


 Word lid van de KNMP
De KNMP speelt een belangrijke rol bij het 
bewaken van de kwaliteit van het vak van 
apotheker, ook op jouw universiteit. 
Zo zetten wij ons in voor de erkenning van 
het specialisme openbare farmacie. Jouw 
opleiding wordt afgestemd op de wensen 
en eisen vanuit het veld en op de toekomst.
 
De KNMP is dé vereniging die essentieel 
is bij de invulling en uitvoering van het 
beroep van apotheker. Ook voor jou!

Wat krijg je ervoor?
Voor e 37,50 per jaar ben je kandidaatlid 
van de KNMP. De voordelen van het KNMP 
kandidaatlidmaatschap op een rijtje:

• Het Pharmaceutisch Weekblad, vakblad  
 voor apothekers, elke week op de mat. 

• Gratis éénmalig het Informatorium 
 Medicamentorum tijdens de studie.

• Gratis éénmalig het FNA tijdens de 
 studie.

• Standaarden voor Zelfzorg tegen 
 een sterk gereduceerd tarief.

• Toegang tot alle informatie op 
 www.knmp.nl, waaronder de 
 KNMP Leden- en Apothekenlijst.

• Gratis toegang tot de KNMP 
 Wetenschapsdag in het voorjaar en 
 het KNMP Congres in het najaar.

Lid worden?
E-mail je gegevens naar leden@knmp.nl,
o.v.v. aanvraag kandidaat-lidmaatschap.
Meer weten: kijk op www.knmp.nl.

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie

http://www.knmp.nl/
mailto:leden@knmp.nl
http://www.knmp.nl/
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hebben gevonden. De KNMP neemt u graag 

nog even mee terug naar hun eigen congres, 

dat afgelopen oktober plaats heeft gevonden, 

om een aantal (bio-) farmaceutische student-

en in het zonnetje te zetten.

Wij, de commissie ter redactie van de Folia 

Pharmaceutica 2014-2015 “Fortuna”, hopen 

dat deze editie jullie stof tot nadenken geeft, 

jullie neuronen prikkelt en dat jullie veel 

leesplezier hieraan beleven.

Liefs,

Iris Lafeber

h.t.h.t. voorzitter commissie ter redactie van de 

Folia Pharmaceutica 2014-2015 “Fortuna”
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K.N.P.S.V.
de mooiste verenigingen van het land. 

HetHet thema is erg actueel. ’Mind over 

matter’’, alles over medicatiegebruik bij 

hersenaandoeningen. Het congres van de 

KNMP ging over de neurodegeneratieve 

aandoening en dit is als inspiratiebron ge-

bruikt voor het thema van deze Folia. Op 

dit congres werd de actualiteit van dit 

onderwerponderwerp onderstreept. Veel mechanis-

men zijn nog raadsels, waardoor er enkel 

symptomen bestreden kunnen worden en 

het voor ons als (bio-)farmaceuten alleen 

eigenlijk maar interessanter is. Voor de 

apothekers in spé onder ons zijn deze 

ziekten en de bijbehorende medicatie 

boeiend omdat er gekeken moet worden 

of de reguliere therapie wel bij elke 

patiënt werkt. Daarnaast krijgen ze te 

maken met de familie en naasten van de 

patiënt, wat natuurlijk veel emoties met
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deze neurodegeneratieve ziekte is nog altijd 

geen genezing mogelijk en door middel 

van deze samenwerking hopen wij een 

goede bijdrage te kunnen leveren aan dit 

onderzoek. 

MaarMaar voordat wij een zinvolle bijdrage 

kunnen leveren, zullen we eerst onze kennis 

opfrissen met deze Folia Pharmaceutica. Al 

met al belooft deze editie van de Folia Phar-

maceutica een zeer bijzondere en hopelijk 

mindblowing editie te worden. Na het lezen 

hebben we hopelijk een beter beeld van alles 

watwat de hersenen ons bieden, maar vooral over 

wat zij ons niet bieden. 

Vivat, Crescat, Floreat, „Aesculapius”!

Namens het 129e bestuur der L.P.S.V. 

„Aesculapius” ‘PriJorditeit’,

Jordi Haubrich, 

h.t. Praeses aesculapii
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Registratie Apothekers (Stede Broec, Den Helder en Enkhuizen) 
 
Je bent op zoek naar een dynamische opleidingsplaats waarin je jezelf optimaal kunt ontwikkelen voor 
de registratiefase. Je vind het een uitdaging om het succes van onze landelijke apotheekformule 
verder uit te bouwen. Dan zoeken we jou! 
 
We hebben op dit moment meerdere registratie plekken in Noord Holland (Stede Broec, Den Helder 
en Enkhuizen) 
 
Taken binnen deze functie 

• Je zorgt mede voor uitvoering van het clusterjaarplan en draagt bij aan de realisatie van een 
geaccordeerde planning met de daarbij behorende activiteiten.  

• Je geeft lokaal uitvoering aan projecten (o.a. GFZ).  
• Je waarborgt de gezondheid van de klant door verantwoord en kwalitatief hoogwaardig 

farmacotherapeutisch en farmaceutisch handelen, ziet toe op medicatiebewaking, en 
risicobeheersing.  

• Je zorgt voor een tijdige en juiste verstrekking van de voorgeschreven medicatie, controleert 
de receptgang en geeft adequate voorlichting 

• Je toont voorbeeldgedrag aan medewerkers in de apotheek en bevordert de ontwikkeling, 
samenwerking en kennisdeling.  

 
De organisatie 
Mediq is een belangrijke speler in de internationale zorg. Iedere dag verbeteren we de kwaliteit van 
leven van miljoenen mensen. We leveren medische hulpmiddelen, geneesmiddelen en zorg. Thuis, 
via huisartsen, in ziekenhuizen, zorginstellingen of apotheken. 
 
Mediq Apotheken 
Met ruim 300 vestigingen is Mediq de grootste apotheekketen in Nederland. De adviesfunctie van de 
Mediq Apotheek is essentieel voor onze continue aandacht voor het verbeteren van kwaliteit van de 
zorg. Onze formule kenmerkt zich door hoogwaardige en onderscheidende service waarin de klant 
voorop staat. De apotheken streven naar therapietrouwe patiënten door hen aan te sporen de 
voorschriften van de arts op te volgen. Het door Mediq ontwikkelde ICT-systeem, ‘de MedicijnMonitor’ 
analyseert de medicatie van alle patiënten voortdurend op medicatiecombinaties, doelmatigheid en 
therapietrouwheid. De ‘MedicijnMonitor’ stelt ons nu al in staat om jaarlijks van ca. 90.000 patiënten 
de kans op een ziekenhuisopname te verkleinen. 
 
Wat hebben we jou te bieden 
Een aantrekkelijke werkgever is wat ons betreft een werkgever die ontwikkeling stimuleert en een 
inspirerende werkomgeving biedt. Waarin je persoonlijk en professioneel verder kunt groeien. De 
mogelijkheden en kansen voor je persoonlijke en professionele groei zijn er. De kansen creëer je 
deels zelf. Maak goed gebruik van de ruimte die je krijgt. Met betrokken collega’s die je op alle 
mogelijke manieren willen helpen met je carrière. Nooit stilstaan, maar stap voor stap naar het doel 
dat jij wilt bereiken. Dan geef je richting aan je ontwikkeling bij Mediq. 
 
We komen graag in gesprek met professionals die zich aangesproken voelen door de 
maatschappelijke relevantie van de zorgsector. Ondernemen in de zorg: bouw mee aan onze ambities 
en maak tegelijk je eigen ambities waar. Dankzij de groepsbrede samenwerking tussen Mediq 
werkmaatschappijen nemen je loopbaanmogelijkheden toe.  
 
Interesse? 
Mocht je interesse hebben in deze functie, stuur dan jouw sollicitatiebrief via e-mail: 
Sven.Schroder@mediq.com of bel 0031620608760 
	  
 

mailto:Sven.Schroder@mediq.com


Ph.V.D. Hy geia
van een BBQ en kroegentocht in samenw-

erking met L.P.H.D. “Don Durk”. Beide 

disputen hebben deze activiteiten aan 

elkaar geveild tijdens het benefietfeest van 

de K.N.P.S.V. Mede door de warme       

nazomertemperatuur verkeerde iedereen 

binnen afzienbare tijd in hogere sferen en 

waswas het weer een geslaagde activiteit. Als 

laatste nog een quote om je brein over te 

breken: “Age is an issue of mind over 

matter. If you don’t mind, it doesn’t 

matter” – Mark Twain. Veel leesplezier 

met dit interessante nummer en hopelijk 

tot snel bij een K.N.P.S.V.-activiteit of een 

activiteit van een van de verenigingen.activiteit van een van de verenigingen.

Liefs,

Marrit Aaten

h.t. voorzitter Ph.V.D. “Hygeia”
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Even voorstellen..
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Tram Trang is de lieftallige redacteur I. 

Deze dame lacht vrijwel altijd en zorgt 

daarom ook altijd voor een geweldige sfeer. 

Mochten we ooit nog eens besluiten om 

een pagina in de Folia te plaatsen met 

quotes van de commissie, dan zullen de 

meesten van haar af komen. Natuurlijk 

heeftheeft ze ook nog een serieuze kant, ze 

zorgt namelijk voor de lay-out van de Folia 

en heeft daarom ook wel de meeste tech-

nische kennis van de commissie. Daarnaast 

zorgt ze er ook voor dat de Facebook 

pagina up-to-date blijft, dus like vooral de 

pagina om niks te missen!

Rik van der Veen is de redacteur II en is Rik van der Veen is de redacteur II en is 

daarmee de bewaker van het mailbestand. 

Ook zorgt Rik ervoor dat het witboek bijge-

houden wordt – ja, ja, nu al – en heeft hij 

tevens technische kennis, waardoor hij ook 

helpt met de lay-out verzorgen. Daarnaast 

levert hij ook nog eens schrijvers aan. Hij 

heeft dus een behoorlijk veelzijdige functie. heeft dus een behoorlijk veelzijdige functie. 

Voor Rik kun je nooit genoeg eten hebben. 

Bij hem lijkt het net of er een gat in zijn 

maag zit, waardoor hij nooit vol komt te 

zitten.
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VvAA lidmaatschap 
speciaal voor jou!

VvAA bestaat al 90 jaar. Opgericht in 1924 en ook nu nog een ledenorganisatie van leden en voor leden: 

medici, paramedici, studenten en zorginstellingen in Nederland. Het leuke van VvAA is dat het met meer 

dan 113.000  zorgprofessionals en al die  verschillende beroepen het grootste netwerk binnen de zorg is.  

Een club dus waar je jouw toekomstige collega’s ontmoet en alvast goed kunt gaan netwerken. 

Arts en Auto
Het lijfblad van zorgprofessionals. Word gratis lid van VvAA  
en ontvang maandelijks Arts en Auto op de deurmat 
+ 4 keer per jaar een studentenspecial!

10 redenen om lid te zijn
1. Ruim 113.000 toekomstige (para)medisch collega’s

2.  Kennis uitwisselen en netwerken met de verschillende 

 beroepsgroepen

3.  Ledenvoordeel op vertoon van je VvAA lidmaatschapskaart

4.  Seminars, geaccrediteerde VvAA opleidingen, een carrière-

centrum en een Academie voor Medisch Specialisten

5. Langdurige samenwerking met AMREF Flying  Doctors

6. Een managementclub voor jong en oud

7. Advies, producten en diensten speciaal voor (para)medici, 

al 90 jaar

8. Laatste nieuwtjes en aanbiedingen op vvaa.nl/student  

of via @vvaastudenten

9 . Gratis hulp van de Artsen Alarm Service (AAS) in het  

buitenland voor verzekerden

10.  Ledenmagazine Arts en Auto; 12 keer per jaar gratis  

thuis bezorgd

De wereld rond   

WWW.ARTSENAUTO.NL/STUDEREN

BIJLAGE BIJ ARTS EN AUTO 09, 2013

MAGAZINE VAN 02   

ArtsenAuto
student

En verder: Woonideeën. Lekker recept. Studentenkamer. 

Uitgaanstips in studentensteden. Op het perron. 

 Wennen aan een nieuw leven Mijn eerste jaar
 Met de billen bloot

Liften   

WWW.ARTSENAUTO.NL/STUDERENBIJLAGE BIJ ARTS EN AUTO MEI 2013MAGAZINE VAN 
01   

ArtsenAuto
student

En verder: Woonideeën. Gezond recept. Shoppen in Londen.Studentenkamer. Op het perron. Passie voor kleur.

 Koningspaar aan de muur

 Examenstress

 Stagevergoeding co-assistent

Budgetwijnentest   

WWW.ARTSENAUTO.NL/STUDEREN

BIJLAGE BIJ ARTS EN AUTO 12, 2013

MAGAZINE VAN 

03   

ArtsenAuto
student

Budgetwijnentest
En verder: Mijn beroep. Woonideeën. Lekker recept. 

Op het perron. Studentenhuis. Mijn geld.

Wachttijd co-schappen loopt op

Stappen in Newcastle

Tophockeyster Joyce Sombroek

Ga jij binnenkort 
op kamers?  

Zorg dat je goed verzekerd 
bent. Met het VvAA studenten-
pakket ben je dat al vanaf 
€ 33,- per jaar. Kijk op 
www.vvaa.nl/studentenpakket

K. Visser

20
14

http://www.artsenauto.nl/STUDEREN
enverder:Woonidee%C3%ABn.Lekker
http://www.artsenauto.nl/STUDEREN
enverder:Woonidee%C3%ABn.Gezond
http://www.artsenauto.nl/STUDEREN
enverder:Mijnberoep.Woonidee%C3%ABn.Lekker
http://www.vvaa.nl/studentenpakket


Geneesm iddelen voor 
autism e op k om st



“D e laatste processen  va n  hersen on tw ikkelin g en  
blij v en  voortduren de aa n pa ssin g en  on derg a a n .”
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werd lang beschouwd als een gegeven. Een 

eindstadium dat onveranderbaar was. Enkele 

jaren geleden werd dit dogma echter door-

broken. Het werd duidelijk dat de laatste 

processen van hersenontwikkeling nooit tot 

stilstand komen, maar van belang blijven 

voor de voortdurende aanpassing die de 

hersenen ondergaan. Denk aan leren enhersenen ondergaan. Denk aan leren en

“ M isg elopen hersenfuncties zij n som s toch 
om keerbaar m et stoffen.”





“ Het behoort tot de m og elij kheden dat effectiev e stoffen v oor A SS 
ook effectiv iteit v oor andere ontw ikkeling sstoornissen laten zien.”

Folia Pharm aceu tica ‘14-’15 “Fortu na”      Novem b er 2014 



Folia Pharm aceu tica ‘14-’15 “Fortu na”     Novem b er 2014 

https://www.linkedin.com/profile/view?id=21230652&trk=tab_pro


KNMP STU D ENTENPRIJ S UITG EREIKT
studenten in h et zonnetj e!
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International  P harm aceutical  Students’ Federation



name aan het congres, toegang tot de 

feesten, etc. De vliegreis en eventuele 

drankjes op de themafeesten zijn de enige 

extra kosten die er nog bij zouden komen. 

Na het congres is er de mogelijkheid om 

deel te namen aan de Post Congress Tour, 

waarbij je de unieke kans hebt om een  

rondreisrondreis te maken door India met andere 

(bio-)farmaceutische studenten vanuit de 

hele wereld. 

Klinkt jou dit als muziek in de oren? Lijkt 

SEP je iets of heb je nog vragen over één 

van de onderwerpen? Stuur dan een e-mail 

of kijk op de www.ipsf2015.org.

Ik hoop jullie allemaal te zien op een vol-

gend congres of jullie naar het buitenland 

te mogen sturen voor een mooie stage!

Michiel van der Werf

h.t. Commissaris Buitenland der 

K.N.P.S.V.

mailto:commissarisbuitenland@knpsv.nl 


60th IPSF W orl d Congress Porto
This w as our oPO RTO nity 

CommitteeCommittee (RC) die verantwoordelijk was 

voor alle organisatie het niet zo nauw nam 

met deadlines en plannen. Het ging er heel 

anders aan toe dan vorig jaar, toen de Neder-

landse RC de touwtjes strak in handen had! 

De definitieve bevestiging van mijn deelname 

kwam dan ook pas in mei binnen. Gelukkig 

waswas er in de tussentijd wel een ander 

hoogtepunt: ik won op de Voorjaarsdag het 

Patient Counseling Event (PCE). Dit betek-

ende dat ik mijn deelname aan het    congres 

cadeau zou krijgen van de KNMP en Neder-

land in Portugal zou mogen vertegenwoordi-

gen bij de internationale competitie van het 

PCE. Een heel mooie prijs. Het     volgende 

hoogtepunt in de aanloop naar het congres 

was toen Simone de facebookgroep ‘IP-

SF-gangers Portooooo’ oprichtte met hierin 

alle Nederlandse deelnemers (o.a. voor outfit-

brainstormsessies). Daarna volgde de pre- 

Porto-borrel in Utrecht. Die borrelavond was 
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Mediq h ock eytoernooi
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De finale werd gespeeld door het 1e 

team van U.P. en Dr. Scheele, een 

afvaardiging van farmaciestudenten 

van het corps in Utrecht. Met de over-

ige teams aan de kant ter aanmoedig-

ing werd er een spannende wedstrijd 

gespeeld. Aan het eind van de middag 

kon U.P. met trots zeggen winnaar te 

zijn van het Mediq Hockeytoernooi 

2014.  

Nadat alle wedstrijden gespeeld waren 

en sommige spelers weer schoon onder 

de douche vandaan waren gekomen, 

eindigde de middag met een BBQ en 

een borrel. Het was een geslaagde dag 

met veel gezelligheid en sportiviteit. Ik 

kijk al uit naar volgend jaar! 
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Fa rma cothera pie en de a pothek er

Folia Pharm aceu tica ‘14-’15 “Fortu na”      Novem b er 2014 



“ D e fa rm a colog ie ontw ikkelt zich snel, w aa rdoor het steeds beter 
m og elij k w ordt om  te beg rij pen w at er in het lichaa m  g ebeurt.”
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“Na a r m ij n idee zouden huisa rtsen g een TCA ’s m eer m oeten 
voorschrij v en.”
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Naar mijn idee moeten we loskomen van de 

impliciete gedachte dat het kennen van de 

standaarden het hoogste goed is voor 

apothekers. Zo’n apotheker heeft namelijk 

geen meerwaarde. Naar mijn idee moeten we 

toe naar de geneesmiddelendeskundige 2.0 

met kennis die complementair is aan die van 

dede voorschrijver. De twee pijlers voor de 

apotheker zijn: 

• Mechanismen: farmacologie en patho-     

fysiologie: wat gaat er fout in het lichaam en 

op welke manier zou een geneesmiddel daar 

iets nuttigs kunnen doen.

• Evidence: evidence based medicine: is in 

goed onderzoek aangetoond dat het middel 

effectief is? Leef je er langer, of anders op zijn 

minst gelukkiger door? Hoe zit het met de   

bijwerkingen? 

InIn de opleidingen dienen op korte termijn 

radicale keuzes gemaakt te worden: al vanaf 

het eerste jaar dient de student getraind te 

worden in het hierboven genoemde 

tweesporenbeleid. Ik hoop dat het geen zestig 

jaar meer duurt voordat de Nederlandse 

apotheker alom bekend staat als een gedreven 

professionalprofessional waar je niet omheen kunt als het 

gaat om optimaal geneesmiddelengebruik. 

“ W at m oet er g ebeuren bij  een therapieresistente patient?”
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A genda

K.N.P.S.V.
14/11     Spelletjesmiddag Groningen 

29/11    NIA-Dag

9/12     Spelletjesmiddag Leiden 

L.P.S.V. ,,A escul apius''
17/11          Lunch goed doel

18/11          DDB

20/11          Eerstejaarsactiviteit

25/11          Facultair feest

26/11          LACDR Fall symposium

3/12           Panacea sportactiviteit3/12           Panacea sportactiviteit

9/12           Kerst TDB

10/12          Lunchlezing

15-19/12      Dies-week

Pharm aciae Sacrum .
27/11     Ziekenhuisfarmacie Avond

1/12      Hooghoudt Eerstejaarsexcursie

2/12        STOF-vergadering

2/12      P.S.-borrel

4 /12 4 /12     Tweedejaars After-practicum-

diner

11/12     AlDi-feest

6 /01     SSS Ouderejaarssymposium

6/01     P.S.-borrel

8/01     Derdejaars Filmavond

15/01     EJC-feest

27/01     Algemene Ledenvergadering

Unitas “Pharm aceuticorum ”
10-21/11    Lustrum 

14/11      BENU buitenlanddag

15/11       Reünistendag

17/11       Receptie

18/11       Goodwill activiteit

19/11 19/11       Wetenschappelijke excursie

21/11       Eerstejaarsdiner en gala

1/12        U.P.-borrel

3/12       Polo’s workshop

16/12       Buicie onthullingsborrel

26-1/12      U.P. skireis
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Voor mensen, de wetenschap en 
gewoon omdat het leuk is 

De vele gezichten van de industriële farmacie

De industriële farmacie biedt een scala aan mogelijkheden. Of het 
nu een grote multinational, een klein lokaal opererend bedrijf of een 
consultancy bureau is, er is altijd een belangrijke en uitdagende rol 
voor de industrieapotheker weggelegd.

Als industrieapotheker kan je op de volgende werkplekken terecht:
in de innoverende farmaceutische industrie•	
bij fabrikanten en leveranciers van vrij verkrijgbare geneesmiddelen•	
bij fabrikanten en leveranciers van generieke middelen •	
bij farmaceutische groothandels•	
bij producenten van grondstoffen•	

Een industrieapotheker heeft vele gezichten. Bijvoorbeeld als manager 
of staffunctionaris, in Productie, Quality Control of Quality Assurance. 
Maar ook in  commerciële functies bij Marketing en Sales, bij Research 
en Development, als Registration Officer of als General Manager kan 
een industrieapotheker aan de slag.

Studenten Farmacie opgelet! Wanneer je speciale interesse 
hebt in de industrie kun je nu al gebruik maken van de voordelen die de 
NIA te bieden heeft. De NIA behartigt de belangen van alle industrie
apothekers. Van nu en van de toekomst. Tegen een speciaal tarief heb 
je toegang tot een breed netwerk van industrieapothekers en vak
inhoudelijke informatie.

Wil je meer 

informatie over de 

vele mogelijkheden 

van de industriële 

farmacie, vraag  

dan het boekje 

‘Voor mensen,  

de wetenschap en 

gewoon omdat het 

leuk is’ aan via het  

NIA-secretariaat  

op telefoonnummer 

070 373 72 70
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