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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift van N.J. Philipsen

Regulation of and by Pharmacists in the Netherlands and Belgium
An Economic Approach

1. Regulering van de vestiging van apotheken leidt slechts tot een beperking op het aantal
apothekers in de markt en geeft geen garanties voor een kwaliteitsverbetering. Het
moratorium in Belgie moet daarom afgeschaft worden (hoofdstuk 6).

2. Het gemiddelde inkomen van een Nederlandse apotheker is hoger dan dat van een
Belgische apotheker. De Belgische apothekers zijn later begonnen met het reguleren van
de toegang tot de markt en zijn minder succesvolle renf seeJters dan hun Nederlandse
collegae (hoofdstuk 7).

3. De opkomst van apothekersketens in Nederland, waarbij apothekers in loondienst
werken, dient als een positieve ontwikkeling beschouwd te worden (hoofdstuk 7).

4. Bij de vergoeding van apothekers behoort een onderscheid gemaakt te worden hissen
de vergoeding voor distributietaken en de vergoeding voor zorgtaken (hoofdstuk 8).

5. De rechtseconomie is gebaat bij een goede samenwerking hissen Juristen en economen.
Het feit dat zuiver theoretische en wiskundige analyses steeds meer de overhand krijgen,
leidt ertoe dat de interesse van Juristen in rechtseconomie afneemt en is derhalve geen
goede ontwikkeling.

6. Tussen een kok en een wetenschappelijk onderzoeker bestaan natuurlijk vele
verschillen. Echter, zonder veronderstellingen te maken omtrent de mate van bownded
rahonfl/ify kan men niet zomaar zeggen dat de een meer weet dan de ander.

7. Rokers zijn de paria's van de westerse wereld.

8. Een taal die niet «w/feert gaat dood.

9. Krachtens Artikel 23 van het promoriereglement van de Universiteit Maastricht dient
een promovendus minimaal 6 Stellingen aan het proefschrift toe te voegen, waarvan er
tenminste 5 geen betrekking mögen hebben op het onderwerp van het proefschrift.
Hoewel deze regeling de promovendus aanzet tot extra denkwerk, is er geen enkel
verband tussen de kwaliteit van deze Stellingen en de kwaliteit van het bijbehorende
proefschrift

10. In de film "Mulholland Drive" van de regisseur David Lynch speelt de werkelijkheid
zieh af in het laatste half uur. Alles wat daarvoor gebeurt is slechts een illusie.


