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Solidair
PW46 - 19-11-2021 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Duurzaam is hét woord van deze tijd. Ook binnen de farmacie klinkt het veelvuldig, als
een strijdbare kreet om de toekomst aan te kunnen. Op congressen, symposia, webinars;
overal duiken deskundigen op om hun visie te geven op een groene, duurzame farmacie.
Ook in het PW, begin oktober.

Stichting Huize Aarde, die bijdraagt aan de transitie naar
een duurzame samenleving, schreef toen een prijsvraag
uit en riep apothekers, maar vooral farmaciestudenten,
op ook zelf een duit in het zakje te doen en een concept
voor een milieuvriendelijk medicijn te ontwikkelen. Een
medicijn dat geen of weinig bijwerkingen veroorzaakt, en
in het milieu in onschadelijke bestanddelen uiteenvalt.
Eerste prijs: € 2000.
Nou dat hebben ze geweten bij Huize Aarde. Er kwam tot
dusver geen enkele reactie binnen. Nee, dat klopt niet
helemaal. Er kwam één reactie binnen maar dat betrof
geen medicijn, maar een voedseladditief en dingt dus
niet mee. Erg teleurstellend, waar blijven alle lumineuze ideeën? Gelukkig is de deadline pas op
1 januari, dus de stroom aan inventieve concepten kan nog komen.
Hoe belangrijk nieuwe, duurzame initiatieven zijn blijkt ook uit het verhaal van Farma ter
Verantwoording, dat niet alleen ten strijde trekt tegen farmapiraten vanwege
geneesmiddelprijzen die de pan uitrijzen, maar ook wil bevorderen dat geneesmiddelen en
andere medische technologieën wereldwijd op een duurzame en “maatschappelijk betamelijke
wijze” beschikbaar zijn. Samenwerken met organisaties als Werkgroep Medische
Ontwikkelingssamenwerking (Wemos) en Artsen Zonder Grenzen is daarvoor cruciaal.
Recht op gezondheid en toegang tot essentiële geneesmiddelen is een mensenrecht, hebben
de Verenigde Naties ooit bepaald. Dat recht geldt dus voor iedereen, waar ook ter wereld. Dat
betekent solidair zijn met en hulp organiseren voor mensen die nog altijd niet kunnen
beschikken over essentiële geneesmiddelen. Een eind maken aan die ongelijkheid is onderdeel
van globale duurzaamheid.


