug dat 'overspanning en onder-
bezetting automatisch ' met elkaar in 
verband staan.

4. " De jobstudenten die zich ... mogen 
zich gerust gesteld voelen bij de gedachte 
dat om het jaar de personeelsleden, te-
werkgesteld aan de tand, een andere taak 
krijgen toegewezen".
Dank U meneer Van Espen voor de blijk van 
medeleven. Spaar uw personeel maar, op-
dat het niet aan hun 40 jaar pillen moet 
slikken om het aan de band uit te houden.

6. "rapport van de bedrijfsgeneeskundige 
dienst (enquete".
Deze enquête, naar wij van U vernomen 
hebben, is niet vrij van fouten. Zo ver-
telde Ü dat in sommige afdelingen, de 
personeelsleden die de enquête mochten 
beantwoorden, aangeduid werden door de 
verantwoordelijken van de afdelingT

Wij hopen niettemin dat verdere samen-
werking met deze bedrijfsgeneeskundige 
dienst inderdaad vlot zal verlopen.

7 . "ifedebeheer en enkele beschouwingen". 
Wij hoopten in het artikel "Restaurants NV" 
duidelijk te maken dat de subsidiërings- 
politiek voor de sociale sektor niet 
deugt. Daarnaast is er echter ook het be-
heer (=uitvoeren -van het beleid) , en vol-
gens ons maakt het beheer ook fouten (o. 
a. in het personeelsbeheer). Dat beleid en 
beheer duidelijk moeten gescheiden worden 
bij behandelen van het onderwerp sis evi-
dent. Dit neemt niet weg dat we onze 
reserves mogen kenbaar maken.
Ten slotte wil Schamper opmerken dat zij 
de studentenbeweging NIET is ,  slechts een 
spreekbuis voor de studenten, en U weet zo 
goed als wij dat niet elke student tot de 
studentenbeweging kan gerekend worden.
Het verwondert Schamper ervan beticht’ te 
worden "Bildzeitungstechnieken"*te ge-
bruiken. Des te meer door Van Espen die 
zich socialist noemt en het dus tegen ver-
drukking opneemt. Zoals ieder ander mens 
moet hij echter zijn brood verdienen; in 
dit geval beheerder van de Sociale Sektor 
van de R.U.G. En in die funktie neemt hij 
een aantal beslissingen die niet te rijmen 
zijn met zijn socialistische opvattingen.
Als Schamper van Bild-technieken wordt 
verweten wanneer zij daar op wijst, dan 
zijn wij verwonderd. Zouden wij alleen zfjn?

de redactie



Naar een beter exam en systeem

Deze week wordt aan 1 op 4 kandi- 
datuursstudenten (kandidatuursstu- 
denten gedurende het jaar '77-’78, 
zwel geslaagden als niet-geslaagden) 
een vragenlijst rondgestuurd betref 
fende de gedragskode voor examina-
toren en examinandi.
Dit is -zoals de anderen wel weten- een 
leidraad voor hen die bij het onderwijs 
en de examens betrokken zijn. (dit is 
ook de tekst, die werd overhandigd vorig 
jaar bij de inschrijving voor de examensj 
die tekst waar dus heel weinig van in 
huis kwam).

De code -een erfenis van vorige studenten 
in de raad van beheer- had en heeft nog 
altijde de bedoeling de kwaliteit van het 
onderwijs te verbeteren en de examens 
rechtvaardiger te laten verlopen.
Dit impliceerde een meer evenwichtige prof 
student-relatiei, met mogelijkheid tot 
verdediging van de student. Sankties waren 
niet voorzien, tot vreugde van de ene, 
tot ergernis van de andereo.;,. En wat te 
voorzien was, gebeurde ook. Buiten enkele 
lichtpunten, bleef de professorale wereld 
doof voor een of andere verbetering.

De student weet vaak nog niet wat de 
examenstof is, en welke kriteria worden 
aangewend voor de beoordeling. De student 
moet dikwijls nog alles neerpennen, want 
er zijn zo weinig handboeken of kursussea .

Een examensekretariaat dat funktioneert 
als men ziek is, wil opgeven, een examen 
uitstellen, als de prof niet gekomen is: 
ooit van géhoord ?

Te laat examenrooster gekregen ? belache-
lijke kompetitie examens? uren moeten 
wachten om het examen af te leggen ? Geen 
objektieve vragen ? Een treiterige prof ? 
onmogelijk een examen uit te stellen ? 
Kreeg je je punten achteraf en konden die 
besproken worden met de prof ?

Deze en andere vragen worden gesteld in 
de nu rondgestuurde enquete. Nu bestaat 
dus de kans om een aantal fouten in het 
onderwijssysteem aan de R.U.G. aan te 
wijzenj nu bestaat de kans om het onder- 
wijswereldje wakker te schudden.
Want de rezultaten (verwerkt door het 
Universitair Studiebureau) komen voor een 
kommissie van de RvB en tenslotte voor de 
RvB zelf, die dan maar de nodige beslui-
ten hoeft te trekken.

Daarom, indien jij zo'n enquete krijgt, 
vul ze dan nauwgezet in. Het zal jou 
(misschien) , maar zeker de nieuwe stu-
denten van nut zijn.

hoopvolle groetjes,

Jo Maebe.

nb. ook de proffen en de dekanen van de 
verschillende fakulteiten zullen een 
vragenlijst ( een andere dan) krijgen. 
Met als vragen als: geeft u een kursus 
uit ? Tdeelt u de punten mede aan de 
studenten ?

Doaff. Van Toai, de vroegere plaats-

vervangende vertegenwoordiger van 
de Zuidvietnamese studenten bond, 
bracht onlangs een oproep in de o- 
penbaarheid van negenenveertig Viet- 
namezen. Zij behoren tot de onge-
veer 800.000 politieke gevangenen in 
Vietnam en vragen het Internationale 
Rode Kruis en de hele uereffid hen 
door het sturen van giftcapsules een 
einde te helpen maken aan hen lijden 
en vernedering.
Toai behoorde voor de communistische 
machtsovername tot de tegenstanders 
van de Zuidvietnamese regering. Hij 
werd kort na de intocht van de Viet- 
kong in 1975 in Saigon gevangengeno-
men en vorig jaar na Franse inter-
ventie vrijgelaten. De tekst van de 
oproep had hij van buiten geleerd. 
Volgens Toai zijn er in Saigon alleer 
al 70.000 gevangenen. In heel het 
land zijn er minstens 400.000 waar-
bij nog zowat 40.000 gewezen offi-
cieren, soldaten, ambtenaren en po-
litiemannen moeten gerekend worden.

Over de toestand in de gevangenissen 
(hijzelf, werd aan isolatiefolter met 
hand- en voetboeien onderworpen) ver-
telt Toai : "Van 5 uur 's morgens 
tot 10 uur 's avonds moet men op zijr 
bed zitten, zonder bewegen of zonder 
ergens tegen te leunen. Ik heb men-
sen aan uitputting zien sterven.
Een ingenieur in mijn cel pleegde 
zelfmoord door zijn polsaders over 
te snijden. De verzorging bestond 
aanvankelijk uit rijst, gemengd met 
zout en zand. Vanaf 1976 was er al-
leen nog maniok en water."
Intussen ontvluchtte ook een hoge 
functionaris van de Verenigde Boed- 
distische kerk in Vietnam met be-
wijsmateriaal van geloofsvervolging 
op grote schaal. Hij meldt dat de 
regering daar wenst dat de bevolking 
het communisme als haar "godsdienst" 
beschouwt en probeert de "potentiële 
macht die in de kerken zetelt" uit 
te roeien. Hij zei ook dat de rege-
ring kinderen beneden de 14 jaar 
tracht te beEeiken om hen van hun 
godsdienstige overtuiging af te bren-
gen.

Y X y ^ Y X Y X ”'
INFORMATIE

De homeraad van de Boudewijn 
( van de gelijknamige kon in, g ) 
organiseert een debat met als 
t e m a :

WAT MET en vooral NA de a.s. 

PARLEMENTSVERKIEZINGEN ?

Op woensgad 29 november om 
20u30 (spitp, stipt natuurlijk) 
in home 'Boudewijn, 
harelbekestraat 70 (nabij A.Z.)

m.m.v. Baert Frans (VU)
De Clercq Willy (PVV)
Van den Bossche Luc (BSP) 
Van Herrewege Maurits (CVP) 
vertegenwoordiger KP. 

dit gaat onder leiding van Jaak 
Van der Sichel (BRT).

DE NEDERLANDEN IN FRANKRIJK

(Frans -Vlaanderen)
Op woensdag 29 november om 20 u. in 
zaal Roeland; Korte Kzreisstraat 3.

Spreker: J. Van Herreweghe.
Plus een audio. -visueel klankspel (wat 
is dat?)

'T STfiPELHUIS

Vandaag vrijdag 24 nov. Informatieavond: 

HOE SOCIAAL ZIJN WE VOORZIEN?

Toestand in het Gentse. - 20 u.

ROCK AGAINST RACISM

30 NOVEMBER 2Ou 

CRAL , recolettenlei.

wie zal er onder die wuivende 
titel zijn kunsten tonen: het 
zijn The kids en kamagurka en de 
dachau dolls.
en waarom : tegen het fascisme 
natuurlijk. Duidelijk ?

STUDIO SK00P

Van vr: 24 tot en met do: 30 
zaal 1: 20.00 u.

Elisa vida mia 
Carlos Sauna 
22.30 u:
2001 I Sp^ee Odyssey 
Stanley Kubrick

zaal 2: 19.30 u.
Een film in verlenging 
22.00 u.

East of Eden 
Elia Kazan.

VOORUIT

De kassierster is net weg, we moeten 
nog bellen. Allo..:

Ouder Worden.

Een film van Nouchka Van Brakel 
over het ouder worden, van daar 
de titel waarschijnlijk.
Dit wordt georganiseerd door de 
Nat. Vereniging voor Geestelijke 
Gezondheidszorg (de naam alleen 
al is gezondmakend) en het VPPK 
en het gaat door op donderdag 
30 november in de Blandijn.

TONEEL
DÙ’Y'ÔC'sfôC'Y'ôC

N.T.G.

Sacco en Vanzetti 
Op 24, 25, 27, en 30 nov. om 20 u. 
en op zond. 26 nov. om 15 u.

• ARCA

- Joseph in Egypte
Joost Vqn de VQndel 

Op 24, 25, 30 nov. en 1 en 2 dec. 
om 20 u.

- Radeis, teater zonder veel cinema 
Op zondag 26 nov. on 20 u.

ARENA

- The Fantasticks
25 en 30 nov. cm 20.15 u.

- Brei
op 24, 29, 30 nov. om 20.30 u.

THEATER SYMPTOOM

opent eigen zaal, gewad nr. 5 
met het stuk

ALS DE VOS DE PASSIE PREEKT 
een werkstuk over onderontwikkeling.

En dit nog enkel \andaag, dus 24 nov .

* Dit tijdschrift doet aan droomduiding.

SM IKKELEN,
SMAKKELEN,

SM ULLEN...
SMURRIE

eetmenu’s voor de 27e tot 30e 
november

na'dag kamoerboeliesoep
kalkoengebraad met erVten 
en wortelen 
gepanneerde pladijs , 
met sla en mayonnaise 
ijskreem / fruit 

di'dag crecysoep
gentse stoverij
braadworst met spinaziestarçppot 
youghourt / fruit 

wo 'dag tomatensoep
kip op z'n grootmoeders 
gegrqtineerde macaronni 
rijstpudding / fruit 

do'dag benen soep
wienersobnitzel 
provençale 
nasi goreng 
taart / fruit


