
 

 

 

 

Hoofdstuk 14  
Educated Drug Dealer 

 

Het was maandag en ik fietste door de regen naar mijn stage. Mijn stageadres was lekker 

dichtbij. Daar waren al twee collega’s druk aan het werk en ik begon zoals elke dag met het 

uitpakken van de bestelling. Nu ik mijn weg wist te vinden in de apotheek, vond ik het steeds 

leuker. Na het uitpakken van de bestellingen mocht ik aan de balie, want er waren nog geen 

bereidingen voor vandaag. Ik vond het heerlijk om baliewerk te doen. Dit zou een extra leuke 

dag worden. 

Tijdens de koffie spraken we over de nieuwe regels vanuit de zorgverzekering. Er zou een 

nieuw beleid komen in Nederland. Het was nog niet bekend hoe het eruit zou komen te zien. 

We wisten wel dat het ging over de verstrekking van spécialité. Spécialité is een medicijn 

waarop patent rust(te). Je ziet een ® staan achter de naam van het merk. Dat zou aan banden 

gelegd gaan worden. Mensen zouden niet zomaar het originele merk meer mogen hebben. De 

apothekers gaven aan dat er nu nog niet veel over te vertellen viel. 

Na de koffie zette ik de laatste zelfzorgartikelen van de bestelling in de kast die het dichtste 

bij de etalage stond. De bel ging. Ik voelde ogen in mijn rug prikken. 

Opeens stond hij achter me. Het was een man van een jaar of veertig. Hij leek veel ouder. Hij 

had een onverzorgd gebit met heel korte tanden. In zijn gezicht zag ik veel aders lopen. Hij 

had een pet op en een fluorescerend trainingspak aan. Ik keek hem aan en ik zag dat er iets 

was met zijn ogen. Ik was op mijn hoede. Zijn ogen waren druk en hij keek rond. Een 

vreemde, weeïge geur kwam voorbij. Ik deed snel een stap naar achteren en zei vrij luid: 

‘Goedemorgen.’ 

Hij aarzelde, het duurde even voor hij reageerde. Hij had een vreemde grijns op zijn gezicht. 

Hij wiebelde een beetje van het ene been naar het andere been… 

 

Lees verder in het boek: Educated Drugdealer 

 

 

 



 

 

Lezers over dit boek 

'Iedereen die weleens bij een apotheek heeft 

gezeten en zich geërgerd heeft afgevraagd 

wat er zo lang duurt zou dit boek eens moeten gaan lezen. Ellens verhaal was voor mij als 

leek het allermooist, je voelt de passie voor het vak. En dat maakt dit boek ijzersterk.' 

- Nienke Pluk. Klik hier om verder te lezen 

 'De cover is prachtig, de titel origineel en de-lay out van het binnenwerk eigentijds. Het 

geheel nodigt uit om het boek meteen te willen gaan lezen. Een zeer goed begin dus! Maar 

uiteindelijk gaat het natuurlijk om de inhoud. En die stelt zeker niet teleur.' Klaske Bakker – 

Auteur. Klik hier voor de recensie 

 'Je leest het als een levensloop met tussendoor alle dingen die je meemaakt in een apotheek. 

Ik heb er van genoten, het boek las vlot weg en was niet ingewikkeld.' Marije de Ruijter - 

Boekrecensent. Klik hier voor de recensie. 

 'Samengevat: Een boek met een persoonlijk tintje doordat de auteur zelf uit de wereld van 

apotheek komt. Boek is zeker het lezen waard.' Elma Bruijn - Boekblogger. Klik hier voor de 

recensie. 

Een aantal media over dit boek 
Groninger van de week >>> link naar het artikel 

Radio Groningen >>> link naar het artikel 

Radio Drenthe >>> link naar het artikel 

Lokale Omroep Goirle >>> link naar het artikel 

Het boek is ook besproken in verschillende vakbladen zoals Pharmaceutisch Weekblad, UA 

magazine, Farmamagazine, maar ook bij diverse radiostations: Radio Noord, VOS Fm, 

Valkenswaard, Vandaagradio Apeldoorn, Hollands Pallet Den Haag, 99.9 Aruba, Tynaarlo 

Drenthe, HTR Heusden, Avulo Vught, Radio Noord Zij Amsterdam, Regio FM Groningen. 
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