


 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/


mailto:folia@knpsv.nl


ALGEMEEN
03   Colofon  
    ipsum dolor amet, adipiscing. 

06   Voorwoorden
    Redactie, K.N.P.S.V., P.S., „Aesculapius” en U.P.

24   Vereniging van Jonge Apothekers  
        Lees het column van Erik Feenstra over St. Eustasius

46   Agenda 
    Blijf op de hoogte van activiteiten/evenementen

Vaccins
19   Nieuwe therapie tegen kanker 
    Prof. dr. Arjan W. Griffioen

42   ontwikkeling Ebola-vaccin
        Johnson & Johnson
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VERSLAGEN
28   SEP Seattle
    Reis mee met Mariëlle

37   Stage in Ghana
    Krista vertelt over haar buitenlandse stage

OVERIG
2222   Stipendiafonds
    Lees over de nieuwe regels

34   Teddy Bear Hospital
    Ook beren hebben wel eens au..

    
    Sed a convallis dui, aliquet mi.

34

37

42
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https://www.facebook.com/pages/Folia-Pharmaceutica/185731858296822




http://www.linkedin.com/company/koninklijke-nederlandse-pharmaceutische-studenten-vereniging-k.n.p.s.v.-
https://www.facebook.com/KNPSV
https://twitter.com/knpsv
http://www.knpsv.nl




https://www.facebook.com/pharmaciae.sacrum
https://www.psgroningen.nl
https://www.linkedin.com/pub/quincy-de-hoog/49/519/51b




https://nl-nl.facebook.com/LPSVAesculapius
https://twitter.com/lpsvaesculapius
https://nl.linkedin.com/pub/praeses-�aesculapius�/1b/a2b/116
http://www.aesculapius.nl




www.upsv.nl
https://www.facebook.com/unitas.pharmaceuticorum




https://www.facebook.com/phvdhygeia


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









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 februari, juni 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.indd   1 18-11-13   13:33
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Sluit nu eenvoudig online de VvAA zorgverzekering Student en maak kans op een van de tien giftcards  
ter waarde van € 150,-. En ga gezond en sportief 2015 in.

Maak kans op een Perry Sport Giftcard t.w.v. E 150,-

Op kamersIngeloot
Stage of

Co-schappen
VvAA zorgverzekering 

geregeld 

VAN EEN MEDISCH STUDENT

VvAA zorgverzekering Student.
Omdat je weet wat je nodig hebt.
En wat je daar voor wilt betalen. Daarom biedt VvAA de  

zorgverzekering Student; zonder onnodige dekkingen, met snelle 

uitbetaling én tegen een scherpe premie. Omdat student zijn al 

duur genoeg is. Bij VvAA snappen we jouw situatie. En dus vind 

je bij ons een zorgverzekering die bij je past. 

Voordelen VvAA zorgverzekering Student

 geen onnodige dekkingen dus een scherpe premie

 declareren met je smartphone en snelle uitbetaling

 100% vergoeding voor vaccinaties buitenland  

 én anticonceptie vanaf 21 jaar

 vrije keuze van arts en ziekenhuis

Lees meer en sluit af op www.vvaa.nl/zorg-student

Romee Gostelie,

3e jaars studente Geneeskunde

http://www.vvaa.nl/zorg-student


















JE LOOPBAAN START MET HET 
MEDISCH STUDENTEN PAKKET

Medisch studenten kiezen voor ABN AMRO

Volg je een medische studie? Dan weet jij als geen ander dat jouw opleiding langer 
duurt dan de meeste andere. Je bankzaken regel je dus liever in één keer goed, 
zodat je er tijdens je studie geen omkijken naar hebt. Voor jou is er daarom het 
ABN AMRO Medisch Studenten Pakket; speciaal voor studenten geneeskunde, 
tandheelkunde, diergeneeskunde en farmacie. Ook een Medisch Studenten Pakket 
afsluiten? Je regelt het snel bij een ABN AMRO vestiging bij jou in de buurt. Of bij 
een van de medische faculteitsshops in de studentensteden. Vraag onze adviseurs 
om meer informatie of kijk op abnamro.nl/medischestudent





















Agenda
K.N.P.S.V.
24/01  Januari AV

24/01  Hygeia Activiteit

20/02  Themabijeenkomst

L.P.S.V. ,,Aesculapius''
09/01  Aftertentamen-bijeenkomst

     Eerstejaars

14/01  Lunchlezing

14/01  Masterborrel

20/01  DDB

21/0121/01  Lunch goed doel

26/01  Halfjaarlijkse ALV

28/01  Feest met CoDe

03/02  Borrel goed doel

06/02  Master open dag

11/02  Lunchlezing

17/02  DDB

21/0221/02  Ouderdag

25/02  Panaceafeest

Pharmaciae Sacrum.
08/01  Derdejaars Filmavond

15/01  EJC-feest

22/01  POLOS Workshopavond

27/01  Algemene Ledenvergadering

03/02  STOF-vergadering

03/0203/02  P.S.-borrel

133e Dies Natalis:

04/02  Symposium

     Receptie

     Openingsfeest

05/02  Culturele Avond

07/02  Buitendag

          Galadiner en -bal

10/02  Commissie Informatie Avond

18/02  Activiteit met het GRIP

24/02  SSS Eerstejaarssymposium

26/02  FaMe-avond

 

Unitas Pharmaceuticorum
08/01  Ziekenhuisfarmacie Avond

14/01  S&G-Nieuwjaarsdiner

14/01  EFC Nieuwjaarsfeest

17/01  Ouderdag

19/01  ABN Avondsymposium

02/0202/02  U.P.-Borrel (CPS pubquiz)

07/02  Carrièredag

10/02  Herenactiviteit

10/02  Damesactiviteit

18/02  ALV

25/02  Almanakreceptie en onthullings - 

     feest
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