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 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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Unitas “Pharmaceuticorum”

9/11   Dies Natalis
 - 13/11
17/11 Mediq workshop 1
25/11 CPS lunch lecture
26/11 Mediq Workshop  2              
30/11 U.P.-Borrel
12/12 Ouderdag
17/12  Damesch- en Heerenactivi- 
  teit
11/01 U.P.-Borrel

K.N.P.S.V.

10/11 Teddy Bear Hospital, UvA
 - 13/11
14/11  VJA-K.N.P.S.V.-activiteit
26/11  VJA Pubquiz 
08/01  Rondetafelgesprek

L.P.S.V. „Aesculapius”

16/11 OC vergadering
16/11 Almanak onthulling
16/11 Lustrum openingsfeest
17/11 LACDR Fall symposium
17/11 DDB (BUEX en Lustrum ont -  
  hulling)
18/11 Lunchlezing
19/11 Science Club „Aesculapius”
23/11 Lunch goed doel
25/11 Eerstejaarsactiviteit
2/12  Panacea activiteit
9/12 L unchlezing
9/12 A phrodite feest
14/12 OC vergadering
15/12 Kerst DDB
17/12 Science Club „Aesculapius”

Pharmaciae Sacrum

10/11 P.S.-borrel
11/11 EHBO-cursus
12/11 Jaardiner jaar 3
18/11 EHBO-cursus
24/11 Ziekenhuisfarmacieavond
27/11 Hooghoudt Eerstejaars-   
  excursie
1/12  STOF-vergadering
1/12  P.S.-borrel
2/12  Mediq Workshopaond (1)
8/12  Mediq Workshopavond (2)
9/12   AlDi-Feest

Agenda

NOVEMBER 2015
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Geachte leden der K.N.P.S.V.,

Beste lezers,

De herfst is inmiddels begonnen en zo 
ook de nieuwe commissie ter redactie 
van de Folia Pharmaceutica. U heeft 
net onze eerste editie opengeslagen, 
met als thema ‘Antibiotica’.

De weerstand van de Nederlandse bev-
olking gaat achteruit wanneer de herfst 
inzet. De koudere omgeving en een vi-
taminegebrek kunnen ervoor zorgen 
dat uw lichaam niet meer in staat is 
om binnengedrongen bacteriën, zoals 
bijvoorbeeld streptokokken, uit te 
schakelen. Doordat u immuunsysteem 
de bacteriën niet tijdig kan opruimen, 
ontwikkelt u een keelontsteking.

Als u hier na twee weken nog steeds last 
van heeft, zal de huisarts waarschijnlijk 

een antibiotica-kuur voorschrijven. 
Het is belangrijk om deze kuur af te 
maken. Als aan de voorschriften ge-
houden wordt zal u waarschijnlijk snel 
weer gezond in de collegezaal kunnen 
plaatsnemen. 

Wanneer  u de kuur niet afmaakt, of 
een toedieningsmoment vergeet, kan 
het zijn dat de bacterie terugkomt en 
u langer last blijft houden van de keel-
ontsteking. Het kan echter nog pro-
blematischer worden als er resistente 
genen worden overgedragen en het 
antibioticum niet meer helpt tegen de 
bacterie in kwestie.

Antibioticagebruik wordt in Nederland 
sterk aan banden gelegd, maar in 
het buitenland kan antibiotica vaak 
zonder recept door patiënten gebruikt 
worden, dit werkt vanzelfsprekend 
resistentie in de hand. Wat nog een 

Redactioneel
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veel groter probleem is, is het gebruik 
van preventieve antibiotica. Vanwege 
allerhande bijwerkingen zal anti-
biotica niet zomaar preventief aan 
patiënten worden voorgeschreven. In 
de veeteelt gebeurt dit echter wél: de 
antibiotica wordt vaak door het voer 
gemengd of bij de dieren ingespoten. 
Er worden hierdoor minder dieren 
ziek, wat winst gevend is. Naast resis-
tente bacteriën zijn er nog meer 
schadelijke gevolgen van deze preven-
tieve toe die ning. Dr. Van Beelen zal de 
milieu-effecten van veterinaire antibi-
otica beschrijven in deze Folia.

Antibiotica-producerende micro-or-
ganismen worden veelal gekweekt 
op een voedingsbodem van glucose. 
Linda Dijkshoorn zal ons vertellen over 
haar project om microbiële farmaca 
producenten (bacteriën) op alternatie-
ve voedingsbronnen te laten groeien, 
zodat de productiekosten van antibi-
otica omlaag worden gebracht en het 
productieproces duurzamer wordt.

Verder zal in deze Folia het IPSF 
World Congress in Hyderabad belicht 
worden, en zijn er verslagen te vinden 
over het Mediq hockeytoernooi en 
de Sportdag. Ook de SEP-ervaring van 
Renier van Neer wordt nog belicht.

Wij als commissie wensen u veel 
leesplezier en hopen dat u deze gure 
maanden gezond en zonder antibioti-
ca gebruik zult doorkomen.

Liefs,

Inge Roelofsen,

h.t. voorzitter commissie ter redactie 
van de Folia Pharmaceutica ‘15-’16 
“Fortissimo”

https://www.facebook.com/foliapharmaceutica
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K.N.P.S.V.
Lieve (Bio-)Farmaceuten,

De afgelopen tijd is de nieuwe com-
missie ter Redactie van de Folia Phar-
maceutica druk bezig geweest met 
hun eerste editie en hier is hij dan! 
Elke commissie drukt zijn eigen stem-
pel op het blad en probeert hierdoor 
een eigen draai te geven aan het 
verenigingsblad. Ik was dan ook erg 
nieuwsgierig naar de eerste editie.

Een nieuw begin is spannend maar 
vooral ook erg leuk. Zo ook voor ons als 
K.N.P.S.V.-bestuur. Na de zomervakan-
tie is ons bestuursjaar dan écht begon-
nen. Inmiddels hebben wij al heel wat 
leuke activiteiten achter de rug, zowel 
van de afdelingen als van de K.N.P.S.V. 
zelf. Zo hebben wij kennis gemaakt met 
alle eerstejaars op de introkampen van 
de afdelingen, de internationale mo-
gelijkheden gepresenteerd tijdens de 
internationale lunches en avond in de 
drie steden en hebben wij onze eerste 

Algemene Vergadering (AV) achter de 
rug met aansluitend de Functionaris-
senactiviteit. Bovendien hebben wij 
nog meer activiteiten op de agenda 
staan de komende tijd. Op zaterdag 14 
november tijdens de VJA-K.N.P.S.V.-ac-
tiviteit gaan wij samen met een groep 
jonge apothekers de workshop “Story 
telling” volgen met aansluitend een 
sushi-diner. Wil je in contact komen 
met jouw toekomstige collega’s of wil 
je gewoon nog beter verhalen kunnen 
vertellen, zorg dan dat je er bij bent! 

Het thema van dit nummer is “Antibioti-
ca”. Antibiotica mag wel gezien worden 
als hét wondermiddel tegen bacteriële 
infecties. Er zijn veel verschillende an-
tibiotica, met Penicilline als bekendste. 
Maar er zijn nog veel meer verschillende 
bacteriën en voor elke groep bacteriën 
is een ander antibioticum beschikbaar. 
 
Ondanks dat antibiotica als wonder-
middel worden gezien, zitten er ook 
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een aantal nadelen aan het gebruik 
van een antibioticum, zoals de bij-
werkingen en de interactie met ande-
re medicatie. Ook is zorgvuldig gebruik 
noodzakelijk: volgens het voorschrift 
en de kuur moet afgemaakt worden. 
Bij onzorgvuldigheid kan er namelijk re-
sistentie tegen het antibioticum optre-
den. Volgens deskundige is antibiotica-
resistentie een groot probleem, vooral 
in andere landen. Gelukkig is het nu ook 
top priority bij de Wereldgezondheid-
sorganisatie, zodat verdere antibioti-
caresistentie voorkomen kan worden.

Tenslotte is er ook nog een recente 
ontwikkeling in de apotheek met be-
trekking tot de productie en levering 
van bepaalde antibiotica. Door de af-
wezigheid van een bepaalde grond-
stof voor de productie van antbiotica, 
waren veel antibiotica niet beschik-
baar in de apotheek. Deze tekorten 
zorgen voor bizarre en voor Nederland 
ongekende situaties in de apotheek.

Penicilline, resistentie en levering: al met 
al dus genoeg onderwerpen te bespre-
ken omtrent het thema “Antibiotica”. 

Lees snel verder wat de commissie alle-
maal in petto heeftvoor dit onder werp. 
Ik wens iedereen veel leesplezier bij 
deze editie van de Folia Pharmaceutica!

Liefs,
Namens het 113e bestuur der 
K.N.P.S.V.,

Emilie van der Sande
h.t. voorzitter

NOVEMBER 2015

http://www.knpsv.nl/
https://www.facebook.com/pages/KNPSV/140781749266554
https://www.linkedin.com/grps?gid=1841010
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dens haar Introductiedag en Eerstejaars 
Introductiekamp weer veel nieuwe en 
enthousiaste eerstejaars mogen verwel-
komen. Ik wil iedereen, maar de nieuwe 
(bio)-farmaciestudenten in het bijzonder 
dan ook veel leesplezier toewensen.

Met vriendelijke groet,

namens het 134e bestuur der G.F.S.V. 
“Pharmaciae Sacrum”

Theo Last
h.t. praeses

G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum”
Geachte lezer,

In 1928 identificeerde de Britse arts-bac-
terioloog Alexander Fleming penicilline 
als werkzame stof, afge scheiden door 
de schimmel Penicillium Chrysogenum. 
Uit idealisme besloot hij echter geen 
patent aan te vragen en ging deze ont-
dekking aanvankelijk aan de ogen van 
de farmaceutische industrie voorbij. Pas 
10 jaar later, in 1938, begon een groep 
wetenschappers met het op kleine 
schaal isoleren van penicilline. De pro-
ductie van penicilline nam in de jaren 
daarna toe, gestimuleerd door het feit 
dat de Tweede Wereldoorlog werd uit-
gevochten. Uiteindelijk was er op D-day 
voor elke Amerikaanse  soldaat voldo-
ende pe nicilline beschikbaar. Hierna 
is er door de farmaceutische indus-
trie een heel scala aan antibiotica op 
de markt ge bracht. Dit zorgde vervol-
gens voor een steeds groter wordend 
wereldwijd probleem, namelijk dat 
van de antibioticaresistentie. Ik ben 
dan ook benieuwd of de Folia commis-
sie dit onderwerp zal belichten in deze 
uitgave van het Folia Pharmaceutica.
Waar de farmaceutische wereld elk jaar 
weer meerdere nieuwe antibiotica mag 
begroeten, daar heeft G.F.S.V. “Phar-
maciae Sacrum” begin dit studiejaar tij-

https://www.linkedin.com/in/pharmaciae-sacrum-6740b543
https://www.facebook.com/pharmaciae.sacrum
https://www.psgroningen.nl/home
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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

Adv. NIA_def.indd   1 10-06-2009   09:59:18

http://industrieapothekers.com/
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L.P.S.V. „Aesculapius”

voorop gelopen wordt met de zoek-
tocht naar alternatieve antibiotica. 
Dit vertelde ze op het Global Health 
Security Agenda congres. Samen 
met Noorwegen en het Verenigd 
Koninkrijk gaat er meer geld geïn-
vesteerd worden in het onderzoek 
naar een nieuw antibioticum. Dit is 
wel een beetje hypocriet, want Ned-
erland was in 2011 nog het land dat 
het meeste preventief antibiotica 
toediende aan de veehouderij. Wist 
je dat antibiotica via de veehou derij 
in het grondwater terecht komt? 
En dat het vervolgens bijna onmo-
gelijk is deze antibiotica te filteren 
en het dus ook in het drinkwater 
terecht komt? Hierdoor is het voor 
bacteriën steeds makkelijker om re-
sistent te worden tegen antibiotica 
en lopen wij het risico dat wij niet 
meer genezen van een infectie!

Tevens wist ze daar te melden dat 
het volgende Global Health Security 
Agenda congres in Nederland plaats 
zal vinden. Nu heb ik begrepen dat 

Waerde Leeden der Koninklijke Ne-
derlandse Pharmaceutische Stu-
denten Vereniging,

Het is inmiddels alweer november 
en een nieuwe editie van de Folia 
ligt alweer voor je neus. Deze edi-
tie gaat over antibiotica. Laat dat nu 
net een onderwerp van grote con-
troverse zijn; aan de ene kant redt 
het duizenden levens per jaar, aan 
de andere kant hebben we door 
het grote gebruik van antibiotica 
in de vleesindustrie grote proble-
men met resistente bacteriën. Er 
zijn drie grote bacteriegroepen die 
resistent zijn geworden tegen anti-
biotica: MRSA, ESBL en VRE bacte-
riën. Vooral MRSA wordt vaak ont-
dekt in ziekenhuizen in Nederland. 
Dit is levensgevaarlijk en vooral de 
oudere en zeer verzwakte patiënten 
zijn erg vatbaar voor deze bacteriën. 

Gelukkig wonen we in Nederland, 
het land waar, volgens minister van 
Volksgezondheid Edith Schippers, 
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ook zo zat? Kom ze lekker verrot 
slaan met een kussen op dit prach-
tige feest! (pas op: ze slaan terug)

Ik wens iedereen veel 
leesplezier met deze editie 
van de Folia Pharmaceutica.

Vivat, Crescat, Floreat, „Aesculapi-
us”!

Namens het 130e bestuur der 
L.P.S.V. „Aesculapius” ‘Loud & 
Kleer’

Mathijs de Kleer
h.t. praeses aesculapii

de K.N.P.S.V. ook een congres naar 
Nederland wil halen, wel te weten het 
EPSA congres. Ik wil de K.N.P.S.V. hier 
veel succes mee wensen en als ik nog 
studeer zal ik er zeker bij aanwezig zijn!

Met „Aesculapius” gaat alles verder 
uitstekend. Met 284 nieuwe eerste-
jaars was het aan het begin  van het 
jaar wel even aanpoten; alle inschrij-
vingen verwerken bleek meer tijd te 
kosten dan gedacht. Gelukkig is dat 
ook dit jaar weer gelukt. Wij zijn nu 
vooral bezig met de voorbereidingen 
voor de Algemene Leden Vergade-
ring (ALV) op maandag 19 oktober. 
Hier worden de eerstejaarscommis-
sie “Panacea”, de ouderejaarsweek-
endcommissie en de Goede Doel-
encommissie geïnstalleerd waarbij 
ook nieuwe eerstejaars deelnemen 
in de organisatie van deze prachtige 
activiteiten. Het is goed om te zien 
hoe elk jaar weer de nieuwe eerste-
jaars opduiken en vervolgens actief 
deelnemen in de organisatie van de 
Vereeniging,  zo wordt de toekomst 
weer veilig gesteld en blijft „Aescula-
pius” resistent voor de tand des tijds.

Als laatste wil ik iedereen uitnodi-
gen voor ons lustrum openingsfeest. 
Alle leden van de K.N.P.S.V. zijn van 
harte uitgenodigd om op maandag 
16 november vanaf 22:00 in club 
HiFi in Leiden te komen genieten 
van een prachtig feest met het the-
ma pillowfight. Ben jij die Aescu-
lapen die je vaandel veilig stellen 

https://www.aesculapius.nl/
https://www.linkedin.com/grps?gid=1511147
https://www.facebook.com/lpsvaesculapius
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we distributiecentrum van Broca-
cef en hebben we lekker gegrie-
zeld tijdens het eerste EFC-feest 
met als thema U.P.  Fright Night.

Unitas Pharmaceuticorum leeft nu vol 
spanning toe naar de 121e Dies Nata-
lis “Memento Mori”, ofwel gedenk te 
sterven. De tweede week van novem-
ber zal de scheiding tussen hemel en 
aarde op zijn grondvesten doen tril-
len. Zolang we nog leven, probeer er 
zo veel mogelijk van te genieten. Dat 
heeft de Diescommissie goed begre-
pen, want maandag zal een knallend 
openingsfeest zijn met als thema “An-
gels & Demons”, we zullen een bezoek 
brengen aan het Cancer Center, er 
zal een symposium plaatsvinden 
over “Prijzen en peinzen” en tot slot 
zal de week worden afgesloten met 
een knallend gala in Number Four. 
Het belooft een week te worden om 
nooit meer te vergeten. 

Antibiotica, een hot topic. Met de 
grote hoeveelheden antibiotica die 
worden gebruikt in de bio-industrie 
maar ook in andere landen wordt re-
sistentie een steeds groter probleem. 

U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum”
Waarde leden der K.N.P.S.V.,

Inmiddels zijn de eerste tentam-
ens in zicht, verdwijnt het goede 
weer buiten als sneeuw voor de 
zon en maakt een mooie blauwe 
lucht plaats voor donkere wolken 
die zorgen voor een grimmige sfeer. 

Hier in Utrecht is het collegejaar 
weer knallend van start gegaan. 
Voor de nieuwe eerstejaars vond 
de kick-off van het jaar plaats met 
een geweldig introductiekamp. In 
Someren hebben de eerstejaars 
elkaar en U.P.S.V. “Unitas Pharmaceu-
ticorum” meteen goed leren kennen.  

Op het Mediq hockeytoernooi hebben 
we al onze sportiviteit weer kunnen lat-
en zien en na een lange zomervakantie 
werd iedereen weer herenigd.  Hoewel 
we geen grote prijs in de wacht hebben 
gesleept was het een hele mooie dag. 

Verder heeft het avondsympo-
sium plaatsgevonden met interna-
tionale sprekers over Psycedelics, 
heeft de BENU tweedejaarsexcursie 
plaatsgevonden naar het nieu-
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Een mooi voorbeeld is mijn vader. 
Deze heeft een metalen plaat in zijn 
been waar telkens weer bacteriën 
op komen. Inmiddels heeft hij er zo 
veel  kuren op zitten dat ze bijna niet 
meer werken. Een gevaarlijke situ-
atie waarin we moeten zoeken naar 
andere oplossingen en antwoorden. 
Het is belangrijk  dat iedere (bio)-far-
maceut zich bewust is van het belang 
van antibiotica en het voorkomen van 
resistentie. Het is daarom ook goed 
dat het thema van deze Folia Phar-
maceutica dit onderwerp belicht. 
Ik wens u veel kennis en leesplezier 
toe met deze Folia Pharmaceutica.

Hopende u op één van de talrijke 
U.P.-activiteiten, in het bijzonder de 
121e Dies Natalis te mogen begroeten,

Met vriendelijke groet,

Namens het 121e bestuur der U.P.S.V. 
“Unitas Pharmaceuticorum”

Ramon Contrucci
h.t. praeses

NOVEMBER 2015

https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=3677761
https://www.facebook.com/groups/58174461945/?fref=ts
http://www.upsv.nl/
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Ph. V. D. Hygeia

Lieve lezers van deze Folia, 

De herfst is weer aangebroken, de 
weerstand neemt wat af en de kat-
ers zijn nog nèt ietsje erger dan nor-
maal: het is weer tijd voor de jaarli-
jkse toename in antibioticarecepten! 

Antibiotica zullen altijd wel een ‘hot 
topic’ blijven, met name door de toen-
emende resistentieproblematiek. Ge-
lukkig doet Nederland het nog aardig 
goed in vergelijking met andere Eu-
ropese landen en worden antibioti-
ca in ons land alleen maar voorges-
chreven wanneer artsen dat écht nodig 
achten (wist je dat je in Amerika zelfs 
voor een lichte verkoudheid of kater 
al een antibioticakuur kunt krijgen?!). 

Dat de dagen langzaamaan weer korter 
worden, merken we met de meiden van 
het Pharmaceutisch Vrouwen Dispuut 

“Hygeia” weinig van: de maande-
lijkse etentjes gaan in alle gezelligheid 
door, en eind november is het weer 
tijd voor ons tweejaarlijkse weekend-
je weg! Last but not least, hebben 
we onszelf weer opgegeven voor de 
strijd om Het Leukste Dispuut van 
Nederland (tegenwoordig ‘De Stu-
dentenkluis’)! In 2014 zijn we tweede 
geworden, help jij ons dit jaar mee 
naar die absolute nummer 1-plaats? 

Heel veel leesplezier toegewenst en 
veel (heel veel) roze kussen,

Denise van Vessem
h.t. voorzitter der Ph V.D. “Hygeia”
 

NOVEMBER 2015

https://www.facebook.com/phvdhygeia/?ref=ts&fref=ts
https://instagram.com/hygeia2005/
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Voor studenten Tandheelkunde en Farmacie hebben we een speciaal aanbod: een 
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Linda Dijkshoorn is PhD studente aan 
de rijksuniversiteit in groningen op 
de afdeling farmaceutische biologie.  

Als de term Farmacie wordt genoemd 
denkt men gelijk aan farmaca produc-
tie, het vinden van nieuwe targets en 
het ontwikkelen van nieuwe middel-
len. Mijn inspiratie komt eigenlijk van 
de andere kant. Een vergeten stuk van 
de Farmacie zijn de productie metho-
den van Farmaca. Met name microbiol-
ogische productie is mijn vak.

Waar ik mee bezig ben is een micro-
biele farmaca producent (bacterie) op 
een alternatieve voedingsbron te laten 
groeien voor duurzame farmaca-, ei-
wit- of hoogwaardige moleculen pro-
ductie. Dit om economische en milieu 
redenen, lees: duurzaamheid. We ki-
jken met name naar het produceren 
van terpenen, waaronder antibiotische 
stoffen.

Bacillus subtilis is, gekeken naar kg 
product, de meest gebruikte en succes-
volle productie bacterie. Culturen van 
deze bacterien groeien op glucose. Glu-
cose is echter ook een humaan voed-
ings product. Door glucose (suiker) als 

voedings bron te gebruiken competeer 
je met de comsumptie markt wat de 
prijs omhoog drijft. Er is dus gekeken 
naar alternatieve voedingsbronnen die 
of goedkoop zijn, of een afvalproduct 
zijn. Methanol is een van deze potenti-
ele voedings bronnen.

Door glucose als voedingsbron te 
gebruiken competeer je met de 
consumptiemarkt

Methanol is een afval product van de 
destilatie, kan gewonnen worden uit 
aardgas en is relatief goedkoop. Het is 
een molecuul met een enkel koolstof 
atoom. In principe hebben stoffen met 
maar een koolstof atoom een lage en-
ergie waarde. Maar in de natuur zijn er 
organismen die op methanol als eni-
ge voedingsbron kunnen groeien. Een 
voorbeeld hiervan is Bacillus methano-
licus, dit is het model organisme voor 
“methylotrofie”, de eigenschap om op 
methanol te kunnen groeien. Dit or-
ganisme kan op suiker en methanol 
groeien.

Als we de metabole routes van Bacillus 
subtilis en Bacillus methanolicus met 
elkaar vergelijken dan zijn er maar twee 

De bacterie als microbiële farmaca 
producent
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grote verschillen. Eén, B. Subtilis mist 
het essentiële eiwit methanol dehy-
drogenase (MDH) die methanol omzet 
in formaldehyde. Ten tweede heeft B. 
methanolicus een plasmide met extra 
kopieën van genen die B. subtilis ook 
bezit, B. methanolicus heeft daardoor 
meer van deze eiwitten .

Het idee is het missende gen van MDH 
in te voegen in B. subtilis en de beno-
digde genen die op het plasmide van B 
methanolicus zitten in te voegen. Dit 
creëert een totaal nieuwe metabole 
route! Dit grenst aan de vakgebieden 
synthetische biologie en “metabolic 
engineering”. Door het invoegen van 
deze genen kan B. subtilis op metha-
nol groeien en na toevoeging van een 
genetische productie module ook far-
maca produceren. Bij ons op de afdel-
ing focussen we op de productie van 
terpenen. Terpenen zijn de actieve be-
standdelen in planten die smaak, geur, 
bitterheid en toxiciteit veroorzaken. 
Een klein percentage van deze stoffen 
heeft ook antibiotische functies. Deze 
stoffen hopen we effectief te kunnen 
gaan produceren met ons methylotro-
fe bacteriële platform.

Met het project creëren we een 
bacterie die op een goedkopere 
en duurzame voedingsbron kan 
groeien

Farmacie is voor mij meer dan onder-
zoek naar nieuwe geneesmiddelen. 
Het productieproces is net zo belan-
grijk, en zoals in alle productie lijnen, 
moet er gekeken worden naar efficiën-
tie en duur zaamheid. Met mijn project 
creëeren we een bacterie die op een 
goedkopere en duurzame voedings-
bron kan groeien. Een van de nieuwe 
ideen die op het moment bij de STW 
open mind grant door de eerste ronde 
heen is, is een microbieel productie 
platform op methaangas. Je kunt het 
filmpje hiervan vinden via onderstaan-
de youtubelink.

De manier van denken en de techniek-
en die ik moet gebruiken tijdens mijn 
onderzoek zijn heel breed waardoor ik 
veel samen werk met andere afdelin-
gen als systeem biologie, structuur bi-
ologie, MS en moleculaire cel biologie. 
Hierdoor ben je nooit verveeld, krijg je 
heel veel ervaring en het staat ook nog 
eens prachtig op je CV. En ja! We heb-
ben stage plekken!

Linda Dijkshoorn

https://www.youtube.com/watch?v=F4WFYA1V90A
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAkAAANeDP0BtSkUUmDltQVtmZaYtvkaNFbMZrY&authType=NAME_SEARCH&authToken=BPX3&locale=nl_NL&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A56495357%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1447407120211%2Ctas%3Alinda%20dijkshoorn
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Even voorstellen
Het studiejaar 2015-2016 is al een 
tijdje bezig, en zo ook de nieuwe 
commissie ter redactie van de Folia 
Pharmaceutica. De commissie heet dit 
jaar ‘Fortissimo’. De term Fortissimo 
komt uit de muziekwereld en betekent 
zeer luid. 

Wij willen met de Folia Pharmaceutica 
luid en duidelijk aanwezig zijn in het 
leven van de Nederlandse Farmacie 
studenten. Hiervoor is het natuurlijk 
ook fijn om te weten wie er in de com-
missie zitten, dus bij deze zal ik ze even 
voorstellen.

Jitske Langeland 
is onze secretaris, 
zij notuleert tij-
dens onze verga-
deringen en zorgt 
dat iedereen weet 
wat voor taken hij 
of zij heeft. Ook 
onderhoudt zij 

het contact met de wetenschappelijke 
schrijvers. Soms is zo druk bezig met 
ideeën opperen voor de Folia, dat ze 
vergeet te notuleren, maar dit gaat 
de laatste tijd gelukkig een stuk beter. 
Wel zijn we allemaal erg nieuwsgierig 
naar haar kamer, Jitske woont zó klein 
dat er namelijk geen ruimte is voor de 
hele commissie bij haar thuis. 

Jeroen Verwoerd 
is de penning-
meester van onze 
commissie. Hij 
heeft al ervaring 
met het beheren 
van de kas, wel-
licht herkennen 
jullie hem van de 
Highland Games op de sportdag afge-
lopen jaar. In het dagelijks leven gaat 
Jeroen echter wel met een broek aan 
door het leven en houdt hij zich naast 
de Folia en zijn studie bezig met voet-
ballen in zijn vriendenteam. Wij krij-
gen de indruk dat Jeroen vooral de 
derde helft erg interessant vindt.

Alexander van 
Schoonhoven is 
onze geweldige 
redacteur I en de 
enige masterstu-
dent in onze com-
missie. Hij ver-
zorgt de lay-out 
en is de technicus 

van onze commissie. Wanneer de rest 
er weer eens helemaal niets van begri-
jpt is dit de man die ons allen uitleg 
verschaft.

Lilly van Rooi is redacteur II en daar-
mee de bewaker van ons mailbestand, 
ook helpt zij goed mee met het zoeken 
van schrijvers Deze goedlachse dame 
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komt uit Brabant 
en zorgt daar-
door soms voor 
enige verwarring. 
Gelukkig weten 
we inmiddels dat 
het nog even du-
urt als Lilly komt 
aanfietsen – dan 
stapt ze op dat 

moment op haar fiets.

Max Trooster is 
redacteur III en 
de vreemde eend 
in de bijt. Max is 
namelijk gestopt 
met Farmacie en 
studeert nu tech-
nische bedrijf-
skunde. Gelukkig 
is hij nog wel be-
trokken bij farmacie en ook bij de Folia. 
Max z’n meest beruchte eigenschap is 
te laat komen. Hoe het kan weet nie-
mand, maar hij heeft het nog nooit ge-
presteerd om minder dan een kwartier 
te laat te komen. We hopen hier het 
komende jaar verbetering in te gaan 
zien.

En dan ben ik er nog, Inge Roelofsen. 
Ik heb dit jaar de eer om voorzitter te 
zijn van deze prachtige commissie. Als 
voorzitter houd ik het reilen en zeilen 
van de commissie in de gaten en zorg 
ik dat alles goed verloopt, ik stel de 

agenda’s op en leid 
de vergaderingen. 
Hiernaast houd ik 
ook contact met 
de schrijvers van 
artikelen en help 
ik met lay-outen.
We hopen er met 
z’n zessen een 

mooi jaar van te maken en elke keer 
een mooiere Folia uit te brengen. 

Je kunt ons altijd aanspreken op één 
van de K.N.P.S.V. activiteiten of ge-
woon als je ons toevallig tegenkomt. 
Met eventuele opmerkingen kun je 
ons altijd mailen, en vergeet ons niet 
te volgen op facebook!

Hopende dat jullie een ieder van onze 
commissie hierdoor iets beter hebben 
leren kennen.

Inge Roelofsen

h.t. voorzitter Commissie ter Redactie 
van de Folia Pharmaceutica 2014-2015 
“Fortissimo”

https://www.facebook.com/foliapharmaceutica
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onderdelen in gang kon worden gezet. 

Boomstam werpen (de boomstam 
moet een salto maken!), boomstam 
door een parcours heen dragen, 
zand zak-hooggooien, katapult, melk-
bus-sjouwen, van alles kwam aan bod. 

Om even bij te komen voor de grande 
finale - het naast elkaar touwtrekken 
- kregen we een demonstratie van de 
sterkste man van Friesland, Nederland, 
de wereld en nog verder dan de ster-
ren: Wout Zijlstra. Hij liet even zien 

Een middag in Schotland
Leanne Ambrosio is 23 jaar en 
vierdejaars studente  Farmacie in  
Groningen. Ze was vorig jaar secre-
taris van  sportcommissie ‘Spopeye’

Op 13 juni 2015 was het zover: de 
krachten van de verschillende (bio)
farmaceutische studenten uit heel het 
land werden gemeten op de sport-
dag. Leiden en Utrecht hadden een 
grotere afvaardi ging gestuurd dan 
Groningen maar dat liet de mensen 
uit het hoge noorden koud en de 
krachten werden gebundeld. Ondanks 
de enige aanwezige katers van de bor-
rel van de avond ervoor stond ieder-
een om 13 uur klaar voor de strijd.

Na een opening waarbij alle boze 
geesten werden verjaagd, de ‘nu 
blijft het goed weer goden’ werden 
opgeroepen vanuit alle windstreken en 
na het maken van zo eerlijk mogelijke 
teams kon de dag niet meer mislukken. 
De Schotse rokken, hoedjes en andere 
kledij werd uit de tas gehaald waarna 
de uitleg van de verschillende spel 
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gezichten als gevolg, kregen we uitleg 
over hoe je nu eigenlijk echt genieten 
moet van dit drankje. Persoonlijk: het 
is niet te doen, smakend naar ver-
brand vlees van de barbecue (lees: 
erg gerookte smaak) waarbij je slok-
darm bijna wordt weggevreten kun je 
mij meer verblijden met een wijntje, 
maar leuk was het wel. Vervolgens 
werd de dag gezamenlijk afgesloten 
met een barbecue, ijsco’s en wat bier 
waarna iedereen moe maar voldaan 
de rit terug naar huis heeft gemaakt.

Groetjes,

Leanne Ambrosio

hoe makkelijk het is om met 100 kg in 
elke hand rondjes te lopen en hoe het 
is om een zak van heel veel kilo heel 
hoog  te gooien over een lat. Echter 
deed één deelneemster niet onder 
voor deze getrainde man; zij liet even 
zien hoe sterk vrouwen eigenlijk kun-
nen zijn, waardoor vele aanwezigen 
zich even achter de oren konden krab-
ben en zelfs Wout was onder de indruk.

Na deze actieve middag konden we 
even bijkomen onder het genot van 
een drankje en een hapje totdat de 
whiskyproeverij klaar stond. Hier 
kregen we drie verschillende whis-
ky’s voorgeschoteld. Nadat deze door 
sommigen in een keer achter over 
werden geslagen, met vertrokken 

NOVEMBER 2015
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to do small experiments ourselves. 
It was really surprising to see how 
much Utrecht and Bucharest differ 
in terms of research topics, funding 
and research regulations even though 
the distance is relatively quite small.

We spent both weekends exploring 
the country and see what the rest 
of Romania had to offer. First off, we 

I went with SEP to Bucharest in Ro-
mania. I chose Bucharest because I 
already had some friends living there. 
This provided me with the unique op-
portunity to see the difference in ac-
ademic research between East and 
Western Europe, see more of the city 
and the country of Romania in gen-
eral and catch up with old friends. 
Finding a spot for SEP was relative-
ly hard because most associations 
mainly focus on pharmacy students 
and offer places in community/hos-
pital pharmacies. As a pharmaceuti-
cal sciences student these places are 
not really interesting (because I have 
no clue how pharmacies work to be-
gin with). Luckily the university of Bu-
charest was willing to try a small SEP 
through the research departments.

We visited the departments of Phar-
macology, Toxicology, Botanics, Phar-
macognosy, and Biopharmacy during 
2 weeks. We talked with the scientists 
at work and sometimes were allowed 

SEP experience

Renier van Neer

NOVEMBER 2015
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was very fun. We visited many touris-
tic sites ranging from Dracula’s sinister 
castle to the beautiful Pelles castle.

While I only visited Romania for 2 
weeks, I felt like I had seen and ex-
perienced a large portion of what 
the country has to offer. Unfortu-
nately during the summer the ma-
jority of what Romania has to offer 
is heat. So in case anyone ever wants 
to go to Romania, I recommend thin 
t-shirts and plenty of sunscreen.

Kind regards,

Renier van Neer

visited the beach village called Vama 
Veche. This is the main student beach 
holiday location in Romania. Situated 
right next to the Bulgarian border and 
being extremely small in size, it is by 
far the most “relaxed’’ holiday desti-
nation I’ve seen to date. While hostels 
were available it was also possible to 
just set up a tent somewhere near the 
cliffs and be on your way. Due to the 
presence of many students the night-
life was also very lively, with, as you 
could probably guess, a big beach party.

To finish the SEP we had a SEP week-
end in Brasov with all the other SEP 
students from the other cities of Ro-
mania. While the Polish delegation 
was intimidatingly large, the weekend 
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61st IPSF World Congress Hyderabad
hebben ingewonnen bij het K.N.P.S.V.-
bestuur, besloot ik mij aan te melden. 

Niet lang daarna was er tijdens de 
Voorjaarsdag de kans om mee te doen 
aan het NK Baliegesprekken. De win-
naar hiervan mocht meedoen aan de 
internationale variant van deze com-
petitie, the Patient Counseling Event, ti-
jdens het IPSF World Congress in India. 
Als vierdejaars dacht ik geen kans te 
maken tegen mijn tegenstanders, die 
allemaal in het vijfde of zesde jaar van 
hun studie zaten. Desalniettemin ging 
ik met goede moed de voorbereidin-
gen in. De apotheek waar ik stage 
liep hielp mij enorm en vond het 
erg leuk dat ik hieraan meedeed. 

Merel Evers is 22 jaar en 
vijfdejaars studente far-
macie in Groningen, ze 
doet op dit moment haar 
Masterproject bij Farma-
ceutische Technologie en 
Biofarmacie en is praeses 
van de Buitenlandse Ex-
cursie Commissie bij P.S.

Nu ongeveer een jaar geleden zat ik 
op het K.N.P.S.V.-hok een beetje te 
staren naar een poster van het IPSF 
World Congress 2015 India, Hyderabad. 
India, een van de landen waar ik altijd 
nog eens heen zou willen. Na enige 
navraag te hebben gedaan bij mijn 
commissiegenoot, Eline Hemelt, die 
al eens een IPSF World Congress had 
mee gemaakt en wat informatie te 

NOVEMBER 2015



Eindelijk was het zover, 21 maart 2015, 
de Voorjaarsdag was aangebroken. Toch 
wel enigszins zenuwachtig was ik de 
eerste die mocht beginnen in de voor-
rondes. Ik moest een tweede uitgifte 
gesprek houden over een inhalator, 
iets waar ik als vierdejaars eigenlijk nog 
weinig over wist. Daarnaast gebruikte 
de patiënt al jaren een ACE-remmer en 
had na doorvragen tijdens de casus last 
van kriebelhoest. Ik schoof de kriebel-
hoest op het foutief gebruik van de in-
halator en niet op de ACE-remmer, om-
dat zij deze al lang gebruikte. Achteraf 

bleek dat dit wel mogelijk is,  deze 
bekende bijwerking van een ACE-
remmer kan ook later pas ontstaan. 
Nadat iedereen was geweest tijdens 
de voorronde, kregen we feedback. 
Waaruit bij mij bleek: “Inhoudelijk 
was je niet het beste van de groep, 
maar de manier waarop je het 
gesprek voert is heel prettig”. Met 
deze woorden mocht ik samen met 
Anne van Kleef door naar de finale. 

We kregen de casus tegelijk en be-
gonnen met voorbereiden. Een eerste 
uitgifte van een combinatiepreparaat 
paracetamol/codeïne. Op het eerste 
gezicht niet de meest spannende ca-
sus, maar je weet natuurlijk nooit wat 
er gebeurd tijdens het spelen van de 
casus. Voorbereid maar wel nerveus 
stonden wij te wachten op de plenaire 
finale. Toen de vraag werd gesteld 
wie er als eerste wilde beginnen ant-
woordde ik volmondig: “Ik begin wel.” 
Met zweterige handjes liep ik de zaal 
in en stond ik klaar voor het gesprek. 
De patiënte kwam binnenlopen en 
ik begon informatie te verzamelen 
door haar vragen te stellen. Ze was 
van het paard gevallen en was hier-
bij op haar arm terecht gekomen. 
Ze had een paracetamol genomen 
maar dat werkte niet. Naar mijn 

28

BER 2015



NOVEMBER 2015

29

mening is voor deze indicatie parac-
etamol/codeïne niet de meest voor de 
hand liggende keuze, maar het zal zijn 
werking om de pijn te verzachten zeker 
hebben. Tijdens de eerste uitgifte vertel-
de de patiënte mij dat ze auto zou moet-
en rijden om de kinderen op te halen van 
school. Echter, omdat codeïne versuffend 
kan werken leek mij dit niet verstandig. 
Ik besloot de dokter te bellen. Deze ver-
telde mij dat deze mevrouw overdag 
paracetamol kon gebruiken en ’s nachts 
de paracetamol/codeïne-combinatie. 

Ik legde dit aan mevrouw uit, liet 
de etiketten veranderen en wen-
ste haar beterschap toen zij met 
haar medicatie de apotheek verliet. 
Terwijl ik de adrenaline nog in mijn lijf had, 
was Anne al aan de beurt. Eigenlijk gaven 
wij allebei hetzelfde advies en belden al-
lebei met de dokter. Onwetend zaten wij 
na afloop te wachten op het oordeel van 
de jury. Doordat mijn gesprek soepeler 
liep en empathisch afsloot met een beter-
schapswens mocht ik mij de winnaar no-
emen van het NK baliegesprekken 2015. 

Ik nam mijn prijs in ontvangst en 
ging mij voorbereiden voor India.
Afgelopen zomer was het dan eindelijk 
zo ver. Tijd voor de reis naar India. Een-
maal daar aangekomen en de cultu-
urshock te hebben overleefd, was het 
vooral wennen aan het pittige eten en 
de hoge luchtvochtigheid. Want echt 
wennen aan het sfeertje op een IPSF 
World Congress hoef je niet, je wordt er 
zo in meegenomen. Iedereen praat met 
iedereen, ongeacht waar je vandaan 
komt, want we hebben allemaal toch 
een ding gemeen en dat is farmacie. 

Op dag 6 van het congres was het dan 
tijd voor het Patiënt Counseling Event. 
Ongeveer 24 uur voor de voorronde 
kregen wij de casus opgestuurd. Het 
ging om een anti-epilepticum, waarbij 
je een eerste uitgifte moest doen vol-
gens het Australische model. Vooral 
het toepassen van het Australische 
model was erg moeilijk, omdat de op-
bouw anders is dan hoe wij het hier in 
Nederland aanpakken. Daarnaast kun 
je je natuurlijk tot op zekere hoogte 
voorbereiden, maar tijdens de casus 
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krijg je vaak toch andere antwoorden van 
de patiënt dan gedacht. Dat de casus in 
het Engels gedaan moest worden vond 
ik eigenlijk geen probleem, ook al moet 
je soms wel even zoeken naar bepaalde 
woorden. Dit is een goede oefening, om-
dat het natuurlijk ook wel eens voorkomt 
dat je buitenlandse patiënten in je apoth-
eek hebt, die geen Nederlands spreken. 

Naast het Patiënt Counseling Event 
worden er nog veel meer andere work-
shops en competities gehouden. Hier-
naast wordt er onderling gesproken over 
de situatie in elk land in de farmacie en 
dit levert mooie discussies op. Naast 
goede discussies worden er ook nieuwe 
vriendschappen gevormd Dat gaat van-
zelf, want je hebt immers allemaal één 
ding gemeen en dat is de farmacie. De 
vragen  “Hoe heet je?” en “Waar kom je 
vandaan?” werden de eerste aantal da-
gen erg vaak gesteld. Maar na een aan-
tal dagen wist iedereen wel dat wij van 

K.N.P.S.V. The Netherlands waren. 

Lijkt het je leuk om eens mee te gaan 
naar een IPSF World Congress, dan 
zou ik het zeker aanbevelen. Doe mee 
aan het NK Baliegesprekken tijdens 
de Personal Development Day en 
wie weet sta je dan net als ik op het 
IPSF World Congress. Aankomende 
zomer zal dit plaats vinden in Zim-
babwe, houd de K.N.P.S.V. ledenmail 
in de gaten of zoek IPSF op via Face-
book of Google. Ik hoop in elk geval 
aankomende zomer weer mee te 
gaan naar Zimbabwe, want ik ben ze-
ker aangestoken met het IPSF virus. 

Viva la Pharmacie!

Op kamers Stage Afstuderen
Start

van je studie

VAN EEN MEDISCH STUDENT

Gratis lidmaatschap VvAA.
Omdat student zijn al duur 
genoeg is.
Als student kun je nu al gebruikmaken van de kennis

en het netwerk van VvAA. Met meer dan 115.000 

leden die in de zorg werken, of net als jij een (para)

medische opleiding doen. Een club waar je jouw  

toekomstige collega’s ontmoet en alvast goed kunt 

gaan netwerken.

Voordelen VvAA lidmaatschap

 Netwerk van ruim 115.000 (para)medici

 Regioborrels: netwerken met (student)leden

 Studentenraad: vertegenwoordigt jouw wensen

 1x per jaar groots studentenevenement 

 Seminars en vaardigheidstrainingen

 11x per jaar Arts en Auto en 4x per jaar  

 de studentenspecial

 Speciale studentenverzekeringen

 Advies rondom afstuderen en starten met werken

Lees meer en word lid op www.vvaa.nl/student

 facebook.com/vvaastudent

https://www.linkedin.com/profile/view?id=ADEAABZA4REBvliW45Kdao3_cNNwLfbAYtcud6g&authType=NAME_SEARCH&authToken=7h3R&locale=nl_NL&srchid=4270829101447407951066&srchindex=1&srchtotal=2&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A4270829101447407951066%2CVSRPtargetId%3A373350673%2CVSRPcmpt%3Aprimary%2CVSRPnm%3Atrue%2CauthType%3ANAME_SEARCH
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Op kamers Stage Afstuderen
Start

van je studie

VAN EEN MEDISCH STUDENT

Gratis lidmaatschap VvAA.
Omdat student zijn al duur 
genoeg is.
Als student kun je nu al gebruikmaken van de kennis

en het netwerk van VvAA. Met meer dan 115.000 

leden die in de zorg werken, of net als jij een (para)

medische opleiding doen. Een club waar je jouw  

toekomstige collega’s ontmoet en alvast goed kunt 

gaan netwerken.

Voordelen VvAA lidmaatschap

 Netwerk van ruim 115.000 (para)medici

 Regioborrels: netwerken met (student)leden

 Studentenraad: vertegenwoordigt jouw wensen

 1x per jaar groots studentenevenement 

 Seminars en vaardigheidstrainingen

 11x per jaar Arts en Auto en 4x per jaar  

 de studentenspecial

 Speciale studentenverzekeringen

 Advies rondom afstuderen en starten met werken

Lees meer en word lid op www.vvaa.nl/student

 facebook.com/vvaastudent

http://www.vvaa.nl/student
http://facebook.com/vvaastudent
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Dr. Patrick van Beelen is gepro-
moveerd in de microbiologie aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen en 
werkt sinds 1986 bij het Rijksinstitu-
ut voor Volksgezondheid en Milieu. 
Ook werkt hij sinds 2012 bij de Euro-
pean Food Safety Authority in Parma. 

Geneesmiddelen worden over het al-
gemeen niet getest op mogelijke na-
delige effecten voor het milieu. An-
dere biologisch actieve stoffen zoals 
conserveringsmiddelen, biociden en 
bestrijdingsmiddelen worden dat vaak 
wel. Daar is natuurlijk een goede re-
den voor: Je kunt een patiënt geen 
belang rijk medicijn onthouden alleen 
omdat het een risico voor het milieu is. 

Je kunt een patiënt geen belang-
rijk medicijn onthouden alleen 
omdat het een risico voor het mi-
lieu is 

Antibiotica zijn soms levensreddende 
medicijnen en die moet je dus wel 
aan een zieke patiënt geven. Temeer 
omdat er eigenlijk te weinig verschil-
lende soorten antibiotica zijn om alle 
soorten ziekteverwekkende bacteriën 
te bestrijden. Antibiotica zijn giftig of 
groei remmend voor bacteriën terwijl 
ze weinig giftig zijn voor mens en dier. 

Antibiotica zijn van oorsprong natuur-
lijke verbindingen, al worden er te-
genwoordig ook chemisch veranderde 
verbindingen gebruikt. Schimmels en 
actinomyceten produceren antibio-
tica en scheiden deze uit om de groei 
van omliggende bacteriën te vermin-
deren. Op deze manier zorgen schim-
mels en actinomyceten ervoor dat ze 
niet overwoekerd worden door bacte-
riën maar zelf organisch materiaal kun-
nen afbreken. Wij eten meestal geen 
beschimmeld of verrot voedsel omdat 
de micro-organismen allerlei giftige 
en onsmakelijke stoffen afscheiden 

De milieueffecten van veterinaire 
antibiotica
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die dat eten bederven. Toch is onze 
maag en spijsvertering sterk genoeg 
om specifieke door micro-organismen 
“aangetaste” voedingsmiddelen te 
verteren. Denk aan bier, wijn, brood, 
karnemelk, zuurkool, Franse kaas e.d. 

In de vleesproductie worden grote 
hoe veelheden antibiotica ge bruikt. 
Hier is wel een goede balans gewenst 
tussen het gebruik van antibioti-
ca en de milieu effecten hiervan. Een 
extreem goede en hygiënische ver-
zorging van de dieren kan het anti-
biotica verbruik verminderen. Er 
hangt echter wel een prijskaart je aan 
zodat consumenten meer voor hun 
vlees moeten gaan betalen. Voor een 
goede afweging is het noodzakeli-
jk dat we iets over de milieueffecten 
van veterinaire antibiotica afweten. 

Een extreem goede en hygiënische 
verzorging kan het antibioticaver-
bruik verminderen

De antibiotica worden door injectie 
of in het voer aan de dieren gegeven. 
De bacteriën die van nature de in-
gewanden van de dieren bewonen, 
worden vergiftigd en bacteriën die 
resistent zijn tegen het antibioticum 
nemen hun plaats in. Het antibioti-
cum wordt opgenomen in het bloed 
en komt op de plaats van de infectie 

aan en bestrijdt daar de ziekteverwek-
ker. Het antibioticum kan gedeeltelijk
 worden afgebroken en de restanten 
verlaten het dier via de uitwerpselen 
of de urine. Ook de resistente bacte-
riën verlaten via de uitwerpselen het 
dier en hun plaats wordt op termi-
jn weer overgenomen door de oor-
spronkelijke niet resistente bacteriën. 

Er kunnen ook teveel antibiotica in 
de bodem gebracht worden waar-
door de natuurlijke orde wordt 
verstoord

De mest wordt opgeslagen waarbij de 
antibiotica kunnen afbreken en de re-
sistente bacteriën kunnen afsterven. 
Uiteindelijk wordt de mest op het land 
uitgereden en komen er antibiotica, af-
braakproducten van antibiotica, resis-
tente bacteriën en resistentie genen in 
de bodem. Dat hoeft op zich niet zo erg 
te zijn omdat er immers al schimmels 
en actinomyceten in de bodem voor-
komen die ook antibiotica produceren. 
Het is echter een kwestie van maatvoe-
ring want er kunnen ook teveel anti-
biotica in de bodem gebracht worden 
waardoor de natuurlijke orde wordt 
verstoord. Ook worden er synthetische 
antibiotica gebruikt die niet in de natu-
ur voorkomen. Daarnaast komen resis-
tentie genen vaak op plasmiden voor 
waardoor ze van de ene naar de andere 
bacterie kunnen worden doorgegeven.
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De bacteriën in de bodem voeren een 
heel groot aantal verschillende pro-
cessen uit die belangrijk zijn voor de 
vruchtbaarheid van de bodem en de 
kwaliteit van het grondwater. Daar-
naast zorgen deze bacteriën ervoor 
dat ziekteverwekkers voor planten en 
dieren sneller afsterven in de bodem. 

Er zijn zorgen over de resistente 
genen van MRSA en ESBL

Wat betreft de resistentie genen zijn 
er zorgen over meticilline-resistente 
Staphylococcus aureus (MRSA) en 
extended spectrum betalactamases 
(ESBL). De bacterie Staphylococcus 
aureus kan heel besmettelijk zijn en 
steenpuisten produceren en longont-
steking veroorzaken. De MRSA is resis-
tent tegen de meeste antibiotica. Beta-
lactamases zijn enzymen die bepaalde 
groepen antibiotica kunnen afbreken. 
Extended spectrum geeft aan dat ze 
veel soorten antibiotica kunnen af-

breken.  In 2012 zijn ESBL produceren-
de darmbacteriën in alle onderzochte 
kippenfarms in Nederland gevonden. 
Ook ESBL producerende bacteriën kun-
nen dodelijke infecties veroorzaken. 

In 2012 zijn ESBL produceren-
de darmbacteriën in alle onder-
zochte kippenfarms in Nederland 
gevonden

Het  kabinet presenteerde op 25 juni 
2015 een integrale aanpak om het an-
tibiotica gebruik in de veeteelt te ver-
minderen.

Dr. Patrick van Beelen
 
Dit artikel is de persoonlijke mening 
van de auteur en bedoeld voor infor-
matie aan een breed publiek. 

https://www.linkedin.com/profile/view?id=ADEAAANqudEBH6E7N4QbYyHgzNJJ-cn5jAISKXU&authType=NAME_SEARCH&authToken=lXVI&locale=en_US&srchid=4270829101447408296776&srchindex=2&srchtotal=3&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A4270829101447408296776%2CVSRPtargetId%3A57326033%2CVSRPcmpt%3Aprimary%2CVSRPnm%3Atrue%2CauthType%3ANAME_SEARCH


NOVEMBER 2015 NOVEMBER 2015

35

Reception Committee 
EPSA AC 2018

Een feestje organiseren is één, een con-
gres organiseren is een heel ander ver-
haal. Een internationaal congres voor 
350 farmaciestudenten uit heel Euro-
pa organiseren is nóg uitdagender! En 
jij krijgt de kans dit te mogen doen!

In januari installeert de K.N.P.S.V. de Re-
ception Committee; een commissie die 
zich 2,5 jaar inzet om het vetste congres 
ooit neer te zetten! Met een groep van 
ongeveer 12 studenten kan jij heel Euro-
pa verbluffen met de Nederlandse cul-
tuur, punctualiteit en party-mentaliteit.

Overgehaald? Stuur een mail met je 
motivatie en CV naar commissaris-
buitenland@knpsv.nl. 

Geef in je motivatie ook een eerste 
en tweede voorkeur voor een functie 
binnen de RC op, zodat jij je favoriete 
functie kan gaan vervullen. De dead-
line hiervoor is 20 november. Hierna 
worden alle sollicitaties door de sol-
licitatiecommissie bekeken en wordt 
er een sollicitatie dag gepland, zodat 
in januari de perfecte RC kan worden 
geïnstalleerd.

Voor vragen, meer informatie of goud-
en tips kun je ook altijd terecht bij het 
eerder genoemde e-mailadres.

In de Reception Committee zijn de 
volgende functies te vervullen:
• Chairperson
• Vice-Chairperson
• Treasurer
• Sponsorship & Partnership  
 Officer 
• Secretary
• Social Events Officer
• Logistics Officer
• Information & Technology Officer
• Public Relations Officer
• Registrations Officer
• Education Officer
• Alumni Officer

mailto:commissarisbuitenland@knpsv.nl
http://epsa-online.org/
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Op 24 en 25 september vonden de 
Internationale Lunches plaats in 
Utrecht en Leiden en op 1 oktober 
de Internationale Avond in Gronin-
gen, hieronder staan de verslagen 
van de Internationale Commissie 
over deze informatieve avonden.

Internationale lunch Utrecht
De broodjes waren gesmeerd, het 
drinken stond klaar, de sprekers ston-
den te popelen, alles was geregeld. 
Langzaam kwam iedereen binnen 
druppelen en was het tijd voor de 
lunch. Nadat iedereen gegeten had 
kon de lezing beginnen.

Het begon met Patrick Jongeleen die 
vertelde over EPSA. Hij heeft uitgelegd 
wat het precies was en wat er voor 
ons als studenten allemaal mogelijk 
is in Europa. Als Europa dan nog niet 
ver weg genoeg was, had Diederik En-
schedé een alternatief. Hij heeft ver-
teld over IPSF. Wat het is, wat er voor 
activiteiten zijn en hoe studenten hun 

steentje bij kunnen dragen. 
Daarna kwam Sabine Derksen van 
Work the World. Over de hele wereld 
verspreid zijn stage plekken waar je 
stage kan lopen. De meest prachtige lo-
caties kwamen voorbij. Ik denk dat de 
meeste studenten in de zaal hun ogen 
uit keken en net als ik echt enthousiast 
waren. 

Bianka Zandee vertelde ook iets over 
stages, maar dan de IMP stages. Wat 
het precies is en hoe zij als IMP coördi-
nator studenten kan helpen bij het vin-
den van een stage plek. Als allerlaatste 
was Matthijs Jager aan de beurt. Zijn 
enthousiasme over het congres en de 
reception committee stak de rest aan 
om misschien zelf ook te helpen met 
het organiseren van het EPSA congres 
in Nederland!

Ikzelf vond het interessant om te horen 
wat er allemaal voor mogelijkheden 
zijn en ik kan nu al niet wachten tot ik 
zelf ooit een stage in het buitenland 
kan doen. 
Hanne Borgers - commissaris

Internationale 
Lezingen

http://www.knpsv.nl/commissies.htm?nr=5
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Internationale lunch Leiden
De internationale lunch in Leiden mag 
geslaagd genoemd worden! Met iets 
meer dan 50 gasten en 5 gastsprekers 
was de lezing druk bezocht. Met de 
hulp van Patrick, Diederik en Niek war-
en er genoeg broodjes om alle gasten 
van een heerlijke lunch te voorzien. De 
eerste spreker van de lunchlezing was 
Patrick Jongeleen met informatie over 
EPSA. Patrick werd opgevolgd door Die-
derik die de aanwezigen geinformeerd 
heeft over het IPSF. Als gastsprekers 
hielden Marjeike, Parand en Suzanne 
een presentatie over respectievelijk 
de SEP stage, het bestuur van IPSF en 
werkgroep en reception committee. 
Met zoveel sprekers was 3 kwartier 
eigenlijk te kort, maar met een kleine 
uitloop heeft toch iedereen zijn/haar 
verhaal kunnen houden!
Niek van Vught - commissaris

Internationale avond Groningen
Op 1 oktober vond de Internationale 
Avond van de K.N.P.S.V plaats in Gron-
ingen. De deelnemers werden ontvan-
gen met koffie, thee en koekjes. Vervol-
gens werden er verschillende praatjes 
gehouden over allerlei internationale 
evenementen door de sprekers. 

Er werd onder andere verteld over EPSA 
(European Pharmacy Student Associa-
tion) en IPSF (International Pharmacy 
Student Federation), maar ook over de 
(SEP) Student Exchange Program, het 
Individual Mobility Project (IMP) stage 
én over verschillende internationale 
congressen. Aan het eind van deze in-
teressante en zeer informatieve avond 
werd er ook nog lekker geborreld!
Abdul al Tamari - Penningmeester
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Mediq Hockeytoernooi

KIm van der 
Heijden is 22 jaar 
oud en vijfdejaars 
studente  farma-
cie in Utrecht. Ze is 
secretaris van de 
congrescommissie 
der K.N.P.S.V.

Het Mediq hockeytoernooi is voor mij 
altijd al een evenement geweest om 
naar uit te kijken. Niet alleen om mijn 
amateurhockeykunsten te vertonen, 
maar vooral om iedereen na een heer-
lijke zomervakantie weer terug te zien 
en lekker bij te kunnen kletsen. Nadat 
we eenmaal in Maarssen aange-
komen waren en de verdeling van 
de bekende kleurrijke Mediq-shirtjes 
gedaan was, verschenen de teams 
van ,,Aesculapius”, P.S., U.P., UIPS, 

Scheele/Eucalypta, Mediq en het team 
van de K.N.P.S.V. aan de start van het 
toernooi. 

Gelukkig kreeg ik de kans om nog wat 
langer uit te kunnen brakken van de 
avond ervoor en te oefenen met hoe 
je nou een bal slaat met de goede kant 
van je stick, omdat de eerste wedstrijd 
van het K.N.P.S.V.-team pas ‘s middags 
gespeeld zou worden. Na een heerlijke 
lunch begonnen we dan ook aan onze 
reeks wedstrijden. Ervaren hockeyer 
Diederik gaf ons instructies voor de 
start van elke match, maar ik had ech-
ter mijn eigen tactiek: Zo veel mogelijk 
het andere team in de weg lopen. Hier 
schijn ik dan ook heel goed in geweest 
te zijn. Aesculapen met verstand van 
hockey zorgden vanaf de zijlijn voor 
het nodige vermaak. 

NOVEMBER 2015
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Helaas hebben we de winnaarspoules 
net niet gehaald, maar het was wel 
heel erg leuk en we hebben het de 
fanatieke hockeyteams zeker niet ge-
makkelijk gemaakt. 

Voor het diner werd de bokaal uit-
gereikt aan het team van UIPS. ’s 
Avonds was er een heerlijke binnenbbq 
waarbij we er eerst een grondige ana-
lyse op los hebben gelaten over hoe 
het buffet nou eigenlijk werkte. Dit 
begon in het midden en liep daarna 
naar links en naar rechts uitl. Dit zorg-
de voor de nodige verwarring en grap-
pige taferelen.

 De dag werd afgesloten met de nodige 
kaartspelletjes. Ik heb die dag ook nog 
ergens leren Yousoufen (wat zoals ik 
het begreep een soort blufpoker is) 
met drankmuntjes als inzet en gebrui-
kt werd voor de vermenigvuldiging van 
de zes-literpitchers bier. Hopelijk zet 
BENU de trend van het Mediq hockey-
toernooi volgend jaar voort (wie weet 
als het BENU hockeytoenooi?). Zo ja, 
dan zien jullie mij daar sowieso terug!

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAkAABJqKA4BScrOjFukTcEz4XdjrA-MWq6k43w&authType=NAME_SEARCH&authToken=l5Fi&locale=nl_NL&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A308946958%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1447408499118%2Ctas%3Akim


HET RONDETAFELGESPREK:
“ZORG OM GELD”
Discussies aan de hand van stellingen en casussen

Be there!

Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door:

8 januari 2016 

ABN AMRO Hoofdkantoor 
te Amsterdam

Gratis deelname
Inclusief borrel!

Details worden later bekend gemaakt

http://www.knpsv.nl/agenda.htm?activiteit=320


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, juli en oktober. De aanvragen 
dienen bij ons binnen te zijn in de periode voorafgaand aan het trimester waarin het onderzoek zal 
plaatsvinden. 

De aanvragen worden beoordeeld door een Curatorium dat bestaat uit een hoogleraar Farmacie, de 
secretaris van de KNMP, een bureaufunctionaris van de KNMP en een student 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 voor eventuele publicatie in het 
Pharmaceutisch Weekblad. 
        
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
of download het aanvraagformulier via knmp.nl/over-de-knmp/fondsen/stipendiafonds

A4 stipendiafonds advertentie 2014.indd   1 04-03-15   14:51
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