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ALSOF UW FINANCIËN EEN BEHANDELING KRIJGEN

PREFERRED BANKING VOOR 
MEDICI: UW EIGEN SPECIALIST 
 VOOR AL UW FINANCIELE ZAKEN

Bij medici lopen zakelijk en privé vaak in elkaar over. 
ABN AMRO biedt daarom persoonlijke dienstverlening 
die uw zakelijke en privéfi nanciën integreert: Preferred 
Banking voor Medici. Onze gespecialiseerde adviseurs 
kennen de medische wereld goed en anticiperen daar-
door snel op veranderingen. En daar hebt u in alle 
fasen van uw medische loopbaan voordeel van. Want 
of u nu een huis koopt, een praktijk start, een samen-

werkingsverband aangaat of juist uw praktijk over-
draagt, uw persoonlijke Preferred Banker regelt het. 
Alsof uw fi nanciën een behandeling krijgen. Meer 
informatie over de services van ABN AMRO Preferred 
Banking voor Medici vindt u op www.abnamro.nl/
medici. Voor het maken van een afspraak kunt u 
contact op nemen met een van onze specialisten op 
telefoonnummer: 030 - 2327919.
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RReeddaaccttiioonneeeell
Beste(bio-)farmaceut,

Hetlijktwelalsofdeheleapothe-
kerswereldmomenteelinbeweging
is.Iedereenisnatuurlijkbekend
metdefinanciëlemoeilijkhedendie
hetgevolgzijnvanhetafschaffen
vanbonussenenkortingen.Inde
vorigeFoliaPharmaceuticaver-
scheeneenverslagvandeactiedag
diedeKNMPorganiseerdeomde
TweedeKamerbewusttemaken
vandemeningenzorgenvande
openbaarapotheker.Inhet
PharmaceutischWeekbladver-
scheenonlangsdeuitslagvaneen
ondervijfde-enzesdejaars
farmaciestudentengehouden
enquête.Uitdezeenquêtekwam
onderanderenaarvorendateen
aanzienlijkdeelvandestudenten
waarschijnlijkgeenfarmaciewas
gaanstuderenwanneerzijaanhet
beginvanhunstudiehadden
gewetenhoedesituatieernu,aan
devooravondvanhunafstuderen,
uitziet.Verderbleekookdatde
ziekenhuisfarmacienuvoorveel
studenteneenveiligerekeuslijkt.
Gelukkigzijnerooknogsteedsveel
studentendiedehoopnietopgeven
enzekerwetendatereenoplossing
komtvoorditprobleem.

Ookinternzijnerveranderingenop
handen.Deapothekerzalnamelijk

specialistworden.Nuisdedefinitie
vaneenspecialistvolgensmeneer
VanDale:

spe•ci•a•listde;m,v-en1expert2
iemdieeenbep.onderdeelvd
geneeskundebeoefent

Volgensdezedefinitiezoudeopen-
baarapothekerhieralnaadloosaan
voldoen,maarwaaronzeinteresse
indezeeditienaaruitgaatis
waaromeenopenbaarapotheker
ookformeeleenspecialistmoet
wordenenhoeditspecialismeer
indepraktijkuitzalgaanzien.
Dehuidigeregistratiefasezalmeer
hetkarakterkrijgenvandespecia-
listenopleidingzoalswediekennen
uitdegeneeskundeofziekenhuis-
farmacie.Hetiseenontwikkeling
waarvelenvanonsinonzeoplei-
dingmeetemakenzullengaankrij-
genendaaromzaldezeeditievan
deFoliaPharmaceuticaaandit
onderwerpgewijdzijn.Zowetenwij
alsstudenteninelkgevalwaarwe
directnaonsafstuderenaantoe
zijn.WijhebbenFreddeKoning,
scheidendprojectleidervande
WetenschappelijkeSectieOpenbaar
apothekers,enHenkBuurma,
directeurVervolgopleiding
EerstelijnsFarmacie,beidenvande
KNMP,bereidgevondenderedenen
voorenhetkaraktervandeveran-

deringennadertoetelichten.
VanuitdepraktijkzullenKirsten
Lubbers,in2009afgestudeerdin
Groningen,enMiekeSandino,de
apothekerdiehaarbegeleidt,
vertellenhoezijdeopleidingtot
specialistopenbaarapotheker
ervaren,Kirstenisnamelijkéénvan
deaankomendapothekersvande
pilotgroepdiehetnieuwemodel
'proefdraait'.

Zelfsineenuitgavedievolledig
gewijdlijktaanhetberoepvan
openbaarapothekerishetvan
belangnietuithetoogteverliezen
datermetdeopleiding(bio-)farma-
ciemeermogelijkhedenzijndan
openbarefarmaciealleen.Daarom
zultuookkunnenlezenwathet
beroepvanklinischchemicus
inhoudtenhoeuklinischchemicus
kuntworden.Ditartikelis
geschrevendoorRamses
Kemperman,klinischchemicusin
opleiding.Hijzalookaanwezigzijn
opdeBeroependagop6maart.Het
mogeduidelijkzijn,ditiseeninfor-
matiefnummerwatuhopelijkmet
veelplezierzultlezen!

MettaPratt
h.t.VoorzitterderCommissieter
RedactievandeFolia
Pharmaceutica’09-’10.
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GeachteledenderK.N.P.S.V.,

Wezijninmiddelsweervolop
begonnenaanhetnieuwejaarenik
kannamensPharmaciaeSacrum
zeggendatwehetjaarhiergoed
hebbenafgeslotenenevengoed
weerzijnbegonnen.Einddecember
haddenweonzeDiesNatalis;drie
dagenlangeengrootsfeestmet
uiteenlopendeactiviteiten.Zo
begonnenwemeteensymposium,
eenreceptieenhetopeningsfeest
opdag1,kondenwebijkomenmet
eensaunabezoekeneenwijnproe-
verijopdag2enwerddeDiesop
dederdedagafgeslotenmeteen
galadinereneengalabal.En
alhoewelditprogrammaaldrukis,
werdooknogde24stealmanak
onthuld.Hieropvolgendstondrond
dekerstdagenGroningenvolopin
deaandacht,omdatSeriousRequest
ditjaaroponzeGroteMarktstond.
Hetnieuwejaarisvervolgensweer
frisengezondbegonnenmetde
startvaneennieuweEHBO-cursus
enzijndehardlooptrainingenvoor

deBatavierenraceweergestart.
Gelukkigisernaastaldiegezond-
heidruimtevoorontspanning,indit
kaderhebbenweopdinsdag19
januarieenzeersuccesvolEJC-feest
gehadenhebbenalleGroningse
farmaceutengezelligeenbiertje
kunnendrinkenopdemaandelijkse
borrel.

Januariisookdemaandvande
tweedeALVvanhetverenigingsjaar
enwehebbenhierdehalfjaarlijkse
afrekeninggepresenteerdalsook
eendrietalvoorstellengedaan.Deze
voorstellenhaddentotopzekere
hoogteallemaaltemakenmetde
professionaliseringvandevereni-

ging.Daarmeewilikgraageen
bruggetjemakennaarhetthema
vanditnummervandeFolia.
Immerszoujehetspecialisme
openbaarapothekerkunnenzien
alsverdereprofessionaliseringvan
hetapothekersvak.Doordeopen-
baarapothekerteerkennenalsspe-
cialistzaldezestraksbeterinstaat
zijnhetFTOintegaanenzichmeer
enbeterkunnenrichtenopdefar-
macotherapie.Ikbendanookzeer
nieuwsgierignaardeartikelendie
deredactiecommissiehieroverheeft
gepubliceerd.

Metvriendelijkegroet,

Namenshet128eBestuurder
G.F.S.V.“PharmaciaeSacrum”,

TonnisJanKruizinga
h.t.praeses

WaardeledenderK.N.P.S.V.,

Hetzalvelenvanjullienietontgaan
zijn,hetvakvanopenbaarapothe-
kerisaanhetveranderen.Dezeedi-
tievandeFoliaisgewijdaanhet
SpecialismeOpenbareFarmacie.De
sectieopenbarefarmaciebinnende
KNMPmaaktzichsterkvoorde
verdereontwikkelingeninhoude-
lijkeverdiepingvandeberoepsuit-
oefeningvanopenbaarapotheker.
Hetdoel:depositievandeapothe-
kerindeeerstelijnvanhetfarma-
ceutischzorgverlenerschapcon-
creetenzichtbaarmaken,doorvan
hetvakeenspecialismetemaken
meteenwettelijkerkendetitel.

DeFoliaisbijuitstekgeschiktom
jullieteinformerenoverdeveran-
deringendieditmetzichmeezal
brengen.DaarnaastzaldeK.N.P.S.V.
tweeinformatieavondenorgani-
serenomdemasterstudentenextra
teinformerenoverdevernieuwde
opleidingtotopenbaarapotheker.

IndezeFoliastaathierovernog
meervermeld.

Nogmaardriemaandeninhetver-
schietendanishetalweertijdvoor
onsomhetstokjeovertedragen
aaneennieuwbestuur.Gelukkigis
ergedurendedezemaandengenoeg
tedoenbijdeK.N.P.S.V.Indeze
Foliakunjelezenwelkeactiviteiten
erdekomendetijdbijdeK.N.P.S.V.
ophetprogrammastaan.Schrijfze
allemaalinjeagendaenzorgdatje
erbijbent!Opgevenvooraldeze
activiteitenkanviadesite
www.knpsv.nl.

OokishetdeInternationale
Commissieditjaarweergelukteen
mooieTWINteorganiseren.Ditjaar
zullenwijTWINNENmetGenèvein
Zwitserland!Hetweekendvan21
t/m23meizullendeZwitsersestu-
dentennaarNederlandkomenom
onsbruisendestudentenlevente
ontdekken.Injunizullenwijmet
hopelijkweereengrotegroepen-
thousiastestudentennaarGenève
gaan.Gameeenontdekhetstuden-
tenleveninGenève!
Voorvragenkunjealtijdmailen
naarbestuur@knpsv.nl.

Ikwensjullieheelveelleesplezier
entotsnel!

Metvriendelijkegroet,

Namenshet107ebestuurder
K.N.P.S.V.

LuciennevandenBoogerd
h.t.voorzitterderK.N.P.S.V.

PPHHAARRMMAACCIIAAEE  SSAACCRRUUMM
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WaardeledenderK.N.P.S.V.,

Daarwijbio-farmaceuteninde
toekomstgeenopenbaarapotheker
zullenwordenishetthemavan
dezefoliavooronswatminderrele-
vant.Ikgebruikbewustdewoorden
minderrelevant,wanteenveran-
deringindeapotheekbetekent
bijnaautomatischookeenveran-
deringindeindustrieeninhet
onderzoek.Hetpreferentiebeleid
wordtdoorveelalapothekers
geclaimdalsdoemscenario,dit
beleidzorgterechterookvoordat
producentenvangenerieke
geneesmiddelenhetzwaarhebben.
Deenormeprijzenslagdiedoorhet
aanschaffenvanenkelhetgoed-
koopstemiddeldoordezorgverze-
keraarsontstaat,dwingtproducen-
tentotproductietotopdekostprijs
ofzelfsdaaronder.Eenontwikke-
lingdiegoedisvoordeconsument,
maardiedekwaliteitvan
geneesmiddelenmisschienwelniet
tengoedekomt.

Zoalshetisindeprofessionele
wereld,zoishetookzobijonsstu-
denten.Opheteerstegezichtlijkt
hetalsofwijuithetLeidschever
verwijderdzijnvanonzecollega’sin
hetStichtseenhethogeNoorden.
Indepraktijkhebbenweallemaal
metvergelijkbareproblemente
maken,tentamenorganische
chemienietgehaald,langedagen
opstage,docentendienietmee
willenwerkenofgewooneenlekke
bandalsjenaarhuiswilt.
Noulijktmijnverhaalmisschien
watmeergepastindekersttijd,
tochdenkikdatwijallenfarma-
ceuteneenbandmetelkaarhebben

dienietstoptbijdedeurvande
apotheek,bijdepoortenvande
fabriekenalhelemaalnietbijde
draaideurvandeuniversiteit.

Deactiviteitenvan„Aesculapius”
verlopenzeergoed.Wekunnen
terugkijkenopeenzeergeslaagde
Dies-weekenkijkenuitnaareen
periodemetveelactiviteitenmetde
BUEXnaarKopenhagenals
hoogtepunt.Wegaandoorenlaten
onsdoorcrisesnietuithetveld
slaan.

Vivat,Crescat,Floreat,
„Aesculapius”!

Metvriendelijkegroet,
Namenshet124ebestuurder
L.P.S.V.„Aesculapius”
‘Doorntastend’,

MaartenDoornbos
h.t.praesesaesculapii

„„AAEESSCCUULLAAPPIIUUSS””

WaardeledenderK.N.P.S.V.,

Ophetmomentvanschrijvenwaant
menigstudentzichineengrote
zaal,diegevuldismet
zenuwachtigeengespannen
medestudenten.Hetisweertijd
voortentamens.Veelstudentenzit-
tendagenlangdiepmethunneusin
deboeken.Achterstalligewerkcolle-
gesmoetenwordenbijgewerkten
collegeswordenbestudeerd.Eén
afzonderlijkbeoefenddeelvaneen
takvandewetenschap,eenspecia-
lisme,verkrijgjedanookniet
zomaar.

Hetgebiedwaaropdeopenbare
apothekerbijzonderthuisis,isde
openbarefarmacie.
MetalsthemahetSpecialisme
OpenbareFarmaciezetdeFolia-
commissiealvasteenstapvooruit.
Erwordtallangetijdgesproken
overhetSpecialismeOpenbareFar-
macie,maarnuishetspijkersmet
koppenslaan.Studentenvannu
komenstraksalseersteinaanra-

kingmetditnieuwefenomeen.Net
alshuisartsenzullenookapothe-
kersalsspecialistkunnenworden
beschouwd.Mochtudekantvande
openbarefarmacieopwillen,dan
bentunahetlezenvandezeFolia
iniedergevalalvastopdehoogte
vanalle‘ins’en‘outs’overhet
toekomstigespecialisme.

Maarvoordathetzoveris,ishet
belangrijkomallesuitjestudenten-
tijdtehalenwaterinzit.Datis
gelukkigéénvandevelespe-
cialiteitenvanmenigfarmaceut.
Binnenkortishetweertijdvoor
ontspanning.Februaristaatin
Utrechtinhettekenvande

almanakreceptieenhetalmanak-
onthullingsfeest.Inmiddelsisook
hettrainenvoordeBatavierenrace
begonnen(P.S.Wijhopenookdit
jaarweerveelandereverenigingen
verachteronstelateninhet
klassement).

Mochtdeopenbarefarmacienou
tochnietdatgenezijnwaarulater
uwtijdinwiltslijten,danisdaar
binnenkortgelukkigde
beroependagenhetaansluitende
K.N.P.S.Veestomutotandere
inzichtentedoenkomen.

Hopendeubinnenkortopeenvan
develeU.P.-enK.N.P.S.V.-activiteit-
entemogenbegroeten,

Metvriendelijkegroet,
Namenshet115ebestuur,

PaulineBollen

h.t.praesesderU.P.S.V.
“UnitasPharmaceuticorum”

UUNNIITTAASS  PPHHAARRMMAACCEEUUTTIICCOORRUUMM
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AAggeennddaa’’ss
K.N.P.S.V.
26februari FinalePatientCounsellingEventin

Groningen
27februari AVderK.N.P.S.V.teUtrecht

6maart BeroependagenK.N.P.S.Veest
20maart YoungResearchersDay
20maart Hygeia-DinerUtrecht
27maart Voorjaarssportdag
30maart Informatieavondspecialismeopen-

barefarmacieGroningen
31maart Informatieavondspecialismeopen-

barefarmacieUtrecht

26april-2mei EPSAAnnualCongressinKrakow

PharmaciaeSacrum
25februari Masteruitreiking

1maart STOF-vergadering
2maart P.S.-borrel
4maart MediqOuderejaarsexcursie
11maart VVAAdiscussieavond
15maart 'SSS'Ouderejaarssymposium
16maart EJC-feest
23maart ALVP.S.
26maart Masteruitreiking
29maart Carrièredag
31maart 'SSS'Eerstejaarssymposium

5april STOF-vergadering
6april P.S.-borrel
17april Alumnidag
22april Masteruitreiking
23-25april Batavierenrace
30april BEC

,,Aesculapius”
24februari Onthullingsborrelwebsite

10maart Bètabanenmarkt
10maart KB-onthullingsfeestje
16maart Reünisten-DDB
17maart Eerstejaarsactiviteit
22maart Middagsymposium
25maart BUEXinformatieavond
29maart BuitengewoneALV

10-18april BuitenlandExcursie
20april After-BUEXDDB
23april Oud-besturendiner

UnitasPharmaceuticorum
25februari Loydsworkshop
25februari MénageàTrois

1maart Studiecommissiebijeenkomst
1maart U.P.-borrel
3maart OPG-Ouderejaarsexcursie
9-16maart Bestuursvakantie
17maart EFCThemafeest
23maart Actualiteitenlunch
24maart Evt.extraALV
25maart S&GSportactiviteit
26maart Postpracticumborrel
30maart Brocacefexcursie

12april Studiecommissiebijeenkomst
12april U.P.-borrel
17-24april Buicie
23-25april Batavierenrace
27april Eerstejaarsactiviteit
28april Middagsymposium
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IInnffoorrmmaattiieeaavvoonnddeennSSppeecciiaalliissmmeeOOppeennbbaarreeFFaarrmmaacciieevvaannddeeKK..NN..PP..SS..VV..
Opdezeavondenzullenlezingenwordengehoudenoverdeinvullingvandevernieuwdeopleidingtot
openbaarapotheker.OokzaldeWSOvertellenwaarzijpreciesmeebezigzijnenvertellenhoezijde
beroepsuitoefeningverderwillenontwikkelen.
- Groningen;op30maartinhetUMCGinlokaal8van19.00tot21.00(18.30inloop).

Aansluitendzalereenborrelzijn.
- Utrecht;op31maart,delocatieisnogonbekend(t.z.t.opwww.knpsv.nl)van19.00tot21.00

(18.30inloop).Aansluitendzalereenborrelzijn.



 
 
 
 
Lieve K.N.P.S.V.-leden, 
 
Met het Pharmaceutisch Vrouwen Dispuut gaat het heel goed! Sinds de oprichting in 2005 is ons 
dispuut gegroeid tot maar liefst 18 enthousiaste dames uit de drie steden van de K.N.P.S.V. 
In 2010 vieren we het eerste lustrum. Ons halfjaarlijkse weekendje weg wordt dit voorjaar een 4-
daags Lustrumweekend en in de zomer gaan we roze cocktails drinken op een zonnig strand. 
 
Naast dit moois voor de leden van Hygeia is er voor alle leden van de K.N.P.S.V. ook iets om zich 
op te verheugen: 
 

Op 20 maart 2010 organiseren we het vierde Hygeia-Diner! 
 
Dat is na afloop van de Young Researchers’ Day, 
dus een mooie gelegenheid om de twee te 
combineren…  
 
Het Hygeia-Diner zal in het teken staan van  
“Tapas y la Cartas”. 
 
Het vindt plaats in tapasbar El Mundo aan de 
Voorstraat in Utrecht en begint om 19.00 uur met 
een roze welkomstdrankje. Wij zorgen voor een 
aantal kaartspellen. 
 

Dus meld je aan, geniet van de heerlijke tapas en leg een kaartje, leer ons een nieuw kaartspel of 
klets gewoon lekker na over de Young Researchers’ Day! 
 
Voor 23 Euro krijg je een tapasmenu met warme en koude hapjes en 3 drankjes (bier/fris/wijn). 
 
De voorgaande edities van het Hygeia-Diner waren erg mooi, en dat gaat het dit jaar zeker weer 
worden. Ook na het diner hoef je je niet te vervelen: we gaan met z’n allen de stad onveilig maken 
en vinden het erg gezellig als je ook mee gaat! 
  
Aanmelden voor het Hygeia-Diner?  
Stuur een mailtje naar hygeia.dispuut@gmail.com 
 
Tot ziens op het Hygeia-Diner  en/of op de 
komende K.N.P.S.V.-activiteiten! 
 
Roze groetjes, 
 
Ph.V.D. “Hygeia” 
 
 
 

Anita Anne Anouk Chiara Debbie Elien Elise Fieke Iris 
Isabel Jeanine Jiska Lieke Luciënne Merel Mieke Renée Tanja 
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DDee  WWeetteennsscchhaappppeelliijjkkee  SSeeccttiiee  OOppeennbbaaaarr  aappootthheekkeerrss  ((WWSSOO))::

HHeett  ggeettaall  eenn  hheett  ccoolllleeccttiieeff
DDoooorr  DDrr..  GG..HH..PP..  ddee  KKoonniinngg,,  bbeelleeiiddssaaddvviisseeuurr  KKNNMMPP  eenn  pprroojjeeccttccooöörrddiinnaattoorr  RReeaalliissaattiiee  WWSSOO
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OOppeennbbaaaarraappootthheekkeerraallssssppeecciiaalliisstt
Deapothekerissinds1juli2007
opgenomenbijdeberoepsgroepen
vallendeonderdebepalingenvan
deGeneeskundige
Behandelingsovereenkomst
(WGBO).Parallelhieraanisartikel
23vandewetBIGop1juli2007
aangescherptwaarmeedeterhand-
stellendeapothekereengrotere
verantwoordelijkheidheeftgekre-
gen,inhetbijzondermet
betrekkingtotdekwaliteitvanhet
gebruikvangeneesmiddelendoor
patiënten.Implicietwordtdeopen-
barefarmaciehiermeeeenformeel
erkendspecialismeenverkrijgt
dientengevolgedeopenbaar
apothekerhiermeedetitelvanspe-
cialist.Deontwikkelingvanhetspe-
cialismeOpenbareFarmaciepast
evenzeerineenmodernevisieop
professioneleextramuralefarmacie
meteenhoogwetenschappelijk
ambitieniveau.Hetstelthogeeisen
aandeopenbaarapotheker.
Tweebelangrijkevoorwaardenom
hetSpecialismeOpenbareFarmacie
opgrondvandeWetBIGtereali-
serenzijnhethebbenvaneenade-
quateenactuelevervolgopleiding
eerstelijnsfarmacieenhetopzetten
eninrichtenvaneenwetenschap-
pelijkplatformvoorhet‘schragen’
vaneenwetenschappelijkgefun-
deerdeberoepsuitoefening.De
nieuwevervolgopleiding,diein
plaatszalkomenvandereeds
bestaanderegistratiefase,krijgtnu
vormonderleidingvaneendoorde
KNMPaangesteldeonderwijs-
directeur(DrHenkBuurma).

OmdatdeMinistervanVWSheeft
ingestemdmetdenieuwe‘Regeling
SpecialismenFarmacie’,isvoorhet
Hoofdbestuur(HB)demogelijkheid
ontstaanomhetspecialisme
OpenbareFarmacieintestellen.Dit
iskortgeledentijdensdeAlgemene
VergaderingvandeKNMPgebeurd.

Watnunogrestisdeerkenning
vandetitelopenbaarapotheker
krachtensdeWetBIG.Omdeze
titelerkenningteverkrijgenmoetde
KNMPaangevenwathetwerk-en
wetenschapsdomeinOpenbare
Farmacieinhoudtenhoeditdomein
wordtafgebakend.Omzowelhet
werk-alshetwetenschapsdomein
vandeopenbarefarmacievastte
stellenenteverankereniseen
duidelijkeafgebakendestructuur
nodig.Eenwetenschappelijkesectie
ishiervoorbijuitstekgeschikt.

WWeetteennsscchhaappppeelliijjkkeeSSeeccttiieeOOppeennbbaaaarr
aappootthheekkeerrss((WWSSOO))
DeWSOhoudtzichuitsluitend
bezigmetwetenschappelijkeenmet
beroepsinhoudelijkeaangelegen-
heden.DeWSOtreedt
coördinerend,ondersteunend,
faciliterendenenthousiasmerend
op.Isrichtinggevendennietlei-
dinggevend.Doorhaaractiviteiten
zorgtdeWSOnietalleenvoorde
onderbouwingenondersteuning,
maartevensvoordeverankeringen
borgingvandefarmaceutische
beroepspraktijk.Depijlerswaarde
WSOoprustzijnde‘vierO’s’:
Ontwikkeling,Opleiding,
OndersteuningenOnderzoek.

Omeenhoogwaardig,academisch
gestoeldberoeptehebbenénte
behouden,zullenopenbaar
apothekersextraaandachtmoeten
bestedenaanontwikkelingvanhet
vak,opleidingenonderzoek.
Vergelijkhetmeteenleegschip.
Immers:zonderladingslaansche-
penom.Datgaatookopvooronze
beroepsgroep.Wemoetenwaken
vooruithollingvanonsvakenmet
elkaarzorgenvoorvoldoende
inhoud.Alleenzoblijvenwe
overeindopde‘onderhandelings-
zee’metonderanderecollega’s,
verzekeraarsenoverheid.

Ontwikkeling,ofinnovatie,vanhet
vakisvanbelangomaantetonen
datapothekersnieuweinzichtenen
trendsvolgenenzohunpositiein
hetpolitieke,medischeen
maatschappelijkeveldwetentever-
sterken.

Deopenbaarapothekerkenteen
eigenwetenschapsdomein:het
ondersteunenenbegeleidenvan
(ambulante)patiëntenbijhet
verkrijgenvanoptimaalrendement
uitgeneesmiddelgebruik.Ditweten-
schapsdomeinopenbarefarmacie
vergtderhalveookeeneigen
wetenschapsbeleiddatweerleidt
totwetenschappelijkeresultatenuit
farmaceutisch(praktijk)onderzoek.
Dezeresultatenmoetenhelpenhet
beroepvanopenbaarapothekerste-
vigerteonderbouwenenteborgen,
verderteontwikkelenenintensie-
veruittedragen.
Hierbijisdeapotheekzowelonder-
werpalsplaatsvanonderzoek.
Feitelijkisdeapotheekhetobserva-
toriumenhetlaboratoriumomhet
geneesmiddelengebruikinde
dagelijksepraktijkcontinutemoni-
toren.Willekeurigevoorbeelden
vanonderzoekindeapotheekzijn:
analysesvandeeffectenvaneerste
uitgiftebegeleidingophet
geneesmiddelgebruik,bepalingvan
therapietrouw,metingenomtebe-
oordelenofpatiëntenmeteenver-
hoogdrisicoopmaagschade
maagbeschermerskrijgen,bepa-
lingenvandeeffectenvanmedica-
tionreview-activiteiten,4e-fase
geneesmiddelenonderzoekom
bijvoorbeeldpotentiëlebijwerk-
ingentedetecteren,enz.Alleen
dooranalysesenmetingeniste
bepalenofdeinterventiesenmaat-
regelenleidentothetgewenste
resultaat.Wewillenalsapothekers
immersonsberoepop‘evidence’
baseren.Apothekerszijnopgeleid
vanuitdefilosofiedatalleendat
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Dr.G.H.P.deKoningheeftaande
RijksuniversiteitLeidenfarmacie
gestudeerdenisin1977afge-
studeerdalsapothekermeteen
specialisatiefarmacotherapie.

Indejarennegentigheefthijaan
deuniversiteitvanUtrechtpro-
motieonderzoekgedaannaarderol
vandeapothekerbijdevrijwillige
rapportagevanbijwerkingenter
verbeteringvandefarmacotherapie
(Lareb).Nazijnpromotieonder-
zoekheefthijdepost-academische
opleiding‘Achtergrondenvan
Farmacotherapie’aandeuniver-
siteitvanUtrechtafgerond,evenals
decursus‘VaninputnaarOutput;
overInformatieenRegistratie’bij
hetEMGO-InstituutvandeVrije
UniversiteitAmsterdam.Hijiszelf
alsdocentbetrokkengeweestbij
decursus‘EvidenceBasedPractice’
vanhetNationaalPostacademisch
OnderwijscentrumFarmaciete
Utrecht.
Nazijnpromotieishijindienst
getredenbijdeStichtingLandelijke
RegistratieenEvaluatievan
Bijwerkingen(Lareb).Hiervanwas
hijtot1996directeur.Vervolgens
washijtot2008alsdocent/onder-
zoekerwerkzaambijdeuniversiteit
vanUtrecht,DivisieFarmaco-epi-
demiologie&Farmacotherapie.De
accentenvanzijnwerkzaamheden
lagenhierophetgevenvanonder-
wijs,hetopzettenvaneennetwerk
voorapothekersenapothekersin
opleiding(UPPER)enophet
ontwikkelenvaneenVirtueel
Kenniscentrum(VKC)i.s.m.de
UniversiteitsbibliotheekUtrecht.

Momenteelishijalswetenschap-
pelijkeadviseurwerkzaambij

Kring-apotheekBVinDenBoschen
alsbeleidsmedewerkerbijde
KNMP.Delaatstejarenhoudthij
zichmetnamebezigmethetop-en
inrichtenvandeWetenschappelijke
SectieOpenbaarapotheker(WSO)
enmethetbegeleidenenuitvoeren
vanfarmaceutischpraktijkonder-
zoeknaardeeffectenvanfarma-
ceutischepatiëntenzorg.
Bijallewerkzaamhedenweethij
zichgeïnspireerddoordedagelijkse
praktijkvandepatiëntenzorgende
rolvandeapothekerhierinbijde
bevorderingvaneengoed,veiligen
doelmatiggebruikvangeneesmid-
delen.

watonderbouwdkanwordenmet
goedewetenschappelijkebewijsvoe-
ring(‘evidence’)indepraktijkmag
wordentoegepast.Vandeanderen
kantkunnendepraktijkervaringen
vandeapothekerde‘evidence’ook
weeraanvullenen‘verrijken’.En
last-but-not-least:metingenen
analyseskunnenindepraktijk
‘bewijs’leverenvoordeonder-
bouwingvanonszorgtarief.

DeWSOgaatinnauwesamenwer-
kingmethetKNMPopenbaar
apothekersondersteunenbijhet
uitwerkenvande4O’sindeprak-
tijk.Metactiviteiten,zoalsbijvoor-
beelddoorhetinrichtenvanSpecial
InterestGroups(SIG’s),doorhet
opzettenvanonderzoeksprogram-
ma’svoorpraktijkapothekers,door
hetontwikkelenvanprotocollen,
werkinstructies,richtlijnen,stan-
daardenvoordeberoepspraktijk,
doorhetontwikkelenvaneen
leer/werkomgevingomkenniste
inventariseren,tecoördinerenente
delen,dooronderwijsprogramma’s
optezettenendoorwetenschap-
pelijkebijeenkomstenteorgani-
seren.

SSppeecciiaallIInntteerreessttGGrroouuppss
InSpecialInterestGroups(SIG’s)
zullenvoornamelijkopenbaar
apothekerssamenwerkenaande
verschillendeonderdelenvande
praktijk.Iedereopenbaarapotheker
kaninprincipedeelnemenaaneen
SIG.Indiendeskundigheidvan
‘buitenaf’gewenstis,kunnenook
niet-openbaarapothekereslidwor-
den.
Afhankelijkvanpolitieke,
maatschappelijkeenwetenschap-

pelijkeontwikkelingenkunnenaan-
talenaardvandeSIG’swijzigen.
Ongetwijfeldzullenookvanuitde
praktijksteedsnieuwethema’swor-
denaangedrageneneenplaatskrij-
geninnieuweofbestaandeSIG’s.
Omdatdezorgrondeenaantal
groteaandoeningenmomenteel
volopinbewegingis,krijgtde
oprichtingvanSIG’sopdie
gebiedenhogeprioriteit:hetgaat
omdiabetes,astma/COPD,cardio-
vasculairrisicomanagementen
hartfalen.Eengrootaantalandere
relevantethema’skunnenzonder
moeitewordenbedacht:medicatie-
veiligheid,therapietrouw,medica-
tionreview,genomics,farmacothe-
rapiebijouderen/kinderen,trans-
muralefarmacie,etcetera.SIG’s
kunnenstartenzodrahetbestuur
vandeWSOeenonderwerprele-
vantachteneengroepje
gelijkgestemdeapothekersdaarmee
aandeslagwil.Vanuithetbureau
vandeKNMPzullendeSIG’szoveel
mogelijkwordenondersteunden
gefaciliteerddoormensendiedaar
methetzelfdeonderwerpbezigzijn.

WWaattlleevveerrttddeeWWSSOOoopp??
DeactiviteitenvandeWSOmoeten
onderschrijvendat:

•deopenbaarapothekereentaak
heeftindegeïntegreerdeeerstelijns
zorgverlening.
•deapothekerzichprofileertals
geneesmiddelenspecialistdieeen
goedefarmaceutischepatiëntenzorg
eneenrationele,doelmatigefarma-
cotherapierealiseert.
•deKNMPde(individuele)open-
baarapothekerondersteuntbijde
wetenschappelijkeonderbouwing
vanzijnberoepsuitoefeningenhier-
dooreenbijdragelevertaande
ontwikkelingenverankeringvan
hetberoep.
•deWSO(endaarmeedeKNMP)
zichpolitiekenmaatschappelijk
‘presenteert’enprofileert,doorte
participerenin(landelijke)beleids-
vormendeorganentervoorberei-
dingenuitvoeringvanpolitieke
beslissingendiedefarmaceutische
patiëntenzorgendefarmaceutische
beroepsuitoefeninginhetalgemeen
regarderen.

SSttaannddvvaannzzaakkeenn
Tijdensdealgemenevergadering
op7oktober2009heefthetHBhet
specialismeOpenbareFarmacie
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ingesteld.Hiermeeisdeofficiële
oprichtingvandeWSOeenfeit.
Eveneensisdeaanvraagvoorhet
instellenvaneenregisterOpenbaar
ApothekersdoorhetHBingediend
bijhetCentraalCollege.
HetconstituerendWSO-bestuuris
doorhetHBbenoemdtijdensdebij-
zonderealgemenevergaderingop8
december2009.InhetWSO-
bestuurhebbenzitting:Dhr.Prof.
Dr.M.L.Bouvy(voorzitter),Dhr.
Drs.P.M.J.M.Cornips,Mevr.Drs.
H.J.C.MaatsenDhr.Drs.J.R.van
Roosmalen.
BijdeoprichtingvandeWSOzijn
vijfSIG’soperationeel.Deelszijn
hetnieuwopgerichteSIG’sendeels
zijnhetSIG’sdie‘voortkomen’uit
reedsbestaandewerk-,stuur-en
klankbordgroepenvandeKNMP.
Op1januari2010zijnSIG’sactief
voor:diabetes,hart&vaatziekten,
longaandoeningen,ethiek&
filosofie,productzorg&bereiding.
Voor2010staano.a.opdeagenda:
depressie,farmacotherapiebij
kinderen,farmacotherapiebij

ouderen,klinischchemischepara-
meters,medicatieveiligheid,oncolo-
gieentherapietrouw.MetdeNVZA
zaloverlegstartenovermogelijke
samenwerkingen/ofafstemming
tussenrelevanteSIG’s.

DDeeeellnnaammee
Iedereopenbaarapothekerwordt
uitgenodigdzichtemeldenvoor
éénvandeSIG’s.Juistindezetijden
van‘bitterekou’bestaatdeneiging
omderamenendeurendichtte
houden,geenextraactiviteitente
ondernemenenstilletjesdoorte
werken.Willenwealskwalitatief
hoogwaardigezorgverlenersblijven
ontwikkelenenblijven
voortbestaan,danzullenwezelf
actiefonzebijdragemoetenleveren
enonzeramenendeurenopen
moetenzetten.
HetsuccesvandeWSOenmet
namevandeeffectenvande
activiteitenvan(individuele)
apothekerszulleningrotemate
afhankelijkzijnvandemedewer-
kingenbijdragenvanveelopen-

baarapothekers.Hetiseenuitda-
gingvoordeWSOomdraagvlakbij
deapothekerstecreërenenomeen
groteparticipatietebewerkstelli-
gen.Dooreengroteparticipatie,zal
deslagkrachtvandeWSOende
bijdragediezijmètdeapothekers
levertaandeontwikkeling,de
onderbouwingenhetuitdragen
openbaarfarmaciealleenmaar
toenemen.Demeerwaardevande
apotheekisalleenaantetonen
doordeverleendefarmaceutische
zorgzichtbaartemakenvoorzowel
depatiënt,onzemedezorgverle-
ners,beleidsmakersenzorgverze-
keraars.Immers:dekrachtvanhet
getalenvanhetcollectiefmaken
hetverschil.
Ukuntcontactopnemenmetde
WSOdooreenemailtesturennaar
secretariaatwso@knmp.nl.Uhoeft
alleenkortaantegevenaanwelk
themauwiltbijdragen(datmag
gerusteenonderwerpzijndathier-
bovennietisgenoemd!).DeWSO
gaatgraagmetuingesprek.
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Weetjijalprecieswatjegaatdoen
najestudie(bio-)farmacie?Zoniet,
dankandeToekomstenOpleidings
PerspectievenCommissiejou
helpen!Wijorganiserennamelijk
op20maartdeYoungResearchers
Day.

DeYoungResearchersDayzalin
Utrechtplaatsvindenenopdeze
dagzullenviersprekers,overwe-
gendjongerdan35jaar,eenlezing
geven.Desprekershebbenzelfeen
studie(bio-)farmacieachterderug.
Zezulleninhunlezingvertellen
overhunwerkzaamheden,demoti-
vatieomdezerichtingoptegaan
nadestudie(bio-)farmacieen
ervaringen.Erzullensprekers
komenuitdeindustrie,universiteit
enhetziekenhuis.Daarnaastzaler
nogiemandhettoekomstperspec-
tiefvooreen(bio-)farmaceutkomen
uitleggen.Naastdezelezingenwor-
denerooktweeworkshops
gegevenmetdeonderwerpensol-
liciterenendeindustrie.

Hetbeloofteeninteressanteen
leukedagtewordenenmochtje
nognietovertuigdzijn:detoegang
isgratisendeYoungResearchers
Dayvindtmaareensinde2jaar
plaatsdushoudde20maartvrij.

WehopenjeopdeYoung
ResearchersDaytezien!

DeToekomstenOpleidings
PerspectievenCommissie2009-
2010

YYoouunngg  RReesseeaarrcchheerrss  DDaayy



Alliance Apotheek is een sterke groep van 74 apotheken. Samen met meer dan 240 zelfstandige apotheken zijn we 

voor de consument herkenbaar als Kring-apotheek. Gezamenlijk garanderen we de beste zorg voor de consument. 

Alliance Apotheek koestert ondernemers. Niet in de laatste plaats omdat we zelf ondernemers zijn maar ook omdat 

ondernemers gedreven zijn en de passie hebben die we zoeken.

Alliance Apotheek is altijd op zoek naar ondernemende apothekers (m/v) die carrière willen maken

Ben je ondernemend en vind je dat zorg meer is dan medicijnen? Houd je van samenwerking en heb je plezier in de dynamiek van 

de openbare apotheek? Dan nodigen we je van harte uit te reageren. Je schriftelijke reactie, bestaande uit CV en motivatie, kun je sturen 

naar jobs@alliance-healthcare.nl. Meer informatie lees je op www.alliance-apotheek.nl.

De  
ondernemende
apotheek

Alliance  Apotheek, Postbus 210, 5201 AE ‘s-Hertogenbosch
telefoon 088 - 1040 911, e-mail: jobs@alliance-healthcare.nl, www.alliance-apotheek.nl 

Wie?
Giselle Tak-Ronnen (33)

Sinds 2005 ondernemend apotheker 

van de Kring-apotheek ‘t Oude Dorp.

Waarom Alliance Apotheek?
Ik wilde mijn ambities combineren met 

het sterke imago van Kring-apotheek 

en de ondernemersgeest en support 

van Alliance apotheek. Ik ben en voel 

me een ondernemer in loondienst.

Tip?
Laat je maar eens vrijblijvend 

informeren.

Carrière maken  |
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PPaattiiëënntt  CCoouunnsseelllliinngg  EEvveenntt
DDoooorr  LLaauurreenntt  FFaavviiéé
Hetiseenvrijdagmiddaginoktober
endegangvanhetWentgebouw
waarikopeenstoelzit,ishelemaal
leeg.Opmijnschootligteencolle-
geblok.Zalikhetnogéénkeer
doorkijken?Zalhetnogzin
hebben?Ongeduldigkijkikopm’n
horloge:nogtweeminuten.Nog
maareenkeernaardewcgaan
dan?Nee,daarisechtgeentijd
meervoor.Normaalhebiknooit
zo’nlastvanzenuwen,maarnu,
vlakvoorhetbeginvandeeerste
ronde,krijgiktocheenbeetje
klammehandjes.Dangaatdedeur
openenwordtiknaarbinnen-
geroepen.Ikhaalevendiepadem,
zeteenglimlachopm’ngezichten
loopvolzelfvertrouwenhetzaaltje
in.

Binnenwordtikbegroetdoorde
driejuryledeneneenhandjevol
medestudenten,diealsenthousiast
publiekvandaagmijnprestatiesen
dievanmijnmedekandidatenkun-
nenaanschouwen.Ikneemplaats
achtermijn‘balie’,metachtermij,
inde‘apotheek,’eenassortiment
vanrecept-enzelfzorggeneesmid-
delen.Dedeurgaatopenende
eerste‘patiënt’komtmijnapotheek
binnenmeteenklachtoverbuik-
pijn.Terwijlmijnhersenen
overurendraaienomhaarprobleem
optelossen,realiseerikme:de
wedstrijdisbegonnen!

BijhetPatiëntCounsellingEvent
draaithetomcommunicatiemetde
patiënt.Hetinformatieveeninter-
actieveochtendprogrammaisvoor
iedereentoegankelijk,maardecom-
petitiezelfisalleenvoormasterstu-
dentendiebovendienbepaalde
vakkengevolgdmoetenhebben.
ZowelinGroningenalsinUtrecht
wordteenvoorrondegehoudenen
detweebestenuitelkestadnemen
hettegenelkaaropindelandelijke
finale.Slechtsééniemandzaler
metdeultiemehoofdprijsvandoor
gaan:ticketéninschrijfgeldvoor
hetIPSFCongresendemondiale
wedstrijd.

Eenkleinkwartiertjelaterstapik
meteengoedgevoelhetzaaltje
weeruit.Hetginggoed,naarmijn
gevoel.Ikhebdeklachtvande
patiëntkunnenachterhalenenik
hebhaarmeteengoedadviesen
eengerusthartdedeuruitlaten
gaan.Opdestoelzieikdevolgende
kandidaatzitten,wederommeteen
collegeblokopschootendezelfde
zenuwachtigeblikindeogendieik
ookhad,vlakvoordatiknaarbin-
nenging.Eigenlijkwilikzeggen:
“Hetkomtwelgoed,meisje,maakje
maarnietzodruk”.Maarja,hetis
enblijfteenwedstrijd...

Tweeuurlatermagikterugkomen
voordetweederondeendezegaat
eenstukmindersoepel.Depatiënt
komteenantibioticumkuurtje
ophalen,maarvertrouwthetniet
meerzo,diegeneesmiddelen:“Het
werkttochallemaalnietenikkrijg
eralleenmaarlastvan”.Tja,daar
stajedan,alsapotheker.Jijweet
weldatdiepatiëntgewoonz’n
kuurtjeafmoetmakenombeterte
worden,maarkrijg‘mdatmaar
eensaanz’nverstand.Methorten
enstotenhaalikdefinishende
patiëntgaat,opmijnadvies,tóch
netjesz’ngeneesmiddelgebruiken.
Numaarafwachtenofhetgoed
genoegwasomdoortemogen...

Wezijninmiddelsaanheteindvan
demiddagaangekomenenallekan-
didatenhebbenintweecasussen
huncommunicatietalentenkunnen
tonen.Naeenkortberaadisdejury
eruitenmakenzedewinnaarsbe-
kend:samenmetSannevander
Heijdenmagikdoornaardelan-
delijkefinale!Op26februarizullen
wijmettweeGroningsefinalisten,
MariëtvanderMeerenMerelvan
derVlier,gaanstrijdenomde
hoofdprijs.Definaleistoegankelijk
vooriedereen,dushopelijkziter
strakseenzaalvolmetpubliek.De
winnaarzaltenslottetijdenshet
IPSFCongresinSloveniëookvoor
eenvollezaalmoetenacteren.Dus,
komtallennaarGroningenop26
februarivoordePCEfinale,aan-
vang13.30uur!
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Demeestspontanebeslissingenzijn
vaakdeleukste.Nietdatmijn
buitenlandstageondoordachtwas.
Hetideewaseraleentijdmaarhad
zichnooitgematerialiseerd,totdat
ikineenshadbeslotendatbiofysica
“mijn”vakgebiedwas.Hetgingals
volgt–ikgooglededatzelfde
begrip,kwambijdeUniversityof
CaliforniaSanFrancisco(UCSF)
terechtenmaildedeprofessorvan
deleukstevakgroepvandeafde-
ling.
Achtmaandenlaterstaikenthou-
siastinmijneentjeinhetmidden
vandeTenderloin,netaangekomen
vanhetvliegveld.Hetislaatinde
avondenikhebabsoluutnietdoor
datikdooreenvandeergste
buurtenvanSanFranciscoloop.
Misschienvalikopdoordetwee
koffers,rugzakentasdieikalseen
ezeldeheuvelopaanhetslepen
ben–ofmisschienisdatdoodnor-
maalindezestad–maarikword
meteenaangesproken.Ommeheen
zijnmensendiehunhelelevenin
eenoudesupermarktkarhebben
opgebergd,opstraatslapend,en

hetlijktbijnaopeenghetto.Wat
blijkt:hetenigewatdetweeman-
nenaanmijwillenvragenisofik
eenkaartwil,zomaaroverhandigd,
omnaarhethosteltekunnen
komen.Dieavondlietikmijn
vooroordelenlosenbegonvanelk
momenttegenieten.
Deafdelingwaarikstageloopis
relatiefklein.Mijnprojectgaatover
hetvoorspellenvanmembraanper-
meabiliteitvoorgroteremoleculen
metgebruikvanfysischrelevante
begrippen.Ikkijkopditmoment
bijvoorbeeldnaardeenergieveran-
deringenbinneneenmolecuulals
hetdoordemembraanheengaat.
Deeerstemaandwaszwaaromdat
alletechniekenhelemaalnieuw
warenendewerkurenintensiever
danikhadverwacht(veelmensen
zittenerom7of8uur’savonds
nog),maardemensenzijnenorm
vriendelijkenikbeninmiddelsaan
allesgewend.Ookbenikdeenige
student:derestzijnpromovendiof
postdocs.
Terwijlikmijnstagegaafvind,was
hetgrotereavontuurdestadzelf.

SanFranciscozitvolvandezoge-
noemde“crazies”:demeestrandom,
apartemensen.Inmijneerste
wekenhierhebikbijvoorbeeldmet
honderdenanderenineengigan-
tischecirkelopeenfestivalin
GoldenGateParkgestaan,zingend
“MotherIfeelyouundermyskin”.
Daarvoorwasereeninteractieve
groepsyoga-uurendaarnaeencon-
certmeto.a.AlanisMorisette,met
verschillendepolitieketoespraken
tussendoor,zoalseentjevaneen
mandieindegevangeniszit.
Raar?Absoluut.Raarishetproto-
typevanSanFranciscoendeBay
Area(hetgebiedrondSanFrancisco
inhetnoordenvanCalifornië).Als
LAvoormooieweer,palmbomenen
Hollywoodstaat,isSanFrancisco
precieshettegenovergestelde.Ditis
destadvanyogamatten,hetgroene
levenenexpressievanindividu-
aliteit.Raarbetekentopdemetro
zittenenaangesprokenworden
dooreenvriendelijke,dakloze
vrouwdiejewilhelpenennaar
eigenzeggenmeerdere“kinderen”
indestadheeft,envervolgenshaar
telefoonnummeropdeachterkant
vanjouwkaartjeopschrijft.
Ikvindhetleuk.Destadiszoapart
datjeererggehechtaanraakt,en
voorjehetweetgroetjedagelijks
dedaklozenenstajeinhetgrote
AT&TPark,schreeuwendvoorde
SanFranciscoGiantsbaseballteam
vandetribunes,samenmetde
enormemassamensen,alsofjezelf
ookeenlocalbent.Ikhebdubieus
etengeproefdinChinatown,ben
wezenstappenineenclubwaar
Tiëstodienachtaanhetdraaien
was,voorheteerstinmijnleven
uitgebreidHalloweengevierd,over
deheleGoldenGatebruggelopen,
verliefdgewordenopturkeystuf-
fing(zolekker!)tijdens
Thanksgiving,wijngeproefd,wezen
skiën,klimmen,surfen,totlaatin
deavondshoppen...Hetergsteis
datikstraksover4maanden
waarschijnlijkzo’ncheesyt-shirtzal
moetenaanschaffen,netalsde
anderetoeristen:Ileftmyheartin
SanFrancisco.

SSttuuddeenntt  iinn  BBuuiitteennllaanndd
DDoooorr  JJoonnaa  MMiijjaallkkoovviicc,,  LLeeiiddeenn
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BBeerrooeeppeennddaagg  ddeerr  KK..NN..PP..SS..VV..
NetalsNanceenGerardJolingpresenteertdeberoependagcommissie2010:

So you wanna be a...? 
Ja,watwíljeeigenlijkworden?Eenpopstarisnogaltijdmogelijk,maarmetjestudie(bio-)farmaciegajewaar-
schijnlijkeenanderekantop.Welkekantenjeallemaalopkunt,proberenwijjetelatenzienoponzeberoependag.
Ditwillenwedoenaandehandvantweeplenairelezingen,vanmevrouwFluitman,device-voorzittervandeKNMP
envandeheerTromp,vice-voorzitterbinnenFIPenerelidvandeK.N.P.S.V.Daarnaastiserkeusuit25workshops,
waaruitjede4beroepenkiestwaarjijmeeroverwiltweten.Waarjeooknaaropzoekbent,welkekantjeookop
wilt,erisvoldoendekeusinberoepeninhetfarmaceutischonderzoek,deindustrie,deopenbarefarmacieennog
veelmeer.Jekuntuitdevolgendeworkshopskiezen:

OOnnddeerrzzooeekkeerraaaannIInnssttiittuuuutt((RRIIVVMM))eennIIGGZZ NNuucclleeaaiirrffaarrmmaacceeuutt
AAppootthheekkeerrbbiijjddeeLLaannddmmaacchhtt VVeetteerriinnaaiirreeaappootthheekkeerr
ZZiieekkeennhhuuiissaappootthheekkeerriinnoopplleeiiddiinngg FFaarrmmaacciieeMMoonnddiiaaaall
AAppootthheekkeerrwweerrkkzzaaaammbbiijjAAssssiisstteenntteennoopplleeiiddiinngg OOnnddeerrzzooeekkeerraaaannIInnssttiittuuuutt((PPhhaarrmmooIInnssttiittuuuutt))
AAppootthheekkeerrwweerrkkzzaaaammbbiijjhheettPPWW OOppeennbbaaaarrAAppootthheekkeerr
KKlliinniisscchhcchheemmiiccuuss PPrroojjeeccttaappootthheekkeerr
NNaattuuuurraappootthheekkeerr PPoosstt--DDoocc((oonnddeerrzzooeekkaaaannddeeuunniivveerrssiitteeiitt))
OOnnddeerrzzooeekkeerrkklliinniisscchheessttuuddiieess((NNKKII)) FFaarrmmaacceeuuttwweerrkkzzaaaammiinnggeenneerriieekkeeiinndduussttrriiee((PPCCHH))
PPrroodduuccttiieeaappootthheekkeerr//QQAAaappootthheekkeerr OOnnddeerrzzooeekkeerraaaannuunniivveerrssiitteeiitt
BBeerrooeeppsskkeeuuzzeetteessttaappootthheekkeerrss AAppootthheekkeerrwweerrkkzzaaaammbbiijjddeeMMaarriinnee
EEccoonnoommiisscchhFFaarrmmaacceeuuttiinnddeeIInndduussttrriiee AAppootthheekkeerrwweerrkkzzaaaammbbiijjCCBBGG
ZZiieekkeennhhuuiissaappootthheekkeerr FFaarrmmaacceeuuttwweerrkkzzaaaammiinnIInndduussttrriiee((SShheerriinnggPPlloouugghh))
KKlliinniisscchhTTooxxiiccoolloooogg

Dedagzalbeginnenom10.00inhetF.A.F.C.WentgebouwteUtrecht,enerzullentussendoorpauzeszijnvoor
koffieenthee,eneengroterepauzevoordelunch.Ookzaldecongrescommissie“Copulatie”hetthemavanhetcon-
gresonthullen.
Maardeberoependagbestaatnietalleenuitlezingenenworkshops.Nadatjeeenbeterekijkopjetoekomsthebt
gekregendoorhetinformatievegedeeltevandedagisereenprogrammaopgezetvoorontspanningenplezier.
Rond17.00zalereenborrelzijnmetalleaanwezigen,waarnaerdemogelijkheidisomtegaandinerenbijStairway
toHeavenindebinnenstadvanUtrecht.Schrijfjehiervoorzosnelmogelijkin,wanteriseenbeperktaantalplaat-
senbijhetdiner!
Enalsdaternognietvoorzorgtdatjejesnelinschrijft,ishetwelhetvolgende:éénkeerindetweejaarisereen
grootsfeestvoorallestudenten(bio-)farmacieuitGroningen,LeidenenUtrecht.Enjehebtgeluk,wanthet

KK..NN..PP..SS..VV..eeeesstt
zalin2010weerlosbarstennadeberoependag,rond22.00uur,dusmishetniet!MethetthemaPopstarszullen
weeenknallendfeestgevenomdedagaftesluitenbijS.S.R.-N.U.aandeOudeGracht.Metvoldoendedrank,goede
muziek(DJNoudvanhetFuWe)enveelfeestende(bio-)farmaceutenmoetdezedaglegendarischworden,omde
tweejaartotdevolgendeberoependagenhetvolgendeK.N.P.S.V.eestteoverbruggen!(VoorGroningerszalerna
hetfeesteenbusterugrijdennaarGroningen,rond3.30)

Omjevoorditallesinteschrijven,gajenaarwww.knpsv.nl.
Demogelijkhedenvoorinschrijvingzijn:

- Heledag+K.N.P.S.V.eest(workshops+diner+feest)(12euro)
- Heledag(workshops+diner)(10euro)
- Alleenworkshops(2,50euro)
- Alleenfeest(2euro)

Wijhebbenerontzettendveelzinin,enwehopenjijook.Dusschrijfjesnelin!

Totopdeberoependag,hetdineren/ofhetfeest,
Groeten,Deberoependagcommissie2010
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PPhhaarrmmaaccyy  EEdduuccaattiioonn  iinn  IIrraann
BBeehhrraanngg  SShhaarriiff,,  IIPPhhSSAA  ((IIrraanniiaann  PPhhaarrmmaacceeuuttiiccaall  SSttuuddeennttss  AAssssoocciiaattiioonn))
Ageneralknowledgeaboutaphar-
macycareerindifferentcountries
aroundtheglobecanbebeneficial
toallstudents,formanyreasons
suchasconsideringfurthereduca-
tionabroad,comparingandcorrec-
tingcurriculumsinordertoachieve
amorefruitfuleducationandsome-
timesitishelpfulforreckoningour
colleagues’potentialsinaninterna-
tionalambience.Thisarticleisa
briefdiscussiononpharmacycurri-
culum,pharmaceuticalstudents’life
andpharmacyprofessioninIran.

Afterfinishingeightyearsofpri-
maryschoolandpassingfouryears
ofhighschoolinnaturalsciences,
Iranianstudentscanattenda
nationalentranceexamforuniver-
sitiesinwhichnaturalsciencesare
instructed.Pharmacydoctorate
(PharmD)isadegreeprovidedin

13universitiesaroundIranandis
oneofthetopthreemostinvogue
fieldsofstudyamongoveramillion
competitorseachyear.Onceastu-
dentisacceptedinauniversityfor
aPharmDhe/shewillhaveafiveto
sixyearperiodtofinishthecourse.
Afteraboutfivesemesterswhichis
equalto90-100creditsofgeneral
study,studentsattendanother
nationaltestcalled“thebasic
sciencesexam”whichisheldforall
pharmacystudentstwiceayear;
passingthebasicsciencesexam
allowsastudenttomoveonfrom
generalbasiccoursessuchas
mathematics,physics,organicand
inorganicchemistry,analyticand
instrumentalchemistry,cellularand
molecularbiology,physiology,para-
sitology,generalanatomy,micro-
biologyandimmunologytomore
specializedandpracticalcourses

likepharmacology,pharmaceutics,
biopharmacy,chemicalpharmacy,
physicalpharmacy,therapeutics,
industrialpharmacyandclinical
pharmacy.Passingatotalofabout
200creditsofallthepreviously
discussedcoursesinboththeoretic
andlaboratoryclasses,PharmD
candidateshouldprepareadoctoral
thesisandpresentitforajury.If
thethesisisacceptedbythejudges,
studentsreadoutandsignanaffi-
davitandwillbecalledaDoctorof
Pharmacy.

Sincealmostallthepharmacyfacul-
tiesofIran(theexceptionbeing
TehranAzadUniversity),provide
financialaidsforstudentsandsup-
portcompletetuitionsusinggov-
ernmentalbudgets,studentsdonot
needtopaytuitions,dormitoryor
anyotherfees.Theyarealsopro-
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videdwithsubsidizedfoodwhich
costsverylittle.Eventhoughthe
qualityofthedormsandthepro-
videdfoodisnotalwaysacceptable
toallstudents,theyformthe
majorityofthestudents’accommo-
dationsespeciallyduringthefirst
halfoftheirstudies.Aftergaininga
passin140credits,studentswith
certaincriteriasuchasanaccep-
tableGPAandcompletionofamini-
muminternshipperiod,arelicensed
toworkasasubsidiarypharmacist
incommunitypharmacies.Thispro-
videsthestudentswithawellpaid
parttimejobwhichdistinguishes
pharmacystudentsfromotherstu-
dentsinIran.Theyalsohavethe
opportunitytopostponetheirgra-
duationforamaximumofoneyear
toworkasapharmacistindifferent
citiesaroundthecountrywhichcan
supplythemwithnoticeable
savings.Allinall,pharmacystu-
dentsinIranarenothavingan
ideallifestyle,buttheyaredefini-
telyinabettersituationincompari-
sontomostothernationaluniversi-
tystudents.

Thepharmaceuticalprofessionis
amongstthereasonablywell-paid
occupationsinIranfordifferent
reasonssuchasrelativelysmall
numberofpharmacistsperpopula-
tionandexcessivedrugconsump-
tion.Asmentionedpreviously,the

governmentpaysthetuitionsand
highereducationismostlyfreeof
chargeinIransoaftergraduation
pharmacydoctorsshouldcomplete
anobligatoryinternshipinorderto
getaworkpermit;thisperiodcan
beabout15to20monthsdepen-
dingontheplacewherethestudent
choosestowork.Notallthephar-
macistswiththeirworkpermitcan
ownapharmacy,indeedthereisa
scoringsystemthatdetermineswho
canopenapharmacywhereinthe
country.Graduatingfromapharma-
cyschoolequipspharmacistswitha
certainamountofpointsandafter-
wardstherearedifferentwaysyou
cangainpointslikegettingaPhD,
participatinginsomegovernment
approvedclassesandhavingwork
experience.Theamountofmoney
earnedandthenumberofpoints
gainedduringtheinternshipperiod
andafterwardsdependsonthe
regionaswell.Althoughpharma-
cistsarenotfacingseriousfinancial
problems,pharmacyprofessionand
pharmacists’positionas“service
providers”inhealthsystemsrather
than“productdistributors”suffers
fromdifferentaspects,namelynot
beingfullysettledandwell
approvedinclinicalsettingslike
hospitalsandnotthoroughly
acceptedbyotherhealthprofes-
sionalsandthepublicascounseling
personnel.

Havingdiscussedgenerallyand
brieflypartsofthepharmacycycle
inIran,Ishouldadmitthatthere
arelotsofgapswaitingtobefilled
andlotsofgoalstobereachedin
thisportionoftheglobalpharmacy
environment.Thisservestoremind
methatgettingmoreacquainted
withourinternationalcounterparts
canbethefirststeptowardstrue
professionaldevelopment.Ihope
withthehelpofpharmacistsand
pharmacystudentsaroundthe
worldandgatheringarticleslike
thiswewillsoonbeunited,witha
muchbetterunderstandingofeach
other,inimprovingthepharmaceu-
ticalprofessionandpharmaceutical
sciences.

BehrangSharif,IPhSA
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DDee  VVeerrvvoollggoopplleeiiddiinngg  ttoott
OOppeennbbaaaarr  AAppootthheekkeerr  SSppeecciiaalliisstt
DDoooorr  DDrr..  HHeennkk  BBuuuurrmmaa,,  ddiirreecctteeuurr  vveerrvvoollggoopplleeiiddiinngg  ooppeennbbaaaarr  aappootthheekkeerr  ssppeecciiaalliisstt

IInnlleeiiddiinngg
NaafrondingvandeMasterfase
Farmacieaandeuniversiteitkun-
nen(basis-)apothekersdiverse
richtingeninslaan.Eendaarvanis
deopenbarefarmacie.
Sinds1995moetiedereendie
geregistreerdwilwordenalsopen-
baarapothekereenvervolgoplei-
dingvan2jaarvolgen.Wehebben
hetdanvaakoverderegistratiefase
ofregistratieopleiding.Openbare
apothekersdiedezeopleiding
hebbengevolgd,mogenzichsinds
kortookspecialistnoemen.Een
aantekeninginhetBIG-registeris
echternognietaandeorde.De
aankomendejarenzaldaarovermet
deministerwordengesproken.Een
aantekeningvanhetspecialismein
hetBIG-registerbetekentookdat
detitelvanopenbaarapotheker
beschermdis.Ziekenhuisapothekers
hebbenwelzo’naantekeninginhet
BIG-register,netalsdiversemedisch
specialistenenhuisartsen(zie
kader).

OOnnttwwiikkkkeelliinnggssppeecciiaalliissmmeeeenn
ttiitteelleerrkkeennnniinngg
DeKNMPheeftalenigejarengele-
dengeconcludeerddatdeopenbaar
apothekernetalsdeziekenhuis-
apothekereenspecialistis.Een
gedegenrapportvandeVervolg-
commissieOpleidingscontinuüm
Farmacielagdaaraantengrondslag.
Daarinstaatonderanderehetvol-
gende:“DeVervolgcommissiecon-
stateertdatdesamenlevingzich
bewustisvandewezenlijkewaarde
vandeapothekerbijdeverant-
woordeomgangmetgeneesmidde-
len.Demaatschappijheeft
vertrouwenindebekwaamheidvan
de(openbare)apothekerten
aanzienvanveleaspectenvaneen
goedebehandelingmetgeneesmid-
delen.Ditallesvaltafteleidenuit
deMeerjarenafsprakentussenhet
MinisterievanVWSendeKNMP
uitdeperiode1998-2004,uithet

rapport“Deapothekeralszorgver
lener”,uithetBeleidsplanvande
KNMPenrapport“Europeanpri-
marycare“vandeGezondheids-
raad.Deapothekerisonmiskenbaar
eendeskundigenverantwoordelijk
specialist,diebevoegdenbekwaam
is.”
Dealgemeneledenvergaderingvan
deKNMPheeftdeambitievanhet
hoofdbestuurlaterbekrachtigd.Een
belangrijkecommissie,hetzoge-
noemdeCentraalCollegeFarmacie,
eensoortvanverlengdearmvande
minister,gafdaarnahaarakkoord.

Hetspecialismebrengtveelmet
zichmee.Indeeersteplaatsdater
eenspecialewetenschappelijke
verenigingmoetzijn.Dezeisop8
december2009doordeKNMP
opgericht.Denaamhiervanis
WetenschappelijkeSectie
OpenbareApothekers,afgekort
WSO.Alleapothekersdie
ingeschrevenstaaninhetregister

vanopenbareapothekerskunnen
lidworden.DeSectiezetzichop
vierterreinenin:Onderwijs,
Onderzoek,Ontwikkelingen
Ondersteuning.DeSectiewilhier-
meehetberoepvooruithelpen,
maarhetookwetenschappelijk
onderbouwen.Veelvande
activiteitenvandeSectiezullen
wordenuitgevoerdinzogenaamde
SIG’s,SpecialInterestGroups.Begin
2010zijnvijfSIG’svanstart
gegaan:SIGLongaandoeningen,SIG
Diabetes,SIGKlinischChemische
Parameters,SIGEthiek&Filosofie,
SIGProductzorg&Bereidingen.Van
dezeSIG’smogenookanderendan
geregistreerdeopenbareapothekers
lidworden,bijvoorbeeldvanwege
hundeskundigheid.

Hetspecialismeheefterooktoe
geleiddatdevervolgopleidingof
registratieopleiding,gemoderni-
seerdwordt.Overigenswashet
sowiesonuttigomdeopleiding,die
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OOnnttwwiikkkkeelliinnggssppeecciiaalliissmmeeeennttiitteelleerrkkeennnniinngg
Binneneenbepaaldegroepvanzorgverlenerskandewensontstaandat
meneenspecialismewilworden.Voorbeelden:sportartsen,geriatersof
openbaarapothekers.Eendergelijkeambitiedientneergelegdtewordenbij
hetCentraalCollegevanartsen(CCMS)ofvanapothekers(CCFS).
DitCentraalCollege(CC)gaathiermeeakkoordopbasisvanbepaalde
kwaliteitseisen(ofniet).Gaathetermeeakkoord,zoalsdatbijdeopenbaar
apothekersisgebeurd,dankan–inhetgevalvanapothekers-het
HoofdbestuurvandeKNMPhetspecialismeopenbaarapothekersinstellen
opbasisvanmaatschappelijkerelevantieenhetCCverzoekeneenregister
intestellen.HetCCstelthetregistervervolgensin.Uiteindelijkeconse-
quentiekanzijndatdeministeropbasishiervantottitelerkenningover-
gaat,hetgeenzichtbaarwordtinhetBIGregister.Niemandandersmagdan
detitelvanopenbaarapotheker,ofhoedezeookgenoemdgaatworden,
gebruiken.Deministergebruiktenigecriteriavoordetoekenningvande
titel,waaronderdebekostigingvaneenenander.Dezeprocedurewordt
gefaciliteerddoordeRegelingSpecialismen,dievoordefarmaciein2008
isherschrevenconformEuropeseregels.Belangrijkerandvoorwaardevoor
deerkenningvanhetspecialismedoorhetCCenuiteindelijkvandetitel-
erkenning,ishetbestaanenhetfunctionerenvaneenwetenschappelijke
vereniging,welkegestoeldisop4pijlers,t.w.onderwijs,onderzoek,ontwik-
kelingenondersteuning.Kwalitatiefgoedvervolgonderwijsisderhalveook
eenmust.InmiddelsisdaartoevoordeopenbarefarmaciedeWSO,de
wetenschappelijkesectieopenbaarapothekers,opgericht.
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HenkBuurma(59)isdirecteurvan
SIRInstituteforPharmacyPractice
andPolicyenvanApotheek
Stevenshof,beideteLeiden.Tevens
ishijverbondenaandediscipline-
groepFarmacoepidemiologie&
Farmacotherapievanhetdeparte-
mentFarmaceutische
WetenschappenaandeUniversiteit
Utrecht.Voor1985washijonder
anderewerkzaamaandeuniver-
siteitvanGroningen(Sociale
FarmacieenFarmacoepidemiologie)
enApotheekJansenteHoogeveen.
In2006promoveerdehijophet
proefschrift“Clinicalriskmanage-
mentincommunitypharmacy”.
Medenaaraanleidingvanditpro-
motietrajectheefthijdiverse
nationaleeninternationalepubli-
catiesopzijnnaamstaan.Hijis
(co)auteurvandevolgendeboeken:
“HetGeneesmiddel”,“Hetjuiste
medicijn”en“Geneesmiddelenin
Nederland”.

Activiteiteninhet(deelsrecente)
verleden:bestuurslidvande
StichtingPrisma,eenplatformvoor
farmaceutischpraktijkonderzoek,
redacteuradinterimenlidvande
redactieraad“Geneesmiddelen-bul-
letin”,lidredactieraadPharma-
ceutischWeekbladenfreelance
activiteitenConsumentenbond.
Sindsmedio2008ishijindeeltijd
aangesteldalsDirecteur
OpleidingenbijdeKNMPinhet
kadervanhetSpecialisme
OpenbareFarmacie.

inmiddels15jaardraaide,eens
onderdeloeptenemen.Zo’nmo-
derniseringisgeensinecure.Er
wordtsinds2008hardaange-

werkt.Deapothekerinopleidingtot
specialist(ApIOS)zalindeperiode
2009–2012temakenhebbenmet
eenopleidingintransitie!Stapvoor
stapzullenindezeperiodeveran-
deringenindeopleidingtotopen-
baarapothekerspecialistworden
aangebracht.

Infiguur1wordteenschets
gegevenvanderelatietussende
diverseopleidingen.Deopleiding
totbasisapothekerisdeverant-
woordelijkheidvandeuniversiteit,
terwijldevervolgopleidingenhet
daaropvolgendetrajectvanher-
registratie,nascholingen“lifelong
learning”hetterreinisvande
wetenschappelijkeberoepsverenig-
ing.Nadeopleidingtotopenbaar
apothekerspecialist,maarooktot
ziekenhuisapothekerspecialist,
wordtdeapothekerspecialist
ingeschreveninhetregistervan
openbareapothekersresp.zieken-
huisapothekers.Iedere5jaardaar-
nawordtbeoordeeldofdespecia-
listvoldoendenascholingvoorher-
registratieheeftgevolgd.
Belangrijkerisechterdatde
opgeleidespecialisteenattitude
heeftwaardoorhijofzijcontinuop
zoekisnaarscholingdiehiatenin
kennisenvaardighedenhelpt
vullen:“lifelonglearning”.

Hetisdebedoelingominde
toekomstde(beperkte)
mogelijkheidtecreërenomals

ApIOSopenbarefarmacienaastde
vervolgopleidingeenpromotietra-
jectuittevoeren.Bovendienwordt
gedachtaanmogelijkhedenomin
hettrajectvannascholingenher-
registratiedoormiddelvanspeci-
fiekeopleidingenaantekeningenop
deelgebiedentebehalen.

HHeetthhaarrttvvaannddeevveerrvvoollggoopplleeiiddiinngg
Vooriedereenzalduidelijkzijndat
hethartvandevervolgopleidingin
deapotheekligt.Zeker95%vande
opleidingvindtplaatsinde
apotheek.Omtewetenwaarjedan
meeinaanrakingmoetkomenis
eengoedebeschrijvingvanhet
beroepvanopenbaarapotheker
nodig.

Indeeersteplaatsisdatgedaanin
devormvancompetenties.Een
competentieishetvermogenom
complexetakentoteengoedeinde
tebrengendoordejuistecombi-
natievankennis,vaardighedenen
attitudeteintegrerenente
gebruiken.Voordeopenbaar
apothekerspecialistzijnzeven
kerncompetentiegebieden
beschreven.Wevolgendaarmeede
zogenoemdeCanMedscompeten-
ties,diedoordeCanadesemedici
zijnontwikkeldenopveleplaatsen
indewereldwordennagevolgd.
Ookbijdemedischspecialistentref
jezeaan.Centraalstaatéénvande
zevenkerncompetenties,inhet
gevalvandeopenbaarapotheker
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hetfarmacotherapeutischenfarma-
ceutischhandelen.Daarinisde
openbaarapothekerexpert.
Maarvooreencompleetcompetent
openbaarapothekerisermeer
nodig.Ziedebloemblaadjesinde
schematischeweergavevanhet
CanMedsmodelinfiguur2.Dusals
openbaarapothekermoetjeook
competentzijnopdeterreinen
Communicatie,Samenwerking,
KennisenWetenschap,
Maatschappelijkhandelen,
OrganisatieenProfessionaliteit.

Indetweedeplaatsishetberoep
beschrevenmetbehulpvanzoge-
naamdetaakgebieden.Deactiviteit-
envandeopenbaarapothekerzijn
zogoedmogelijkingedeeldindeze
taakgebieden,dieopdiemanier
herkenbaredelenvandeopleiding
vormen.Taakgebiedenvormende
bouwstenenvandeopleiding.De
titelsvandetaakgebiedenvindjein
tabel1.
Indebeschrijvingvandetaakge-
bieden,waarweverdernietop
ingaan,komtexplicietdezorg-
functievandeapothekeraanbod.
Hetmottoluidt”patientfocussed,
medicinescentered”.Dezorgfunctie
vandeapothekerwordttegen-
woordigbreeduitgedragendoorde
KNMPenmethaardoordeWSO.
Competentiesentaakgebiedenzijn
metelkaarverbonden,maarwordt
hierverdernietuitgelegd.

TTooeettssiinngg
Toetsenvormthethartvaniedere
opleiding,dusookbinnendever-
volgopleidingvanopenbaar
apothekers.Zondertoetsingiser
eigenlijkgeensprakevaneengoede
opleiding!
Toetsenstuurthetleerproces

(“Assessmentdriveslearning”).Voor
datleerprocesisdeApIOSineerste
aanlegzelfverantwoordelijk.Hij
moetervoorzorgendathijeen
goedbeeldkrijgtvandestandvan
kennis,vaardighedenenattitude
doortoetsingenfeedback.Hijofzij
iseen“activelearner”.
Indeeersteplaatsistoetsendus
ietsvandeApIOSzelf.Zelfreflectie
ofzelfbeoordelingisbelangrijkvoor
zijnofhaarontwikkelinggedurende
detweejarigeopleiding.Erzijn
prachtigetoetsvormenwaaraanje
alsApIOSveelkunthebbenom
jezelfeenspiegelvoortehouden.
Toetsenstimuleertverderhetgeven
vanfeedbackdoordeapotheker-
opleider(ApOP)endooranderen
diebijdeopleidingopeenof
anderewijzebetrokkenzijn.Tot
slotmaakttoetsenookeenbe-
oordelingmogelijk.
Hoevindttoetsingdanplaats?Voor
detoetsingzijneenveertigtal
activiteitenvanopenbaarapothek-

ersgeselecteerd,diealskenmerk-
endeof–inopleidingstermen–toe
tevertrouwenberoepssituatieskun-
nenwordenomschreven.Wenoe-
menzeEPA’softewel“Entrustable
ProfessionalActivities”.IedereEPA
isbijéénvandetaakgebieden
ondergebracht.Bijeentaakgebied
trefjemeestalmeerdereEPA’saan.
VoorbeeldenvanEPA’szijnhet
voerenvaneenintakegesprekmet
eennieuwepatiëntenhetvoeren
vaneeneersteuitgiftegesprek.Met
detoetsingvanéénofmeerdere
EPA’spertaakgebiedwordenhet
betreffendetaakgebiedensteeds
enkelecompetentiesgetoetst.Met
detoetsingvanalleEPA’s,soms
enigekerenindietweejaar,wor-
denuiteindelijkdezevenkerncom-
petentiegebiedenvoldoende
getoetst.
EPA’skunnennietalleopdezelfde
manier,dusmetdezelfde
toetsvorm,wordengetoetst.Bijalle
EPA’swordendaaromspecifieke
toetsvormenvoorgesteld.De
diversetoetsvormenkunnenwe
hiernietverderuitleggen,maarals
voorbeeldennoemenwedeKorte
PraktijkBeoordeling(KPB),de
DirectlyObservedPreparationSkills
(DOPS),deZelfassessmentende
360ºFeedback.

GGeesspprreekkssmmoommeenntteennmmeettddeeoopplleeiiddeerr
Eenbelangrijkgespreksmomentis
hetzogenaamde
Introductiegesprek.Tijdensdit
gesprekwordenopbasisvanwe-
derzijdseverwachtingentussen
ApIOSenApOPafsprakengemaakt
overwatdeApIOSgaatleren.Een
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Figuur2:Kerncompetentiegebieden

Tabel1:Tientaakgebiedenvandeopenbaarapothekerspecialist
1 Communicatiemetenbegeleidingvandepatiënt

2 Zorgvragenvanpatiëntenenleken

3 Medicatiebewaking

4 Periodiekebeoordelingvandefarmacotherapie

5 Hetintercollegiaalconsult

6 Preventievezorgenscreening

7 Verzamelingenbeheervanpatiëntgegevens

8 Productzorg

9 Kwaliteitszorgindeapotheek

10 Kennis,opleidingenwetenschap
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essentieelonderdeelisdebespre-
kingenvaststellingvanhet
opgesteldePersoonlijke
Opleidingsplan(POP).DitPOP
speelteenbelangrijkeroltijdensde
opleiding.Dynamiekishierbijeen
gevleugeldwoord.Immers,hetPOP
zalsteedsaangevuldenaangepast
wordennaaraanleidingvan
toetsmomenten,gespreksmomenten
enwellichtcentraalonderwijs.
Eenanderbelangrijkgespreksmo-
mentishetVoortgangsgesprek.
Iedere3maandenwordtdezeinge-
pland.Eenbelangrijkuitgangspunt
voorhetgesprekishetonder-
steunenvanhetzelfvertrouwenen
leerprocesvandeApIOSenhet
gevenvanpositievefeedback.De
ontwikkelingvanbekwaamheden
encompetentiesvandeApIOS
komenaandeorde.Aangeleverde
“bewijsvoering”inhetportfolio
speelteenbelangrijkerol.Tijdens
hetgesprekgaandeApOPende
ApIOSopzoeknaarmogelijke
achterstandenindeontwikkeling
vancompetentiesendevaststelling
vanverbeterpunten.
Totslotisertweekeerindeoplei-
dingsprakevaneenGeschiktheids-
beoordeling.Infeiteishierook
sprakevaneenvoortgangsgesprek,
maarwordtdeApIOSduidelijk
gemaaktofhijofzijgeschiktzal
zijn/isalsopenbaarapothekerspe-
cialist.Dezebeoordelingvindt
plaatsna9maandenenna24
maanden.
Feedbackisessentieelvoorde
opleiding.Dezefeedbackgeeftde
ApOPnietalleentijdensdezefor-
mlegesprekken,maarjuistooktij-
densdetoetsmomenten,regelmatig
tussendebedrijvendoorentijdens
een-oftweewekelijkseinformele
gesprekken.

DDeeaappootthheekkeerroopplleeiiddeerr((AAppOOPP))
Apothekeropleidersspeleneencru-
cialerolindeopzetvandeoplei-
dingtotopenbaarapothekerspe-
cialist.DeApOPheefteigenlijkeen
sleutelpositie.Vaneengoedeoplei-
dermagjeverwachtendathijeen
goedeopenbaarapothekeris,maar
bovendiendathijdidactischvol-
doendeinstaatisdegenediein
opleidingis,tebegeleiden.
Deaankomendejarenzalveelaan-
dachtaandekwaliteitvandeoplei-
derbesteedworden.Metingang
van2009iseenbasiscursusvoor
ApOP’sgestart.Dezecursusisvoor-

lopigfacultatief,maarzalinde
toekomstverplichtwordenvooralle
apothekersdieopleiderwillenzijn.
Dathoevenoverigensnietaltijd
beherendapothekerstezijnof
apothekereigenaren,ooktweede
apothekerskunnendezebelan-
grijkerolvervullen.Wezullentoe-
groeiennaareenregistervangeac-
crediteerdeopleiders.Nietalle
openbareapothekerszullendus
opleiderzijn,zoalsdatookgeldt
voorziekenhuisapothekers,huis-
artsenenclinici.

DDeecceennttrraalleeoopplleeiiddiinnggssddaaggeenn
Decentraleopleidingsdagenzijn
aanvullendophetonderwijsinde
apotheek.Dewaardevancursusda-
genligtvooralinhetbelichtenvan
eenbepaaldonderwerpende
mogelijkheidommeteendeskun-
digeenmetdeandereApIOS’
daarovervangedachtentewisselen.
Eencursusdagcreëertookde
mogelijkheidommetelkaarte
sprekenoverdeopleidingzelf,
zoalservaringenindeeigen
apotheek.

TToottsslloott
HetSpecialismeOpenbaar
Apothekerisingesteld.
TitelerkenningenBIG-registratie
komendeaankomendejarenaande
orde.Inhoudelijkzaldeopenbare
farmaciezichverdermoeten

ontwikkelen.DeWSOzaldaarin
eenbelangrijkerolgaanspelen.Het
onderdeelonderwijsvereistop
kortetermijneenbelangrijke
kwaliteitsslag.
Daarzijnwehardmeebezigen
begintvormtekrijgen.Datisniet
ietswatineenivorentorenaande
AlexanderstraatinDenHaag,het
KNMPkantoor,kanplaatsvinden.
Dedirecteur(ondergetekende),
mevr.AnnemiekeFloor(project-
apotheker)endeafdeling
deskundigheidsbevordering(hoofd
Dr.JandeSmidt)werkennauw
samenmeteengrotegroepvan
deskundigen,allemaalvanuithun
eigeninvalshoek.Graagnoemenwe
hierdeenthousiastesupportvanuit
deVerenigingvanJonge
Apothekers(VJA)envanuitde
K.N.P.S.V..
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KKlliinniisscchheecchheemmiiee
Eeuwenlangwarendeklachtenvan
depatiëntendetoestandvandiens
botteneninwendigeorganenvoor
artsendebelangrijksteaanwij-
zingenvoorhetstellenvaneen
diagnose.Nuvervullenmoleculaire
gegevenseensleutelrolhierbij.De
modernegeneeskundekanniet
meerzonderdeklinischechemiebij
diagnostiek,therapieenpreventie.
Innovaties,uithetmedischweten-
schappelijkonderzoekdat
plaatsvindtophetsnijvlakvande
geneeskundeendenatuurweten-
schappen,bereikeninhoogtempo
deklinischchemischelaboratoria
endaarmeedekliniek.Zoiser
gemiddeldindelaatstedecennia
perweekéénnieuwebepaling
bijgekomen!Dankzijdezeontwik-
kelingenkunnenveelaandoeningen
ineeneerderstadiumensteeds
gedetailleerderwordengediagnos-
ticeerd.Daarnaastkunneneffecten
vaneenbehandelingnauwkeuriger
enbeterwordengevolgd.
Bloedarmoede,tumoren,erfelijke
aandoeningen,falendenieren,hoog
cholesterol,botontkalkingenbegin-
nendeAlzheimerzijnslechtsenkele
voorbeeldenhiervan.Ookkunnen
analyseswordenverrichtterpre-
ventievanziekteofomeenprog-
nosetekunnengeven.Recent
onderzoektoontaandatzelfsvan
tevorendewerkingvanmedicijnen
kanwordenvoorspeld.

KlinischeChemieishetvakgebied
datzichbezighoudtmetmedisch
laboratoriumonderzoekvanbloed
enanderelichaamsvochten.Hetvak
kentzijnoorsprongindebio-
chemie:doorhetaantonenvanstof-
fenalszouten,eiwittenenstofwis-
selingsproducteninlichaamsvocht
kunnenziektenwordenaangetoond
ofuitgesloten.Indelaatstedecen-
niaishetarsenaalaananalysesvan
componenten(moleculenencellen)
indiverselichaamsvochtensterk
uitgebreid.Ditwasredenvoorde
NederlandseVerenigingvoor

KlinischeChemie(NVKC;
www.nvkc.nl)haarnaamaante
vullenmetdeterm‘Laboratorium-
geneeskunde’.Onderlaboratorium-
geneeskundekunnenallelaborato-
riumbepalingenwordenverstaan
diebetrekkinghebbenop:
•dehormoonhuishouding
(endocrinologie)
•deaanmaak,verdelingenafbraak
vancelleninhetbloed(hematolo-
gie)
•debloedstolling(hemostaseen
trombose)
•afweerreactiesoplichaamseigen
enlichaamsvreemdestoffen
(immunologie)
•detransfusievanbloedproducten,
incl.deregistratievancomplicaties
(transfusiegeneeskunde)
•veelvoorkomendeerfelijkeaan-
doeningen(vb.metaboleziekten)
•giftigestoffen(toxicologie;ookhet
vakgebiedvandeziekenhuis-
apotheker).

Laboratoriumonderzoekgebeurtop
aanvraagvandehuisartsofde
medischspecialist.Bloedofander
lichaamsvochtdatopverzoekvan
deaanvragerwordtafgenomenvalt,
totdatdeuitslagvanhetonderzoek
bijdeartsbekendwordt,onderde
verantwoordelijkheidvandeklin-
ischchemicusofartsklinische
chemie.Onderzijnofhaarverant-
woordelijkheidwordthetjuiste
materiaalopdejuistewijze
afgenomen,vervoerdengeanaly-
seerdenvindtrapportageplaats.
Veelroutinematiglaboratoriumon-
derzoek(top5aangevraagde
testen:http://www.uwbloed-
serieus.nl/top5.php)gebeurttegen-
woordiggeheelgeautomatiseerd,
maarerzijnookonderzoekenwaar-
voorzeerspecialistischekennis
vereistis.Dezeonderzoekenzijn
vaakgerelateerdaanbepaalde
analysetechnieken(chromatografie-
massaspectrometrie,moleculair-
biologischetechniekenetc.)en/of
specialismen(endocrinologie,trans-
plantatiegeneeskundeetc.).

RamsesKempermanbegonin1996
metdeopleidingFarmacieaande
RijksuniversiteitGroningen(RuG).
HetdoctoraalindeFarmaciewerd
in2001behaaldmetalsafstudeer-
richtinganalytischechemie.Het
afstudeeronderzoek,getiteld
‘Ontwikkelingenoptimaliseringvan
immunofixatie-gelelectroforese
assaysvoordedetectieenkwantifi-
ceringvan(1)β2transferrinein
neus-enoorvochten(2)Bence-
Joneseiwitteninurine’werduit-
gevoerdinhetklinischchemisch
laboratoriumvanhetMartini
ZiekenhuisinGroningen.Eind2002
werdhetapothekersexamen
afgelegd,waarnahijbegin2003
starttemetpromotieonderzoek.
Hetpromotieonderzoekwerdver-
richtnaardebiochemieenklini-
schechemievanpsychiatrische
stoornissen,waaronderautismeen
schizofrenie,uitgevoerdbijdevak-
groepAnalytischeBiochemievande
RuGenbijdeafdeling
Laboratoriumgeneeskundevanhet
UMCG.Daarnaasthieldhijzich
bezigmethetontwikkelen,evalu-
erenentoepassenvaneen(pep-
tidomics-/proteomics-)methode
voordeniet-hypothesegedreven
ontdekkingvanbiologischemarkers
inurine.Indecember2007ginghij
inopleidingtotklinischchemicusin
hetUMCG.
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Daaromwerkenerindegrotere
laboratoriavaakmeerdereklinisch
chemicidiezichineenbepaald
vakgebiedhebbengespecialiseerd.
Deklinischchemicusgeeftleiding
aandelaboratoriumorganisatie,is
verantwoordelijkvoordekwaliteits-
bewaking,verrichtwetenschappelijk
onderzoek(wetenschap;
http://www.nvkc.nl/klinische_chemi
e/wetenschapsdomein.php)en
adviseertinspecialegevallenook
deaanvragendartsbijdebehande-
ling.Daarnaastbevordertdekli-
nischchemicusdedoelmatigheid
vanlaboratoriumonderzoek.Het
magduidelijkzijndateendergelijk
breedtakenpakketeenintensieve
opleidingvereist.Bijdezeopleiding
zijndiversecommissiesvande
NVKCbetrokken
(http://www.nvkc.nl/scripts/organ
isatie/commissies.php).

Wiegeregistreerdlaboratoriumspe-
cialistklinischechemiewilworden,
dienteenvierjarigepostacademi-
scheopleidingtevolgeninéénvan
deklinischchemischelaboratoria
dieopleidingsbevoegdzijn.Deze
opleidingsbevoegdheidwordtver-
leenddoordeRegistratie
CommissievandeNVKC.Meestalis
eenopleidingslaboratoriumgeves-
tigdineengroterziekenhuislabora-
torium.Deaspirantlaboratorium-
specialistklinischechemieheefteen
relevanteafgerondenatuurweten-
schappelijke(biochemie,medische
biologie)ofhumanegeneeskundige
(biomedischewetenschappen,far-
macie,geneeskunde)vooropleiding
genoten.Deeisvanminimaaltwee
jaaronderzoekservaringopeenaan
deklinischechemiegerelateerd
vakgebied,vaakafgerondmeteen
promotie,ismetingangvan1janu-
ari2010komentevervallen.De
RegistratieCommissiesteltde
opleidingsvoorwaardenperindi-
viduelekandidaatvast.

Defoto’szijngemaaktdoorHarry
Kuipers(www.harrykuipers.nl).
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MMeeddiiqq  VVoooorrjjaaaarrssssppoorrttddaagg
WaerdeledenderK.N.P.S.V.,

Opzaterdag27maartishetweer
tijdvoordejaarlijksterugkerende
Sportdag.Ditjaarnietinjunimaar
opdeeerstezaterdagindelente!
Waardejarenhiervooropdeeerste
zaterdagindelenteiedereenbin-
nenzattijdenshetsymposiumop
devoorjaarsdag,gaanwenumet
z’nallennaarbuitenendestrijd
metelkaaraan.Wegaannamelijk

PPAAIINNTTBBAALLLLEENN
bijOutdoor-PaintballteAssendelft.
Niemandblijftgespaardendespan-
ningzalsomshoogopkunnen
lopen.Denkhierbijaanbesturen
onderlingtegenelkaar,mannen
tegenvrouwen,heleafdelingen
maarooknieuwditjaar;dekandi-
daatbesturenineenonderlinge
strijd.
Ofjenumeedoet,oftoeschouwer
bent;hetzaleenwaarspektakel
wordenomnietsneltevergeten.
Nawekenkunnenblauweplekken
nogzichtbaarzijn.
Voordatdestrijdlosbarst,kunnen
wevanaf12uuropkrachtenkomen
meteenlunchwaarna,ineentoer-
nooivorm,deteamshettegen
elkaaropzullennemen.
Naafloop,rond17uur,wanneeralle
gewondenzijnafgevoerdenver-
zorgd,kunnenwegenietenvaneen
welverdiendeborrel.

Nee,zondergekheid:hetbelooft
eenontzettendmooiedagtewor-
den.Wijhebbeneriniedergevalal
zinin!Kostenvoordegeheledag
zijn€15eninschrijvenkanvia
www.knpsv.nl.Erismaareen
beperktaantalplekkendusweeser
snelbij!

Wijhopeniedereentezienop
zaterdag27maarta.s.

NamensdeSportCommissie’09-’10
‘’Spurrrt’’

AletteOuwerling
(Opdefotov.l.n.r.:Bas,Sarah,
Jorine,AletteenLars)



Het aanvraagformulier kun je
opvragen bij het secretariaat
van het Curatorium via
Postbus 30460
2500 GL Den Haag
Telefoon 070-37 37 240
E-mail stipendiafonds@knmp.nl

Onderzoek doen
in het buitenland?

Het Stipendiafonds KNMP geeft je mede de
mogelijkheid

Het Stipendiafonds van de KNMP verleent drie keer per jaar
een bijdrage aan studenten Farmacie en Biofarmacie.
Jaarlijks is daarvoor 20.000,- Euro beschikbaar.

De stipendia zijn bedoeld als bijdrage in de kosten voor het
maken van een studiereis met het doel onderzoek te
verrichten in het buitenland. De studiereis moet bijdragen
aan de wetenschappelijke vorming van de student en verder
ten voordele zijn van de Nederlandse samenleving en
wetenschap.

Heb je interesse?
Zie je een studiereis wel zitten én heb je een goed
onderzoeksvoorstel? Dien dan een aanvraag in.
Het Curatorium beoordeelt de aanvragen drie keer per jaar,
in januari, juni en oktober.
De aanvragen dienen bij ons binnen te zijn in de periode
voorafgaand aan het trimester waarin het onderzoek zal
starten.

De aanvragen worden beoordeeld door het Curatorium dat
bestaat uit;
- Prof.Dr. H.W. Frijlink, (voorzitter) hoogleraar Farmacie,
Universiteit van Groningen,

- Prof.Dr. P.A.G.M. de Smet, (secretaris)
- Drs. J.D. van Dalen, lid en secretaris Hoofdbestuur KNMP,
- B. Tyndall, studenten vertegenwoordiger Farmacie.

Aan de toekenning van een stipendium is de voorwaarde
verbonden dat na de studiereis over het bijvak een kort
verslag aan het Curatorium wordt gezonden.
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PPrraakkttiijjkkeerrvvaarriinnggeenn  vvaann  eeeenn
AAppIIOOSS  &&  AAppOOPP
DDoooorr  KKiirrsstteenn  LLuubbbbeerrss  MMsscc,,  AAppIIOOSS  &&  MMiieekkee  SSaannddiinnoo,,  AAppOOPP

AAppIIOOSS
Sindsmei2009benik“Apotheker
inOpleidingtotSpecialist”(ApIOS).
Ikwerkalstweedeapothekerbij
SALapotheekSegbroekinDen
Haag.

Deregistratiefasebestaatsinds1
januari1995.Gedurendetweejaar
volgjeverplichtecursusdagenen
doejeeenprojectinjeapotheek.
Inseptember2009isbegonnen
metmoderniseringvanderegistra-
tieopleiding.Eenvanderedenenis
datdeKNMPgraagerkenningvan
hetSpecialismeOpenbareFarmacie
wilde.Omtitelerkenningen
titelbeschermingtekrijgenwashet
noodzakelijkdatdeopleidingkwali-
tatiefbeterwerd.Waartotnutoe
deregistratieopleidingvooral
buitendeapotheekplaatsvonddoor
middelvancursussen,isnude
focusgelegdopdeopleidinginde
apotheek.

DDeebbeellaannggrriijjkkssttee
vveerraannddeerriinnggeennzziijjnnddaatt
eerrttooeettssiinnggssvvoorrmmeenn
zziijjnniinnggeevvooeerrddeenneeeenn
vveerrpplliicchhtteeoopplleeiiddiinngg
vvoooorrjjeeaappootthheekkeerr--
oopplleeiiddeerr((AAppOOPP))..
Totnutoekonelkeapotheker
opleiderzijn,zonderdateraan-
dachtwasvoordekwaliteitvande
opleider.

Heteerstepuntwatveranderdis,
vindikpositief.Jehoordevaak
allerleiwildeindianenverhalenvan
apothekersinderegistratiefase
overhunopleider.Indenieuwesi-
tuatievolgtjeopleidergedurende2
jaareencursusomregistratie-
apothekersopteleiden.Voordeel
hiervanisdatdeopleidersdiedeze

cursusvolgenwaarschijnlijkgemo-
tiveerdzijnomeenjongeapotheker
opteleiden.Ookzalerinde
apotheekvoldoendeaandachtzijn
voorjeopleiding.Eennadeelkan
zijndathetdaardoormoeilijker
wordtomeenbaantevindenals
registratie-apothekeromdatde
opleidergeentijd/geld/zinheeftom
decursustevolgen.Voorlopigiser
echternognietsverplicht.

Daternugetoetstwordt,isopzich
ooknietverkeerd:indeoudesitu-
atiekunjeheelgoedjeregistratie
doorlopenzonderdatjemoetlaten
zienwatjekan.
Indenieuwevormwordjegetoetst
doormiddelvaneenportfolio:er
zijn23competenties(hetvermogen
omcomplexetakentoteengoed
eindetebrengendooreenjuiste
combinatievankennis,vaardighe-
denenattidtudeteintegrerenente
gebruiken)vastgesteldwaarover
eenapotheker-specialistmoet
beschikken.Tevenszijner10
taakgebiedenvastgesteldmet
daarin44kenmerkendeprofes-
sioneleactiviteiten(Entrustable
ProfessionalActivities:EPA)dieeen
apotheker-specialistzelfstandigen
naarbehorenmoetkunnenuitvoe-
ren.Dezeactiviteitenvariërenvan
hetinschrijvenvaneennieuwe
patiëntaandebalietothet
opzetten,uitvoerenenevalueren
vaneenFPZ-project.

AllereerststeljeeenPersoonlijk
OpleidingsPlan(POP)opwaarinje
beschrijftaanwelkeleerdoelenen
ontwikkelpuntenjegaatwerkenen
ditbespreekjemetjeopleider.
De44EPA’skomenookteruginje
POP:erisbeschrevenhoevaakje
eenEPAuitmoetvoerenenhoe
dezeEPAgetoetstmoetworden.Er
zijn12verschillendetoetsingsvor-
men.
HetmoetenopstellenvaneenPOP
vindikeenzeergoedeontwikke-

ling.Bijonsindeapotheekhebben
alleassistentesenapothekerseen
POP.Aandehandvanditplankun
jestructuuraanbrengeninjeeigen
ontwikkeling.Aandehandvanhet
POPwordenookdejaarlijksefunc-
tioneringsgesprekkengehouden.
Detoetsingsvormenzijnnaarmijn
meningechternietgoedaangepast
aandepraktijksituatie.Omalsvoor-
beeldhetinschrijvenvaneen
nieuwepatiënttenemen.Ditmoet
ik7xdoenenditwordtbeoordeeld
mbvdetoetsingsvormKorte
PraktijkBeoordeling(KPB),wat
inhouddatmijnopleidernaastmij
moetzittenaandebalieeneen
formuliermoetinvullen.Ookhet
begeleidenvaneenpatiëntwaarbij
specifiekecommunicatievaardighe-
denofempathienodigzijn(EPA4)
wordtmeteenKPBbeoordeeld.
Hebjeeenmoeilijkepatiëntaande
balie,moetjejeevenexcuserenom
eriemandbijteroepenendiegene
gaatooknogeensmeeluisteren.Ik
kanmijnietvoorstellendatpatiën-
tenhieropzittentewachten.
Ookisbeoordelingdoormiddelvan
eenportfolioergschools:ermoet
bijvoorbeeld20xeencomputeruit-
draaivaneenafhandelingvaneen
medicatiebewakingssignaalin,net
als20protocollenvanEU-
gesprekkenen20TU-gesprekken.
Beterisomditsoortvaardigheden
aftelatentekenendoordeApOP.
Ikbenduswelblijmetdetoetsings-
vorm“checklistvaardigheden”.

OpdezechecklistgeeftjeApOPaan
ofjeeenbepaaldeactiviteitgedaan
hebtenwelkniveaujehad.Ditis
eennuttigemanieromtetestenof
iemandeenvaardigheidbeheerst.
Ook360°feedback(4-6personen
gevenfeedback:arts/patiënt/ApOP
/assistenteenz)iseengoedetoets-
ingsvorm.

Hetistotnutoeonduidelijkvoor
wiehetportfoliobestemdis.Moet
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ditooknaardeRCOA(Registratie
CommissieOpenbareApothekers)
wordengestuurddieditgaatbe-
oordelen,ofishetalleenbestemd
voorjezelfenjeApOP?Alsditlaat-
stezois,watisdanderedenvan
alleeisenaanhetportfolio?

Hoewelikheteenzeergoedestap
vindomderegistratiefaseteveran-
deren,zittenernogwelveel
kinderziektesin.Demaniervan
toetsingvindikinveelgevallen
onwerkbaar.Ookhetportfoliovoelt
ergschoolsaandoordeeisenvan
deKNMPwaterallemaalinwelke
hoeveelheidinmoetzitten.
Jekuntgoedmerkendatde
bedenkersvandenieuweopleiding
ooknogindedenkfasezitten.Op
veelvragenwetenzijzelfookgeen
antwoordenveelformulierenen
documentenzijnnognietaanwezig
enalszewelaanwezigzijn,dan
wordenzeconstantherschreven
(waarvanwijdanweergeennieuwe
versieontvangen,maardatiseen
organisatorischprobleem).

Ikzitindetweedepilotgroep
(groep93),dusikhoopdaterinde
komendejarennogveelgaatveran-
deren.Erisgelukkigwelruimteom
feedbacktegevenenikhoopdat
onzefeedbackpositiefopgepakt
wordtendatdeopleidingtot
apotheker-specialistindeuitein-
delijkevormmeeraangepastzal
wordenaandepraktijksituatie.Het
uiteindelijkedoelomgoedgekwali-
ficeerdeapotheker-specialistenafte
leverenmoetzekerbereiktworden!

AAppOOPP
Metdemoderniseringvanderegi-
stratieopleidinghoortnatuurlijk
ook“modernisering”vande
apothekeralsopleider(ApOP).Het
isbelangrijkdateenregistratie
apotheker(ApIOS)tijdensderegi-
stratieperiodedejuisteenoptimale
begeleidingkrijgtvandeApOPom
aandeleerbehoeftentekunnenvol-
doen.
IkvindhetpositiefdatApOP’snu
ookdegelegenheidkrijgenomzich
tekunnenverdiepeninde“moder-
neregistratieopleiding”.Waarwij
voormoetenwakenisdatdeApIOS

geen“kloon”wordtvandeApOP,zij
moetendegelegenheidkrijgenom
zichttekunnenontplooienenspe-
cialiseren,ongeachtdedagelijkse
drukteenrompslompinde
apotheek.

Ikdenkdathetvoorveleapothe-
kersherkenbaarisdatdoorde
drukteenadhocproblemenopde
werkvloerveelactiviteitenuit-
gesteldworden.Wemoetenervoor
wakendathierdoorde2jarigeregi-
stratieopleidingzovoorbijschiet,
zonderdatdeApIOSzichheeftkun-
nenontwikkelen.Doordestrenge
eisendiegekoppeldzijnaande
moderneregistratieopleiding,
bestaathiervoornuenigszinscon-
trole.
OokvoordeApOP’sheeftdeKNMP
eenopleidingsplansamengesteld,
momenteellooptdecursus“basis-
opleidingvoorapothekers-
opleiders”.Deeerstecursushebik
gehad,enikkijkpositiefuitnaarde
komendecursussen.Hetisfijnom
teziendatdeopkomsthiervoorvrij
hoogwas.
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Teva Pharmachemie 
Mensen maken medicijnen

www.tevapharmachemie.com

Teva Pharmachemie in Haarlem is een all round farmaceutisch bedrijf dat actief is in alle 
segmenten van de farmamarkt: generieke geneesmiddelen, vrij verkrijgbare geneesmiddelen, 

ziekenhuisproducten, innovatieve geneesmiddelen en voedingssupplementen. 
Wereldwijd is onze fabriek bekend als ontwikkelaar en producent van geneesmiddelen 

voor de behandeling van kanker, astma en andere chronische longziekten.

Teva Pharmachemie 

is onderdeel van Teva 

Pharmaceuticals, 

een internationale 

onderneming met 

38.000 medewerkers 

die vooral actief is in 

Israël, de Verenigde 

Staten en Europa. 

Wereldwijd behoort 

Teva tot de top 

20 van grootste 

farmaceutische 

bedrijven ter wereld. 




