Cymbalta® 30mg x 7
Cymbalta® 30mg x 28
Cymbalta® 60mg x 28
Cymbalta® 60mg x 98

p.p. 8,84 € Niet terugbetaald
p.p. 29,35 € Terugbetaald in cat. B
p.p. 42,94 € Terugbetaald in cat. B
p.p. 106,91 € Terugbetaald in cat. B

HET GAMMA BREIDT UIT !
Cymbalta® 60mg x 98 capsules
Cymbalta® 30mg x 28 capsules
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Behandeling van depressieve stoornis.
Behandeling van diabetische perifere neuropathische pijn.
Behandeling van gegeneraliseerde angststoornis.

okter Yves Louis, algemeen secretaris van de Bvas, en voormalig
voorzitter Roland Lemye hadden
daarover een ontmoeting met de vertegenwoordigers van de Franse Confédération
des syndicats médicaux français (CSMF).
Die laatste bracht in maart al meer dan
40.000 zorgverstrekkers bijeen voor een
manifestatie tegen de nieuwe gezondheidswet in Frankrijk, waar ook de verplichte derde betaler deel van uitmaakt.
Nu heeft het syndicaat nieuwe acties in
gedachten, samen met de Belgische
artsen. “Het is best grappig: ze nemen
onze grote artsenstaking uit 1964, met
de beroemde valiezenactie, als voorbeeld”,
lacht Lemye.
Van een gemeenschappelijk grensoverschrijdend front is er uiteraard geen sprake, maar de twee syndicaten zijn wel van
plan hun acties synchroon te laten verlopen. “De basis is meer dan ooit bereid om
zich te mobiliseren. Het gaat om een heikel onderwerp, want de artsen beseffen
maar al te goed dat dit de relatie met hun
patiënten aanzienlijk zal aantasten. Patiënten die nu al van de derde betaler konden genieten, waren daar erkentelijk voor.
Maar als het een verplichting wordt, zullen
ze veeleisend worden”, vindt Lemye.
Voor de Bvas en de CSMF is het hoog
tijd dat de basis in opstand komt om de
zaken uit te klaren. Staken dus en de patiënten in de kou laten staan? “We moeten
het de patiënten eerst duidelijk maken.
We contacteren de patiëntenverenigingen
want zij moeten goed begrijpen dat de
kwestie in eerste instantie hen aanbelangt,
en niet ons. Als arts kunnen wij evengoed
zeggen ‘ik trek het me niet aan, of ze verzorgd worden of niet, de patiënten zullen
me altijd nodig hebben’. We geven de voorkeur aan burgerlijke ongehoorzaamheid.
Maar als we daarvoor bestraft worden,
zullen we zeker overgaan tot stakingen.
Onze artsen zijn daartoe bereid”, sluit
dokter Lemye af.
François Remy/V. Ca.
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Verweer
tegen RDB
De Bvas plant samen met het Franse
artsensyndicaat CSMF een actie van
‘burgerlijke ongehoorzaamheid’
tegen de verplichte derde betaler.
Ook gezamenlijke stakingen behoren
eventueel tot de plannen.
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