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Raad voor Volksgezondheid eist dat medici verantwoording afleggen aan hun directies

zaak. Mensen werden er
wijze lazarus'

D

Specialisten te veranderen. In een
nieuw regime kan de Orde veror-
deningen uitvaardigen die alle
specialisten moeten naleven. Zo
kan worden afgedwongen datvisi-
tatierapporten ook aan de direc-
ties van instellingen worden ge-
stuurd. Slecht functionerende spe-
cialisten kunnen vervolgens wor-
den bijgeschoold of ontslagen.

De Raad voor de Volksgezond-
heid wil met de maatregelen het
toezicht op de zorg professionali-
seren. Leden van de toezichtsraad
mogen maximaal vijf bijbanen
hebben.'Toezicht houden is seri-

Bedolven onder
de ontslagen

Economie ó
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eus werk', aldus Meijerink. Als de
directie of de raad van toezicht
niet goed functioneert, moeten
patiënten of ondernemingsraad
dat bij de rechter kunnen aankaar-
ten, vindt de raad. Daarvoor kan
bij het gerechtshof in Amsterdani
een Publieke Kamêr worden inge-
steld.

Meijerink'Zoals er ook een On-
dernemingskamer voor het be-
drijfsleven is, waar falend bestuur
en toezicht aan de kaak kunnen
worden gesteld.'

Pagina 2:'Toezicht is geen erebaan'
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Ministerie
kwam zelf
metman
voorpost
korpschef

'Macht van specialisten breken'

l Na afiruijzing blokkeert minis-
ter Ter Horst benoemíng ande-
re autochtone kandidaat.

r Ze wil op die plek een vrouw
of een allochtoon.
Van onze verslaggever
weert Schenk

AMSTÊRDAM Het ministerie van
Binnenlandse Zaken heeft zelfeen
autochtone man voorgedragen
vogr de functie van korpschef van
de regiopolitie Zuid-Holland-Zuid.
Dat is pikant, omdat de minister
van dat departement, Guusje ter
Horst, vorige week de benoeming
van een andere autochtone kandi-
daat blokkeerde. Ze wil op die plek
een vrouw ofeen allochtoon,

Als kandidaat-hoofdcommissa-
ris in Zuid-Holland-Zuid droeg Bin-
nenlandse Zaken de eigen topamb-
tenaar Gert-fan Bos aan, plaatsver-
vangend diqecteur-generaal Veilig-
heid. De sollicitatiecommissie
achtte hem echter niet geschikt.

In de strijd om de opvolgingvan
Ruud Bik, sinds zooT korpschefvan
het Korps Landelijke Politiedien-
sten (KLPD} bleven twee kandida-
ten over: een wouwelijke plaats-

encommrs-
plaatsvervan-

) Medisch specialisten maken
feitelijk de dienst uit.

r Advies aan minister: hier
moet een einde aan komen.
Vari onze verslaggever
cijs Herderscheê

oeru Émc De macht van medisch
specialisten in zorginstellingen
moet worden gebroken. Zij moe-
ten verantwoording afleggen aan
hun directies over hun functione-
ren. Op dit mornent gebeurt dat

niet altijd, omdat de specialisten
feitelijk de dienst uitmaken. Als de
directie het functioneren van een
specialist of een 'maatschap' ter
discussie stelt, zeggen zij het ver-
trouwen in de directie op. Die
wordt vervolgens ontslagen door
de raad van toezicht.

Detirectie is volgens de wet ver-
antwoordelijk voor de kwaliteit
van de zorg, maar kan die nu niet
waarmaken. Hieraan moet een
einde komen. Dit adviseert de
Raad voor ,de Volksgezondheid
vandaag aan CDA-minister Ab
Klink van Volksgezondheid.

De directies van zorginstellin.
gen hebben meestal geen zicht op
het functioneren van 'hun' me-
disch sfecialisten. Zo krijgen zij de
visitatierapporten van controle-

. rende collega-specialisten vaak
' niet te zien Directies die wel inza-
ge eisen in de visitatierapporten,
komen nogal eens in conflict.met
de specialisten en moeten dan'het
veld ruimen. Gemiddeld blijft een
ziekenhuisdirecteur daardoor
niet langer dan 2,8 jaar in functie.

De Raad voor de Volksgezond-
heid stelt voor om de juridische
status van de Orde van Medisch,
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Meergeneratiewoning
'Meergeneratiewoningen' voor het CDA, da-
ken met mos voor Groenlinks en een plei-
dooi voor'het merkAmsterdam' van D66.
Het Tweede Kamerdebat over de toekomst
van de Randstad bood elke partij gisteren
wel een aànknopingspunt voor een eigen
plannetje. Genératiewoningen zijn dubbe-
le huizen voor gezinnen die wonen willen
combineren met de zorg voor hun hulpbe-
hoeyende ouders.
8inËeilland Pagana 3

Stamcelonderzoek ,

President Obama heeft de beperkingen op-
geheven op de overheidsfinancieringvoor
stamcelonderzoek. Zijn voorganger Bush
had die wegens ethische bezwaren afge-
kondigd in zool. Wetenschappers, politici
en prominente zieken, onderwie acteurs
Christgpher Reeve en Michael J. Fox, voer-
den sindsdien campagne voor opheffing.
Buitenlffnd Pagina 5

íIMF moet hervormdt
Het Inrernationaal Monetair Fonds (lMF)
moet drastisch worden hervormd om een
nieuwe financiële crisis.te voorkomen. Dit
zegt Michel Camdessus, van 1987 tot 20oO
de hoogste chef van het IMF. Opkomende
economieën en ontwikkelingslanden moe-
ten een grotere stem krijgen. Het IMF, be-
last met het toezien op de internationale fi-
nanciële stabiliteit, faalde naar eigen zeg-
gen als mondiale toezichthouder.
Ëcanoftie Pagina ó

Niets doen is het beste
Niets doen. Dat is volgens prominente eco-
nomen de beste kabinetsmaatregel om de
gevolgen van de crisis te bezweren. Bij niets
doen blijven de uitgaven op peil, maar
gaan de inkomsten van de overheid om-
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Voorjaarsmode
Wat trekken we aan
de komende maan-
den? Het nieuwe
modeseizoen in
foto's, video's,
tekst en muziek.
Bekijk de nÍeuwste

Aanvlíegroute
Voorveel omwo-
nenden van Schip-
hol is het na de
re.cente crash
alweer net zo
onwaarschijnlijk als
tevoren dat er een
vliegtuig in hun
achteÍtuin neer-
komt. Alles went.
vk.tvlschipholen Oost-
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Opnieuw
megafusie
fabrikanten
rnedicijnen

'Ongekend wat er nu gebeurt' Euronext & Beurzen Europa

BinckBank en Fortis
boeken koerswinst

r Merck koopt branchegenoot
Schering-Plough.

r Overnamebedrag: 4'l miljard
dollar.

) Farmareuzen zien patenten
op merkmedicijnen aflopen.
Van onze verslaggever

AMSTERDAM Farmacieconcern
Mèrck neemt zijn branchegenoot
Schering-Plough voor ruim at mil-
lard dollar(12,5 miljard euro) over.
Dit maakten de Amerikaanse on-
dernemingen maandag bekend.

De fusie komt nog geen twee
maanden nadat Pfizel de grootste
medicijnfabrikant ter wereld, con-
cdrrentWyeth voor 6s miljard dol-
lar inlijfde. De fusiegolf in de far-
maciebranche wordt gevoed door
afhemende verkopen en toene:
mende concurrentie. Ook staat de
zogenaamde'productenpijplijn'
yan veel ondernemingen onder
druk. De farmareuzen krijgen
steeds meer last van het aflopen
van patenten op hun belangrijkste
merkmedicijnen.

iDit wordt duidelijk een jaar
waarin we veel fusies gaan zien
tussen farmaceutische bedrijven.
De bedrijven hebben geen andere
keuze als ze hun winst op pijl wil-
len houden', zegt Philippe tanone,
analist bij Natixis Securities, in een
interview met persbureau Bloom-
berg.

in Nederland is Schering-Plough
een grote spelen Het bedrijftelt in
Nqderland 6.450 werknemers, bij-
na 40 procentvan hettotaal aantal
mensen dat hier in de farmacie-in-
dustrie werkt.

In 2oo7 nam Schering-Plough
het Nederlandse organon over
van AkzoNobel. Schering-Plciugh is
ook eigenaarvan het Nederlandse
Intervet, wereldmarktleider in
dièrgeneesmiddelen.'Of en welke
gevolgen de overname voor Ne-
derland heeft is nog niet bekend',
zegt een woordvoerder van Sche-
ring-Plough Nederland.

Schering-Plough en Merck den-
ken door de fusie jaarlijk 3,5 mil-
jard aan kosten te kunnen bespa-
ren. Hoeveel banen er verdwijnen
is niet bekendgemaak. Volgens

De kredietcrisis verspreidt zich
als een inktvlek. Veel mensen
merken de gevolgen, ieder op
zijn eigen manier. Zo ook ar-
beidsrechtadvocaat Mirjam de
Blécourt. Elke vier dagen ligt er
een aanvraag voor massaont-
slag op haar bureau.
Door Elsbeth Stoker

STEMMING De Europese aande-
lenmarkten lieten maandag
een verdeeld beeld zien. De
Amerikaanse beurzen wisten
Europese beleggers te inspire-
ren. De AEX sloot nagenoeg on-
veranderd op199,25 punten. De
CAC in Parijs verloor 0,6 pro-
cent. De Britse FrSE won
o,3 procent en de Duitse DAX
klom o,Tprocent.

FUGRo Fugro was de absolute
uitblinker onder de hoofdfond-
sen. De bodemonderzoeker
werd ruim 16 procent meer
waard. Fugro behoorde wijdag
ook al tot de spaarzame stijgers
nadat het bedrijfbeter dan ver-
wachte jaarresultaten had be-
kendgemaakt. ook de chemie-
sector was in trek. AkzoNobel
en DSM stegenbijna 3 procent.

TNT Post- en pakketbezorger
TNT klom 2,6 procent nadat het
bedrijf had bekendgemaakt
dat het overeenstemming
heeft bereik met de vakbon-

- den over een nieuwe cao. Post-
bodes gaan daardoorflink min-
der verdienen, zodat de kosten
met r25 miljoen euro per jaar
omlaag kunnen.

BANKEN Fortis maake een
sprong van ruim 2oprocent.
Het gevallen bank- en verzeke.
ringsconcern heeft met de Bel-
gische overheid en BNPParibas
overeenstemming bereikt'over
de verkoop van Forlis Bank Bel-
gië. BinckBank boekte een
koerswinit van 0,8 procent. De
online beleggingsbank kwam
voorbeurs met meevallende cij-
fers.

allen er al ontslagen
bij de krant?', is een
van'de eerste lTagen
die Mirjam de Blé-
court (as) stelt. Voor

de meesten is dit misschien een
weemde waag om het gesprek
mee te starten.

Voor De Blécourt niet.
Haar hele bestaan draait sinds

enkele maanden om ontslag. De
arbeidsrechtadvocate,van Baker
en McKenzie heeft het druk. Heel
'druk,zegtze zelf. 'Het is echt onge-
kend wat er nu gebeurt. We heb-
ben afgelopen tijd het ontslagvan
duizenden mensen begeleid. Mijn
team en ik werken minimaal zes
dagen per week, tot half tien
's avonds.'

In norrnale tijden kreeg ze elke
drie maanden één verzoekvoorju-
ridische bijstand bij een massa-
ontslag, afgelopen najaar werden
dat er twee per kwartaal en inrnid-
dels is het er een per vier dagen. Ze
vertegenw.oordigt zowel bedrij-
ven als werknemers. Bijvoorbeeld
de centrale ondernemingsraad
van ABN Amro en Amerikaanse
multinationals.

Vorige week nog, vertelt ze,'lo,rra-
men er zes directeuren langs van
een bekende multinational. Alle
zes ontslagen. Bij zulke zaken kun-
nen de emoties hoog oplopen. Ze
hadden het echt niet verwacht.'

Uit de vragen die ze van haar
cliënten krijgl, is af te leiden dat
het bedrijfsleven als een gek op
zoek is naar methoden om te be-
zuinigen. 'Ook al hebben ze nog
niet direct last van de crisis. Ze kie-
zen ervoor het dak te repareren als
de zon schijnt. Zo hopen ze zonder
te veel kleerscheuren de recessie te
overleven.'

Dit vertaalt zich in wagen als:
kan ik het leasecontract openbre-
ken en alle Mercedessen omruilen
voor Golfjes? Hoe kan ik bonussen
verlagen? En kan ik de afspraken
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Watl Street

Sombere voorspelling
duwt Dow in het rood

Arbeidsrechtadvocate Mirjam de Flécourt: 'Een zak met Seld werkt het best.' Foto Raymond Rutting /de Volkskrant

over loonstij gingen omzeilen?
Makkelijk is het niet, want hoe

ontsla je in Nederland zomaar
driehonderd lnensen? 'Ik heb veel
Amerikaanse klanten die in hun
Nederlandse vestiging banen wil-
len schrappen . Zij zijn gewend te
selecteren op kwaliteit. Maar in
Nederland moet je kijken naar het
afspiegelingsbeginsel.' Dit houdt
in: verdeel je personeel in leeftijds-
cohorten en functiegroepen. Kijk
dan wie het laatste in dienst is ge-
nomen. Deze heeft pech.

,Haar tips voor werkgevers? Wat
De Blécourt betreft kan een werk-
gever de werknemer die hij weg
wil hebben het beste benaderen
met een zak met geld. Maar dat is
ondoenlijk als je er veel wilt ont-
slaan.'fe krint een wijwillige ver-
trekregeling openstellen zodat ie-
dereen die weg wil zich kan in-

schrijven. Om te voorkomen dat je
beste krachten ook verdwijnen,
kun ie de regeling alleen opstellen
voor bepaalde afdelingen. Ook
kun je bepaalde functies of compe-
tenties onmisbaar verklaren. Het
voordeel is bovendien dat de
meest laietsbaren zich niet zullen
aanmelden voor de regeling. Een

oudere werknemer zal ervoor kie-
zen te blijven ziffen, omdat hij
weet dat hij moeilijk elders werk
vindt.'

Eenandere methode is ereendie
zelfs haar naam draagt. De metho-
de-De Blécourt werd voor het eerst
geïntroduceerd in 1998. Toen het
Nederlandse deel van computer-
concern Compaq Digital oveinam,
bleek dit ten koste te gaan van alle
Compaq-medewerkers. Door de
fusie moesten er banen worden
geschrapt, en wat bleek de Com-
paq-medewerkers waren het
kortst in dienst. De Blécourt stelde
voor om nieuwe functies te creë-
ren waarop iedereen kon sollicite-
ren. Uiteindelijk verloren 325 men-
sen hun baán.

En wat zijn haar tips voor werk-
nemers? 'Ontslag kun le niet voor-
komen. Het enige dat je kunt doen

is zorgen dat je goed geïnformeerd
bent overje rechten.'

Een interessante tijd, anders kan
ze de kredietcrisis niet noemen.'Ik
ldink misschien als een blije appel-
bol, maar ik denk elke dag: kom,
we gaan de ldus weer klaren.'

Dat betekent niet dat de ontslag-
zaken haar nooit iets doen. 'Mijn
man is arts. Hij ziet mensen dood-
gaan. Dit is toch anders, door ont-
slag overlijdt niemand. Maar dat
betekent niet dat het me niets
doet. Het meest ingrijpende van
de laatste weken vond ik een zaak
waarbij een zieke werknemer
werd ontslagen. Voor hem heeft de
werkgever op mijn advies een rui-
mere vertrekregeling geregeld.'

Dit is de negentiende aflevering
van een serie waarin mensen ver-
tellen over'hun' kredietcrisis.

INDICES Ondanks een miljar-
denovername in de farmacie'
branche sloot de Dow Jones
maandag 1,2 procent lager. Gro-
te overnames leiden vaak tot
hogere koersen, omdat beleg-
gers hopen dat ze uitmonden
in een biedingenstrijd. Merck,
de overnemende partij, verloor
bijna e procent. De prooi, Sche-
ring-Plough, won ruim 14pro-
cent.

De S&P 5o0 verloorl procent,
De stemming op de beurzen
werd verpest door sombere ge.
luiden van onder anderen War-
ren Buffett. Deze,superbelegger
zei dat de Amerikaanse econo-
mie in een ravijn was gestort.

VOORSPELLING De 78-jarige Buf-
fett was niet de enige met een
pessimistische voorspelling.
De S&P 5oo, de index met de
vijftronderd grootste Ameri-
kaanse ondernemingen, kan
nog eens 12 procqnt dieper zak-

ken. Dat zei hoogleraar econo-
mie Nouriel Roubini maandag.
Roubini, die bekend staat als
Dr. Doom en de kredietcrisis
voorspelde, verwacht dat de
s&P 5OO daalt naar 60opun-
ten. De afgelopen dagen stond
deze index in de buurt van de
675 punten.

Als de AEX een vergelijkbare .

daling zou laten zien, komt
deze Nederlandse graadmeter
terecht op u5 punten. De afge-
lopen dagen schommelde de
AEX rond de 200 punten.

HEWLETT-PACKARD Computer-
bouwer Hewlett-Packard ver-
loor ruim 5 procent. Ook ande-
re technologieaandelen
moesten het ontgelden. Google
zakte onder de3oo dollar. Cisco
incasseerde een verlies van bij-
na 4procent. De Nasdaq, de
beurs waar vêel technologiebe-
drijven staan genoteerd, ver-
loor bijna z procent.

CNE crNl"tfi

The Wall Street gaat
15 totaal.
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