Ingezonden.
Onderzoek van pepsine.
Naar aan,eiding van het stuk van den Hoer Overs l u y s over de
onder1i~e verhouding van ecnige pepsinesoorten, op pag. 1218
,,an. dezen jaargang, mag ik misschien even in heri'nneri~ brengen,
dat door mii in, dit tijdschrift foait. 495, 1917) er op gewezen, werd,
dat de werkwiize volii:ens E<I. 4 oorzaak er van is, dat pepsinen van
zeer verscntllende werki-ng aan den eisch "~ iln\\'X!tkmgs<luwr van
Ed. 4 voldoen, ook zwak werkende pepsine.
De oorzaak hiervan .is gelegen io de onjuiste wiizc va111 coazuleeren van het te nemen eiwit. Het ~nkt n-.1. meestal niet, ~it van
een versch ei in water vo!-Je-:!i:g te coasruieeren: . ,-aai< ontstaat
slechts eene sterke opalescenrie, welke door zwakke pepsine reeds
spoedig opgelost wordt, of er ontstaan i.n, sterkte wisselende coagulatïes, d~e eene daaraan evenredize hoeveelhtld' pepsine ter ,opl·ossing
vereischen, Dit mag de reden zijn, waarom pepsinen van verschillenden werkingsgraad, ook z,va1<ke pepsine, aan Ed. 4 ,,ot"doen.
0 .... e r s 1 u y s oppert, dat de l'rand>el daar een ,.iroed" g:eb:ruik van
~akt. In dit verband mag ik er even op wiizen, àa,t de "Omlerfm,g·c ..
rees jaren daarom de methode Ed. 4 heeft verlaten en de methode
der Duitsche Pharmacopec als basis heeft, gerromen. waarbii 10 i1;.
eiwit (door cene fijne zeef zewreven) ,-an een ei, d'at 10 min. in
lcokend water heeft g-e!e~en. in JOO cm". warer van, 45° en 'I: cm",
25 PC't. 110111zwir door 100 rng, ~e met iTI! 3 uur, doch in 11,-•1,
uur bii 45 °. opzelost worden, zooats in mijn vroeger artikeJ reeds
vermeld is.
D~ is dan een zeer sterke. orwerdunde pepsine, welke in de
nrtiscourane O.P.G. met d~ aan-d\1idm,s,: ..+ 6 X Germ.", a!i- Eet. 4
wordt afa:ele'\'ero. terwijl pepsine met een oplossend vermogen i'il
3 uur. 7,00.ws Ph. Germ. V eischt, 2.Js "Pepsfoe (; V" wordt afgeleveni.
A. W. VAN DER HAAR
Utrecht. Nov. 1923.
Lab. v.d. On:dierl. Phann. Groofüandel.

Kosten der Gencesmiddelvoorziening. Naar aanJ:ei<l:!n~ van
c:nfy;•: .:rtikelen van den Heer S c h u u r ma n, s Stek ó o v e n, zie
ik mij ~odzaakt, alsnos: të wijzen op ccnilte ooitristheden. w~lke
daarin voorkomen. De conclusies, waartoo de H~ :5. S. meent te
moeten komen, berusten gedeeltelijk O.'J> v.erkeeroe ~egc,·ens c11
gedeeltelijk op \'erkeerde conclusies.
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Op blz. 1058 zegt hij, dat het A.M.F. aan d'e teden! wijkMeî\J)!egmg
verschaft. Deze bewering is in strijd met die werkelijkheid; daar de
wiikverpleztnz een particuliere insteHi.ng is, wefil,;,e alleen door fret
A.M.F. zesubsidiëerd w101rodt. Het berroeft, -dunk.t mi.il. ~ na-der
betoog. dat deze kosten belangTliJ'k hooger zouden zijn,, wanneer

deze geheel door het A.M.F. gedragen moesten worden.
Vervolgens gaat de schrijver over tat v,erg;,eliik·mg v.an het A.M.F.
met het A2.A.
Hierin ligt nu de ~roote f-oU1t van den Heer S. S., omdat dit
twee instellingen zijn, welke onderiling ndet l\,erg-ejiikibaar zijn. Wat
toclu !ÎS 't gev,ajl?
.
\
De betaüna bij het A.i\1.F. g_eschiîedt per )id:, gehuwd (<l'.r melusie!
~ezir.-s!eden, onverschillig · hoeveel) of óngehuwd, terv.ii1h de betalin.g
bij het A.Z.A. zesclrledt per lid ziel.
Het gaat nu maar niet aan, om het totaal betaalde bedraz bij het
A.M.F. eenvoudiz te verëeelen over 't aantal zielen, daar ài·t toch
zie • .r sterk aan veranderingen onderhevig is (sterfgevallen en geboorten), terwiil bet aantal leden (ll'onO'l"arium) µr.ecic., hetzeltde
blijît. I3ij 't A.Z.A. is <l'e betailin;g alleen en u~tsluH:-·1:l afhankelijk
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van ·t aantal leden == melen. Meer leden geven me. r irlllromen en
omgekeerd. Het zal den Heer S. S ..niet moeilijk vanen. in te Zien,
dat een v~rgelliking der door hem berekende, niet gelijkwaardige
cijfers. noodzakelijkerwijze tot verkeerde conclusies moest leiden.
Zooals ik uit het artikel ~n -den, Heer S. S. meen te moeren oprnaken, scbnift hii de dali,n,g van .het bedrag per -lid voor genees- en, ver·

barrdmiddlelv,oormenill'l'!: van / 10,19 in 19.2-1 tot f 1,16 in 192Z alleen
toe aan d'e strengere contröle, Hoe ecn\.'OU!dig <Jf deze conclusie, uit
het .ciiferrnaterîaal, voor iedereen ook moge lijken, toch is zij totaal
o:r;jui's,t. De teruggang van d1i.t cijfer is enlrel en alleen te <lan:ken
aan. den overgan,g van, betaling oer recept .n:a:ar het al:onneanentssysteem. \.Vanneer de Heer S. S. de ja,arverstagoo a:ns ver.gel.eken
had, ·<hin 1..oude hii.i wis en re.l.-er ook tot die conclusie irekomen z,ijn,
w.ant -alleen cp den post genees- en v~rbandmiddeîen gaf dit een
bezuinig;i;i-g van ongeveer f 65000,-.Nu liaat ik nog b:titc.n bescltouwi,ng het llati~e saldo, v-er·kt1eg,en, door abon.nementss,rolseF bir éc
artse.'11. De 1\\-"Ce fouten, welke hier begaan, .zijn, rnos?:en een waarsclruwing zijn voor aHen,
meenen, ,J,evoe,g.d: te 2i.irr. conclusiies
te trekken uit ciiformateriaa~ rond'er voldoende '\'13,n, de omstan<lighcd!en op de hoogte te zijn.
Va·n betge~n waakzaamheid v.ennag ·en, wat volgens S. S. Luce
clarfos gebleken is, olüft <lus enkel en a.Jleen .over de bezuiniging,
welke verkregen werd ·door hc.t absoJ.u•te verbod, om spéci"lali,té's
VO<llr te SChniv<m en de lans:;c lijst •.,:an, loco-preparaten.
Th,ans OOI?: een antwoord <>P de ,,raag: "W.aarom k.an; het a:bsolu,te
abonnemerrtsst:eJse! voor apothec'k'b:oudeoo'e ar-tsen wet eu voor
apt);thekcrs nLi ingcvoerd1 woriden? Na,t-uurliik kan de ·11hysieke
mogeli,ik:he:id. <>m dit srel~e! -ook bij aJX>fu-ci<ers in te voeren, r.ict
onfke.n'Cl' word'~'ll·, maar iets ancters is, of dit recreJ-üx en ~cht is.
Beide vragen meen fä ontkennend: te moeten bean:twoorden1.
ffet vaststellen van een miiiOil'lTJien J)Tijs p-er I1eCept is niet wel
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mogelijk, ~ ·t dan, dat deze prijs, bij overliiden of vestil,!jztg

\l'3l1

iederen arts, telkens herzsen werd,
Daar ieder arts geneest volgens zijn eigen. methode (d'us ook de
apotheckhoudeude), heeft hii geen andere geneesmiddelen noodi,:
dan die, welke hii zelf voorscarätt en Iran dus geheel naar verkiezing duurdere of goedkoopere geneesmidöelere voorschrijven, Boven.
dien is de arts n,iet verplicht, tal van, geneesmi&l'el:eirt in: voorraad te
[tehben, waartoe de apotheker volgens de wer wel verplicht is. A,Js
reeel maoo-t de apotheekhoudende arts slechts zi.in oeigea: recepten
gereed. Behalve de d-Oor de wet verplichte geneesmiddelen, is de
apotheker nosr verplicht, vele ~smidde fen in voorraad te hebben. afhankelijk van de voorschriften der plaatselijke artsen. BiJ
overlijden van een arts zijn deae mid'defen voor hem soms totaal
waardeloos en voor der~eliike verliezen staat den apotheker geen
verhaal open. Hierbii nog S1:ev<>1egd h~ rentevserli'es voor ziiru gelden,

in goederen belegd, alsmede het grootere hedriJfska'PHaar en risico.
oan is het m.i. duideliik zenoeg. cltlt, afgezien van. een kleine ver-

vereenvoudîgëng in de admlrastretîe, alles tégen en niets voor de
lll!\'Oering van een uniiormen ~eneesmid'delprijs pleit
Met die meeste hoozachtmz,
Kerkrade, 28 Nov. 1923
L. VAN WERSCH.

