
K.N.P.S.V. Folia
Pharm

aceutica

Corruptie in farmacie
verhalen van het congres

De farmaceutische industrie
geen glazen plafond
 
Apothekers zonder grenzen
‘This work is contagious’ 

Even voorstellen:  
de nieuwe  

besturen

Kies-keurig

JAARGANG 102  NUMMER 5
JULI 2015



 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/


AG
EN

D
A

2015 JUL PAG 3 

Augustus
25/26 Binnenlands Bedrijven  
 Bezoek
27 Eerstejaars Introducti edag

September
1 P.S.-Borrel
4-6 Eerstejaars Introducti ekamp
9 Eerstejaars Lunchmiddag
14 Tweedejaars Lunchmiddag
17 Eerstejaars Beroepenmiddag
22 Vierdejaars Lunchmiddag
 Goede Doelen Acti viteit LOS

Pharmaciae Sacrum

Augustus
27 Mediq Hockeytournooi
31 Introducti ekamp

September
1-2  Introducti ekamp
7 U.P.-Borrel 
15 ABN AMRO avondsymposium
16 EFC Feest
23 BENU tweedejaars excursie

Oktober
5 U.P.-Borrel
14 ALV 
21 CPS Lunch Lecture

Unitas Pharmaceuti corum

Augustus
12  Facultaire Ochtend  
27  Mediq Hockeytournooi
September
9  Lunchlezing
11-13  Eerstejaarsweekend
14  Eerstejaars BBQ
16  Master BBQ
21  Wereldlunch
23  Lustrumonthulling
Oktober
5-7  FIGON Dutch Medicines Days
19  Inaugurele ALV L.P.S.V. „Aesculapius”

„ Aesculapius”

Juli
20-26  EPSA Summer University, Lissabon
Augustus
31 - 9   IPSF World Congress, Hydrabad India
September
24  Internati onale Lunch, Utrecht
25  Internati onale Lunch, Leiden
Oktober
1  Internati onale lunch, Groningen
10  Najaars AV
11  Functi onarissen Acti viteit
16-18  TWIN, Geneve

K.N.P.S.V. 

29 STOF-Vergadering
 P.S.-Borrel

Oktober
12 Derdejaars Lunchmiddag
13 EJC-Feest
27 ALV



IN
H

O
U

D

Agenda

Redacti oneel

K.N.P.S.V.

Pharmaciae Sacrum

Aesculapius

Unitas Pharmaceuti co-
rum

03

06

08

10

12

14

Hygeia 

Work the World  
   
Industrie-apotheker
Door: P. van Ardenne

Student “Abroad”
Door: G. Cordeiro
Eerstejaarsacti viteit

Lareb
   

16

17

19

22

25

26

06 17

2015 JUL PAG 4 



Benefi et Commissie 
     
Verslag Congres  
 
IMP    
 
EPSA

Australië

Apothekers Zonder 
Grenzen

28

30

36

38

41

44

Colofon49

22 30 41

2015 JUL PAG 4 2015 JUL PAG 5 



te oriënteren op het carrièregebied. Er zijn 
echter veel meer mogelijkheden hierbinnen. 

Voor de laatste editie van de Folia Phar-
maceutica van dit academisch jaar heb-
ben we er daarom voor gekozen een 
aantal niet zo bekende beroepen bin-
nen de (bio-)farmacie uit te lichten.

Pieter van Ardenne zal ons vertellen 
over zijn keuzes die hij gemaakt heeft die 
hebben geleid tot zijn huidige beroep: 
Associate Director Medical Affairs bij MSD. 
Loek de Jong is een apotheker bij het Lar-
eb, het Nederlands Bijwerkingen Centrum. 
Hij vertelt over het werk dat bij het 
Lareb gedaan wordt en waarom dit 
zo belangrijk is voor de farmacie. 

Verder zal Inge van Geijlswijk ons inlicht-
en over de farmaceutische wereld in de 
diergeneeskunde. Als laatste hebben 
wij het genoegen gehad om Issaka 
Fanamy te mogen interviewen. Hij 
werkt in ontwikkelingslanden als 
apotheker voor Artsen zonder Grenzen.

Naast de serieuze onderwerpen zul-
len er natuurlijk ook weer verhalen te 

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

Beste lezer,

Het leven bestaat uit keuzes maken. Som-
migen zullen geen grote impact hebben 
op het dagelijkse leven, zoals: “Welke 
route zal ik naar huis nemen?”, anderen 
zullen geen grote impact hebben op de 
korte termijn: “Wat zal ik vanavond eten?”. 
Er zijn echter ook keuzes die direct een 
grote invloed kunnen hebben op de gang 
van zaken. Een hele belangrijke hebben 
wij allen al gemaakt: “Wat zal ik gaan stu-
deren?”. Deze keuze heeft ons gebracht 
tot waar wij nu zijn als (bio-)farmaceu-
ten. Daarmee zijn wij echter bij lange na 
nog niet op onze eindbestemming. Er lig-
gen nog veel meer keuzes in het verschiet, 
welke niet altijd even makkelijk zullen zijn.

Binnen de (bio-)farmacie zijn er ook vele 
wegen die betreden kunnen worden, waar-
door het maken van de juiste keuze niet al-
tijd even makkelijk zal zijn. Waar de een al 
precies weet wat hij/zij later wil, zal de ander 
juist nog geen idee hebben. Natuurlijk is het 
voor iedere (bio-)farmaceutische student 
mogelijk om snuffelstages te lopen om zich 

Redactioneel
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lezen zijn van K.N.P.S.V.-ers over de ac-
tiviteiten van de afgelopen tijd, zoals 
de eerstejaarsactiviteit. Ook vertelt de 
Benefietcommissie over de Vampire Cup 
en vertellen Bianka Zandee en Roger de 
Rooij over het Individual Mobility Project. 

In de afgelopen periode heeft ook het 
EPSA Annual Congress plaatsgevonden in 
Toulouse, waarover Veronika Stoilkovska 
uit Macedonië zal vertellen. En wat ab-
soluut niet vergeten mag worden in deze 
editie is een stuk over het K.N.P.S.V. con-
gres dat tijdens het Hemelvaartsweekend 
plaats heeft gevonden. Zo kan eenieder 
die bij het congres aanwezig was herinner-
ingen ophalen en hopelijk wordt eenieder 
die er niet aanwezig was geënthousias-
meerd om er volgend jaar wel bij te zijn.

Als laatste wil ik in dit voorwoord mijn com-
missie nog bedanken. Het is een druk, maar 
ontzettend leuk jaar geweest en zij heb-
ben zich met hart en ziel ingezet om keer 
op keer een prachtige editie neer te zetten. 
Lieve Ard, Jolet, Tram, Rik en Erin, ik had 
deze commissie met niemand anders wil-
len doen en ik ga het missen om jullie niet 
iedere twee weken te zien volgend jaar! 

Maar aan ieder eind zit ook een nieuw be-
gin, dus ik wil de nieuwe commissie ter 
redactie van de Folia Pharmaceutica heel 
veel succes, maar ook vooral veel ple-
zier wensen. Bij deze voor een laatste maal:

Liefs,

Namens de commissie ter redactie van de 
Folia Pharmaceutica ’14-’15 “Fortuna”,

Iris Lafeber

h.t. voorzitter

Klik hier voor:
de site

Facebook
de mail
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Lieve (bio-)farmaceuten,

Het studiejaar 2014-2015 is alweer 
bijna ten einde bij het verschijnen van 
deze editie van de Folia. Nog even 
en dan kunnen jullie starten aan jul-
lie welverdiende vakantie. Het begin 
van een hopelijk zonnige periode, 
waarin veel genoten kan worden 
van terrasbiertjes, terwijl vitamine 
D in overvloed wordt geabsorbeerd. 

De start van de zomer betekent 
voor ons als bestuur het echte be-
gin van ons bestuursjaar. Jullie zijn 
altijd welkom op ons K.N.P.S.V.-hok 
op de 10e verdieping van het Gor-
laeus. Dus als je toevallig in de buurt 
bent, trotseer de trap en kom gezel-
lig kletsen onder het genot van een 
kopje koffie en het mooie uitzicht.

Het is alweer eventjes geleden, maar 
ook het 72e Congres der K.N.P.S.V. 
was weer een succes. Tijdens het 
Hemelvaartweekend hebben 120 
(bio-)farmacie studenten kennis kun-
nen maken met verschillende facet-
ten van het thema van het sympo-
sium ‘Corruptie in het menselijk li-

chaam en in de medische wereld’. 

Ook was er de gelegenheid om deel 
te nemen aan uiteenlopende work-
shops. Uiteraard zijn deze educa-
tieve activiteiten afgewisseld met de 
meer ontspannen activiteiten. Zo is 
een bierfietstochtje door de Apel-
doornse natuur, Bubble voetbal en 
een Wijnproeverij aan bod gekomen. 
Al met al was het een top week-
end waarin er goed is geïntegreerd 
binnen en tussen de afdelingen. 

Op het moment van schrijven staat 
onze eerste echte activiteit op de 
planning, namelijk  de Sportdag. 
Dit jaar zullen we de Schotse High-
land games gaan spelen, met aan-
sluitend een whisky proeverij en een 
BBQ. Wij als kersvers bestuur heb-
ben er in ieder geval erg veel zin in en 
we hopen jullie daar te ontmoeten.

Ook internationaal is er binnen de 
(bio-)farmacie genoeg te beleven 
deze zomer. Eind juli gaat Diederik 
samen met een aantal andere (bio-)
farmacie studenten naar het IPSF 
World Congress in India. Ook dit jaar 

K.N.P.S.V. 
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lia commissie 2014-2015. Iris, Ard, 
Jolet, Tram, Rik en Erin, jullie hebben 
een vijftal mooie Folia’s weten neer te 
zetten, hartstikke bedankt hiervoor! 

Voor nu wil ik iedereen veel lees-
plezier wensen met deze ‘Kies-
Keurig’-editie van de Folia. Geni-
et van de zomervakantie en hope-
lijk zien we elkaar op één van de 
activiteiten in het nieuwe studiejaar!

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

Emilie van der Sande
h.t. Voorzitter der K.N.P.S.V.

is er weer een EPSA Summer Univer-
sity, ditmaal in Lissabon, Portugal. 

Hiervoor kun je je nog steeds in-
schrijven om samen met Europese 
(bio-)farmacie studenten een afwis-
selend programma met educatieve, in-
formele en leuke activiteiten te volgen.

Het thema van deze Folia is ‘Kies-
Keurig’. Ook binnen de genees-
middel ontwikkeling(en) wordt er 
kieskeurig te werk gegaan. Prof. 
Dr. Jaap van Laar, een van de sprekers 
van het symposium op het con-
gres, concludeert dat de strenge 
en kieskeurige regels voor mens-
gebonden onderzoek genees-
middel ontwikkeling belemmeren. 

Strenge regels zijn nodig om risico’s 
met betrekking tot geneesmiddel 
gebruik te verkleinen. Echter, 
denk ik dat er in de nabije toe-
komst een goede balans moet 
worden gevonden, om geneesmid-
del ontwikkeling een kans te geven.

Dit vijfde nummer van de Folia be-
tekent ook het einde voor de Fo-

Klik hier voor:
de site

Facebook
LinkedIn
Twitter
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sen de medicijnen van fabrikanten, 
de zorgverzekeraar kiest één pre-
ferent geneesmiddel. Je zou dus kun-
nen zeggen dat de zorgverzekeraar 
erg kieskeurig is wanneer zij voor 
een preferent geneesmiddel kiezen. 

Ik ben dan ook benieuwd welke 
kant de Folia commissie van dit 
thema zal belichten in dit num-
mer van het Folia Pharmaceutica. 

Aangezien (bio)-farmacie slechts in 
drie steden gestudeerd kan worden, 
zullen de nieuwe eerstejaars een 
keuze gemaakt hebben tussen deze 
drie steden. Wij zullen ook volgend 
jaar in Groningen weer veel nieu-
we eerstejaars verwelkomen en hen 
thuis laten voelen in Groningen en 
bij G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum”. 

Zij zullen voor het eerst in aanraking 
komen met Pharmaciae Sacrum tij-
dens de Introductiedag en het Eerste-
jaars Introductiekamp. Daarnaast or-
ganiseren wij speciaal voor hen de 
Eerstejaars Beroepenmiddag, zodat zij 
alvast een idee krijgen welke kanten 
ze met Farmacie allemaal op kunnen. 

Geachte lezer,

Op deze mooie zomerdag kijk ik 
naar buiten en zie de natuur in volle 
gang. Vogeltjes springen willekeurig 
van tak tot tak en in de binnenstad 
gaan mensen willekeurig van ter-
ras naar terras. Erg kieskeurig lijken 
de mensen en de vogels niet te zijn. 

Een kieskeurigheid welke vaak wel in 
de Farmacie en de Farmaceutische 
industrie te vinden is. Medicijnen 
worden voordat ze op de markt
komen aan zoveel tests en onder-
zoeken onderworpen, dat hier van 
enige willekeur geen sprake blijkt 
te zijn. De Farmaceutische indus-
trie is juist erg kieskeurig wat be-
treft het toelaten en goedkeuren 
van medicijnen op de markt. 

Kieskeurigheid is een fenomeen 
wat vaker te zien is in de Farma-
ceutische wereld, zo zijn zorgverze-
keraars erg kieskeurig wat betreft 
het voorschrijven van medicijnen. 

Door het preferentiebeleid heeft de 
apotheker niet langer de keuze tus-

G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum”
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Door het organiseren van dit soort ed-
ucatieve activiteiten bieden wij onze 
leden een houvast om een goede car-
rièrekeuze te maken. Kieskeurigheid zal 
ook hier uiteindelijk dus belangrijk zijn. 

Rest mij nog twee dingen te zeggen. 
Ten eerste, veel leesplezier met al-
weer dit laatste nummer van het Fo-
lia Pharmaceutica. Ten tweede alvast 
een hele fijne zomervakantie gewenst.

Namens het 133e bestuur der 
G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum”

Theo Last
h.t. praeses

Klik hier voor:
de site

Facebook
LinkedIn
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huisapotheek tot de afdeling 
regulatory affairs bij een groot far-
maceutisch bedrijf.  Het wordt er 
als student niet makkelijker op.

Ook in de nabije toekomst wordt 
kiezen al een flinke uitdaging 
voor de bachelorstudent, vooral 
hier in Leiden. Zo zal het (waar-
schijnlijk) niet lang meer duren, 
of je kunt in de toekomst kiezen 
uit niet vier, maar wel vijf ver-
schillende masters: Science Based 
Business, Communicatie, Edu-
catie, Research en de nieuwe 
opleiding Medische Farmacie. 

Dit fantastische vooruitzicht zorgt 
ervoor dat studenten zich meer 
kunnen specialiseren juist in 
het gebied wat hen het meeste 
aanspreekt. Het nadeel is wel dat 
er met meer keuze ook meer twij-
fels komen, waardoor het kies-
proces weer bemoeilijkt wordt.

Hoe zorg je er dan uiteindelijk 
voor dat je de juiste keuze maakt? 
Daarvoor is het allereerst belangrijk 
dat je voor jezelf de juiste doelen 

Waerde (Bio-)Farmaceuten,

Voor u ligt alweer de laatste editie 
van de Folia Pharmaceutica van dit 
jaar. In deze editie treft u vele nieu-
we gezichten aan, met stukjes ge-
schreven door de nieuwe praesides. 

Toen ik vorig jaar de laatste hand 
legde aan mijn allerlaatste Folia 
als commissie ter redactie van de 
Folia Pharmaceutica, voelde het 
vreemd om al die nieuwe be-
sturen daar te zien staan: wat gaat 
de studietijd eigenlijk verschrikkelijk
snel! Zo snel, dat er amper tijd lijkt 
om goed over je keuzes na te denken. 

Voor je het weet, is de deadline 
om te kiezen alweer bereikt. Ik kan 
mij voorstellen dat veel studenten 
moeite hebben met het maken 
van keuzes  over de toekomst, ze-
ker omdat de wereld als (bio-)
farmaceut aan je voeten ligt. 

De opties zijn bijna eindeloos: van 
het behalen van je PhD in het 
laboratorium tot het stichten van je 
eigen apotheek en van de zieken-

L.P.S.V. „Aesculapius”
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stelt: wat vind ik nu eigen-
lijk echt belangrijk? Als je dat 
hebt gedaan, zal het kiezen 
al een stuk makkelijker zijn. 

Soms is het ook belangrijk om 
erachter te komen wat je juist 
niet wilt. Dat kun je dan weer 
bereiken door een snuffel-
stage of door na je studie een 
keer van baan te veranderen.

Ook helpt het om goed om je heen 
te kijken: wat hebben andere 
mensen gedaan? Welke keuzes 
maakten zij totdat ze de func-
tie bereikten die zij nu bekleden? 

Op dit gebied biedt de commissie 
ter redactie van de Folia Phar-
maceutica deze editie de uit-
komst! Vele schrijvers zullen jul-
lie in deze editie mee gaan nemen
langs de keuzes die zij gemaakt heb-
ben en deze keuzes onderbouwen. 

Misschien doe jij door het lezen van 
de Folia wel nieuwe ideeën op bij 
het maken van jouw keuze! Ik wens 
iedereen veel leesplezier met 

de nieuwe editie van de Folia Pharma-
ceutica.

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

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

Mathijs de Kleer
h.t. praeses aesculapii

Klik hier voor:
de site

Facebook
LinkedIn
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heeft een geweldige survivaldag geor-
ganiseerd waar iedereen dagen lang 
spierpijn aan heeft overgehouden. 

De CPS commissie heeft een pubcrawl 
georganiseerd waar wij alle bekende 
kroegen in Utrecht wel even zijn gepas-
seerd. Verder hebben we onder andere 
een symposium over nanotechnologie 
in medicatie gehad en zijn we met Mo-
sadex op excursie geweest naar Elsloo.

Binnenkort is het jaar alweer voorbij. 
Bij U.P. zal het jaar met een knal worden 
afgesloten, namelijk met het einde-
jaarsweekend. Na dit intensieve week-
end kan iedereen dan lekker uitrusten 
in de eerste dagen van de vakantie. 

In de zomer, op 28 augustus zal het 
Mediq hockeytoernooi plaatsvinden. 
Hier zal de strijd worden aangegaan 
tussen de afdelingen. Er zijn zowel 
fanatieke als recreatieve teams. Een 
leuke manier om de vakantie af te 
sluiten en weer vol goede moed te 
beginnen aan een nieuw collegejaar. 

Dit is alweer de laatste editie van de 
Folia Pharmaceutica en gaat over bij-

Waarde leden der K.N.P.S.V.,

De zomer is in aantocht, de eind-
sprint is begonnen. Iedereen is aan 
het stressen om de laatste tentam-
ens nog binnen te slepen en te voor-
komen dat die nare herkansing in 
de zomervakantie plaats zal vinden. 

Op het moment van schrijven zitten 
wij net een paar dagen op het U.P.-
hol. Na een geslaagde wissel was 
het de eerste dag een beetje onwen-
nig en waren we constant op zoek 
naar de nietmachine, insteekmapjes 
en zelfs de wachtwoorden van onze 
computer. Maar zo zitten we nu, een 
geweldig wisselfeest en meteen al 
diverse activiteiten verder, al redelijk 
vertrouwd in het hol om het reilen en 
zeilen van de vereniging te verzorgen. 

De afgelopen tijd heeft U.P. veel acti-
viteiten georganiseerd. Zo hebben wij 
een fantastische BuiCie naar Buda-
pest gehad met bezoeken aan Gedeon 
Richter, EGIS en voor de nodige 
ontspanning zijn wij ook naar veel 
bezienswaardigheden en een tra-
ditioneel badhuis geweest. De S&G 

U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum”
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zondere (bio-) farmaceutische beroep-
en. Veel farmaceuten zullen vanzelf-
sprekend apotheker worden, in deze 
editie worden juist de minder voor de 
hand liggende beroepen aangekaart. 

Leuk, omdat hier veel minder over 
bekend is en dit vooral voor nog oriën-
terende studenten handig is. Als Far-
maceut kan je immers meer kanten op 
dan je denkt, zo liggen beroepen als 
medisch consultant of in bepaalde tak-
ken van het bedrijfsleven minder voor 
de hand. Deze Folia Pharmaceutica 
biedt u de uitgelezen kans hier 
van alles over te weten te komen.

Dan rest mij alleen nog u veel plezier 
te wensen bij het lezen van deze 
Folia Pharmaceutica. Ik hoop u 
nog op veel activiteiten van U.P. en 
de K.N.P.S.V. te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

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

Ramon Contrucci
h.t. praeses

Klik hier voor:
de site

Facebook
LinkedIn
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en waar je van kunt profiteren! Natuur-
lijk horen we het graag als je meer wilt 
weten over “Hygeia”. Aarzel dan ook niet 
om één van ons aan te schieten op bor-
rels, feestjes en andere gelegenheden 
(we zijn te herkennen aan de niet-te-mis-
sen roze petjes, vesten, shirts, and so on)

Dikke, roze kussen,

Namens het bestuur der Ph. V.D. “Hygeia”,
Denise van Vessem 
h.t. voorzitter

Lieve leden der K.N.P.S.V.,

Het is me als nieuwe voorzitter van het 
Pharmaceutisch Vrouwendispuut “Hygeia” 
een eer het eerste stukje te mogen schrijven 
voor dit interessante, leuke en leerzame 
verenigingsblad van de K.N.P.S.V. (waar-
van ik nog altijd vind dat de standaard 
lay-out neonroze zou moeten worden). 

In het Pinksterweekend hebben 
Marrit Aaten (Groningen), Lisanne Verwiel 
(Utrecht) en Tessa de Korte (Leiden) als be-
stuur plaatsgemaakt voor Léonie Schuur-
mans (Leiden), Anne van Schip (Gron-
ingen) en mijzelf. We hopen dat we 
jullie dit jaar kunnen laten zien wat 
voor gezellig, leuk, ambitieus, bruisend 
en vooral roze dispuut “Hygeia” is! 

Ter ere van het lustrum zullen we in 
augustus met een groep van 22 giebelkonten 
ook nog eens afreizen naar een mooie,
zonnige bestemming, waar de roze 
wodka wederom rijkelijk zal vloeien…

Word gauw lid van onze Facebookpagina
en blijf daardoor op de hoogte van al 
onze activiteiten en andere leuke ding-

Ph.V.D. Hygeia

Klik hier voor:
Facebook
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BOOST JE CV 

GA EEN AANTAL WEKEN - NAAR HET BUITENLAND - 
MET WORK THE WORLD MEE!

Ooit gedacht om af te reizen naar een on-
derontwikkeld land? Wil jij ervaren hoe de 
dag van een farmaceut er uit ziet in een 
land in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Inzicht 
krijgen in de beperkingen en de creativiteit 
die nodig is om verschillende aandoening-
en en tropische ziekten te behandelen? 

Wie zijn wij?
Work the World is toonaangevend 
aanbieder van op maat gemaakte me-
dische (vrijwillige) stages in Afrika, Azië 
en Zuid-Amerika. Sinds 2005 hebben wij 
meer dan 5000 plekken voor studenten van 
over de hele wereld georganiseerd, en met 
succes! 98% van alle studenten heeft ons 
aanbevolen en daar zijn wij best trots op.

Hoe werken wij?
Samen met jou stellen wij een program-
ma samen dat past bij je niveau, ne-
men al het gedoe rondom de organisatie 
en voorbereiding uit handen en zorgen 
gedurende je hele verblijf voor persoonlijke 
begeleiding en een 100% veilig gevoel. 

Je kunt met ons mee vanaf 2 weken tot 
12 weken - gedurende het hele jaar! 

Nieuwsgierig? 
Bezoek dan onze website. Hier 
vind je een overzicht van al onze 
prachtige bestemmingen, prijzen en wat 
inbegrepen is (zoals donaties aan de ge-
meenschap) maar ook mooie ervarings-
verhalen van farmacie studenten die 
jou voor gingen. Laat je inspireren!

Klik hier
voor meer info!

“Het is een zeer leerzame en bijzondere ervar-
ing die ik eenieder aanraad!” - Maryam Lyou-
soufi, studente farmacie van Universiteit Utrecht
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Schakel tuSSen wetenSchap 
en buSineSS..

In 2011 voltooIde UP-reünIst PIeter 
van ardenne zIjn master-oPleId-
Ing FarmaceUtIsche WetenschaP-
Pen. als gedIPlomeerd aPotheker 
koos hIj voor een carrIèrestart 
In de FarmaceUtIsche IndUstrIe 
en nog geen vIer jaar na zIjn aF-
stUderen Werd PIeter al benoemd 
tot assocIate dIrector medIcal 
aFFaIrs bIj msd, de grootste In-
novatIeve FarmaceUt van neder-
land. “dIt Is natUUrlIjk nIet altIjd 
zo, maar als  jonge aPotheker 
kUn je de IndUstrIe veel bIeden.”

Door:
Pieter van 
Ardenne

“Ook ik wilde arts worden toen ik 18 was. Net als 
zoveel andere schoolverlaters wilde ik mensen 
beter maken, het verschil maken, ergens in de 
gezondheidszorg. maar ook ik werd uitgeloot 
voor de studie geneeskunde, dus koos ik voor de 
‘omweg’, via de bachelor Farmaceutische Weten-
schappen. maar wat bleek? Ik vond het een fan-
tastische studie! al die (brede) kennis die ik op-
deed over ziektebeelden en over evidence-based 
medicine... na mijn bachelor ging ik dus verder 
met m’n master en dat vond ik nóg leuker.

In de slotfase van je studie hoor, lees en praat je 
steeds meer over de start van je carrière: wat ga 
ik doen, hoe kan ik die steeds verder uitdijende 
rugzak met kennis en (stage-)ervaringen maxi-
maal inzetten met het oog op de gezondheid van 
zoveel mogelijk mensen? Werk doen met een 
grote klinische impact, dat was (en is nog steeds) 
mijn droom. Die droom kon ik niet verwezenlijken 
in een openbare apotheek, zo ontdekte ik al snel. 

Praktiserende apothekers doen prachtig en be-
langrijk werk, maar de individuele interactie met 
patiënten beviel mij minder. jij weet alles over de 
werking en bijwerkingen van een middel en aan de 
balie leg je dat ook keer op keer enthousiast uit, 
zo goed als je kan. maar hoe goed komt die bood-
schap aan bij iemand die er niet voor heeft doorge-
leerd? en wat is de impact van jouw verhaal?

Ik wilde liever met artsen in gesprek. meer bezig 
zijn met beleid in plaats van met begeleiding. 
grote groepen bereiken in plaats van individuen. 
Werk doen waarbij meer wetenschap en ken-
nis komt kijken, waarbij ik voor patiënten het 
maximale kon halen uit alles wat ik in Utrecht 
had geleerd. en in een omgeving met veelzijdige 
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carrièrekansen en zonder ‘glazen plafond’. 

mijn kompas wees me richting de industrie. maar 
als het tijdens onze studie over beroepskeuzes ging, 
dan ging het voor 95% over apotheker worden in 
een openbare apotheek of ziekenhuisapotheek en 
voor 5% over ‘other’: andere mogelijke beroepen. 
veel leerde ik dus niet over wat ik eventueel in 
de industrie zou kunnen doen. artsenbezoeker 
worden, dat was de enige optie om binnen te 
komen, zoiets had ik wel begrepen. dat bleek niet 
zo te zijn, net zo min als het beeld dat we van de 
industrie voorgeschoteld kregen, zo weet ik nu.

Sandoz
via een recruiter kwam ik in contact met iemand die 
in de industrie werkte. hij legde me uit wat je kon 
doen bij een farmaceutisch bedrijf en concludeerde 
dat ik als starter, op basis van mijn Utrechtse achter-
grond en drijfveren, goed zou passen bij een 
afdeling regulatory affairs. daar - waar de dossiers 
worden opgesteld en ingediend die ertoe moeten 
leiden dat een geneesmiddel wordt goedgekeurd 
en toegelaten tot de markt – past de verse en 
brede kennis van een jonge apotheker uitstekend!

de recruiter bezorgde me een regulatory 
affairs-baan bij sandoz, producent van generieke 
geneesmiddelen en daar heb ik anderhalf jaar met 
veel plezier gewerkt. We werkten toe naar een 
marketing-autorisatie. Was dat doel bereikt, dan 
gingen we weer verder met dossiers voor andere 
middelen en hoorden we niet meer hoe het verder 
ging met ‘ons’ goedgekeurde product. die duidelijke 
breuk met de commercie vond ik jammer. 
bovendien werkten we bij sandoz niet 
met nieuwe, innovatieve geneesmiddelen, 
gericht op een unmet medical need. ook 
om die reden besloot ik verder te kijken. 

MSD
hoe zou het zijn bij de innovatieve farmaceuten? 

dat hoorde ik van huisgenoot marijn, 
die inmiddels – net als steeds meer jonge 
apothekers – aan de slag was gegaan in de 
innovatieve farmaceutische industrie – bij msd. 

van hem hoorde ik voor het eerst over de functie 
van medisch adviseur in de industrie. volgens marijn 
de perfecte mix én de schakel tussen wetenschap en 
business. een positie waarin jij door gesprekken met 
anderen de wetenschappelijk aangetoonde eigen-
schappen – effectiviteit, veiligheid en meerwaarde 
- van een innovatief geneesmiddel helpt vertalen 
in klinische impact voor patiënten. jij bent de link-
ing pin met goed geneesmiddelengebruik als doel. 

zo’n rol sprak me enorm aan en dat gold ook voor het 
track record van msd. het bedrijf staat al decennia 
bekend als topspeler op het gebied van innova-
tieve cardiovasculaire geneesmiddelen – middelen 
waardoor mensen aantoonbaar vele jaren langer 
in goede gezondheid leven. cholesterolmiddelen, 
middelen tegen hoge bloeddruk, diabetesmid-
delen: daarvoor had ik tijdens mijn studie al een 
bovengemiddelde belangstelling. en msd staat ook 
bekend als een bedrijf dat vaak met nieuwe genees-

middelen op de markt komt die first-in-class zijn, 
voor veel voorkomende, maar ook voor minder 
voorkomende aandoeningen, zoals hiv, hepatitis c 
en – meer recent – ebola en antibiotica-resistentie. 

Overal mee bemoeien
marijn gaf me het nummer van de medisch 
directeur. brutaal belde ik haar op en ik stelde 
me voor als jonge apotheker. ons onvergete-
lijke telefoongesprek duurde drie kwartier en 
niet veel later werd ik tijdens een pittig trainings-
traject intern opgeleid als medical scientific liaison 
van msd. Interne klanten (collega’s van msd) en 
externe klanten werden mijn gesprekspartners.

al snel werd ik binnen het bedrijf gezien als 

“jIj bent de exPert dIe zIch 
overal mee mag bemoeIen...”
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expert op het gebied van cardiovasculair 
en diabetes. Niet alleen train je de artsen-
bezoekers, maar de business neemt ook voort-
durend beslissingen op basis van jouw input. 

bijna dagelijks benadert men je met vragen over 
studies en studieresultaten. Wat betekent deze 
uitkomst voor individuele of groepen patiënten? 
Is het zinvol om hierover te communiceren en 
zo ja, wat en hoe? hoe raakt dit onze business-
strategie? strategie begint dus bij de medische 
afdeling, of komt er in ieder geval langs. jij bent 
de expert die zich overal mee mag bemoeien...

artsen zijn mijn andere gesprekspartner. ook met 
hen spreek ik over lopende en afgeronde klinische 
studies. de meeste artsen staan daar voor open, 
veel meer dan ik vooraf had verwacht – op basis van 
wat je hoort tijdens je studie en leest in de media. 
maar artsen weten dat ik dichter op zo’n studie zit 
en dat ik bij de belangrijkste congressen ben. zij 
weten dus dat zij dingen van mij kunnen leren. Wij 
zien elkaar als partners die samen de zorg voor pa-
tiënten willen verbeteren en zo moet het ook zijn!

integer
het negatieve beeld – van louter op winst 

beluste farmaceuten, van bedrijven die 
met blockbuster-geneesmiddelen even het 
‘laaghang-ende fruit’ weghalen en zich daarna 
niet meer bekommeren om zeldzamere of uit-
dagendere aandoeningen – dat klopt absoluut 
niet, zo weet ik inmiddels uit eigen ervaring. 

msd positioneert zichzelf als ‘gezondheidsbe-
drijf’ en ‘partner in health care’ en dat is het ook 
echt. de mensen die er werken zijn pure profes-
sionals, het werk gebeurt integer en transparant. 
dat kan ook niet anders, want alles is aan re-
gels gebonden. commerciële activiteiten binnen 

de gezondheidszorg liggen – volkomen ter-
echt – sterk onder het vergrootglas en dus is de 
branche streng gereguleerd. zijn de arbeidsvoor-
waarden goed? ja, dat is zo en dat maakt werken 
bij een bedrijf als msd zeker extra aantrekkelijk. 

maken we snoepreisjes, palmen we klanten 
in met cadeautjes en praten we alleen over 
studieresultaten als die goed uitpakken? 
absoluut niet! Iedereen die het gesprek met 
ons aangaat en openstaat voor een kijkje 
binnen onze bedrijfstak, zal tot de conclusie komen 
dat iedere vorm van zwartmakerij onterecht is.

tOekOMSt

blijf ik Op De MeDiSche afDeling werken? 
Dat kan, Maar Dat hOeft niet alS je 
bij zO’n grOOt beDrijf alS MSD werkt. 

ik Merk Dat ik in Mijn Ontwikkeling SteeDS 
Meer belangStelling krijg vOOr De cOM-
mercie - marketing- en sales-achtige 
activiteiten en anDer aan beleiD gerela-
teerD werk. Die kant kan ik OOk nOg Op. 

bij MSD zie ik OM Mij heen SteeDS Meer 
apOthekerS Op MOOie pOSitieS, OOk 
leiDinggevenD. OOk in het SeniOr 
ManageMent van Onze werelDwijDe 
bedrijf (met ruim 60.000 medewerk-
ers) zitten tegenwoordig apothekers. 

DuS wie weet waar vOOr Mij het 
Schip StranDt? een glazen plafOnD 
hebben ze hier in elk geval niet!”

“het negatIeve beeld - van loUter oP WInst be-
lUste FarmaceUten - kloPt absolUUt nIet!”
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Southern America
Pharmacy in Utrecht from a different perspective

Since the beginning of my High School, I had 
the desire of studying in a very renowned 
university abroad. Not for a full degree, but 
for only a small period, and that was what 
I got for my bachelor degree: a scholarship 
sponsored by the Brazilian government to 
study at a University of my choice for a year. 

I chose Utrecht University (UU) due to its 
field of study and way of education that 
matched my interests. In addition, by 
seeing pictures and testimonials on the 
internet, I fell in love with the city itself, 
and I could not wait anymore to experi-
ence the cold weather, eat stroopwafels 
and cycle everywhere in such a cozy city 
(gezellige stad, as the Dutch would say). 

From the time I put my feet on the Dutch 
land, everything got different to me. 
Language, people, food, transport, and 
way of living, studying, and dealing with 
different things that would come up. I 
knew that every day would be a day of 
challenges, and I had accepted them all!  

I was enrolled as a bachelor-visiting 
student at the College of Pharmaceutical 
Sciences in UU. The way of teaching includes 

Door:
Gabriela Batista 

Cavalcanti Cordeiro

GaBrIeLa BaTISTa IS a BaCHeLor STUDeNT 
oF PHarmaCy aT THe STaTe UNIverSITy 
oF ParaIBa, BrazIL. SHe STUDIeD CoLLeGe 
of Pharmaceutical ScienceS from feb-
rUary 2013 UNTIL FeBrUary 2014 aT THe UNI-
verSITy oF UTreCHT IN THe NeTHerLaNDS.
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group work, self-study, presentations, and 
discussions with much innovation. This 
helped me a lot to develop my creativi-
ty, critical and interdisciplinary thinking, 
besides many other skills, most-
ly related to leadership, and research. 

The bachelor program I am currently 
enrolled in in Brazil lasts 5 years. We learn 
many theories of several topics together 
with technical work. Thus, we learn a bit 
of everything, while in the Netherlands 
I think it is a more focused study, where 
the students learn to work by themselves 
and develop leadership skills, something 
that is very important in the job market. 

on the other hand, my university has many 
extra projects, which students may join 
from the 1st year at the university (this is 
dependent on the student itself). These 
projects include teaching, research, and 
support to the community, mostly for the 
poor population. For example, I participated 
in a project with the purpose of giving 
pharmacotherapeutical assistance to HIv-
positive patients in my city. Some students 
receive studentship for participating, while 
many others are volunteers only. Studies in 
Utrecht includes many extra projects too, 
but I think they are focused on the scientific 
community only, and do not generate 
knowledge or information for the citizens
that are out of the university zone. 

There is a huge difference between the 
relationship of students and professors at 

my university and in The Netherlands. It is 
funny how we have much contact with our 
professors: we are friends on Facebook, 
we go partying together, we make jokes, 
and talk about life experiences. I am sure 
that it is difficult for the Dutch (and many 
european) students to imagine such rela-
tionship with the professors. It is import-
ant to highlight that this relationship might 
be specific for my university, and do not 
apply to many others universities in Brazil.  

Besides my academic growth, I had 
much fun with the amazing people I met 
from all around the world! I got to know 
the four different seasons (yeah, in the 
region where I live in Brazil, we only have 
the summer and the raining season), 
and how the sun makes people so happy. 

I learned how to cycle with caution after 
many falls, I understood that I am not made 
of sugar, so cycling and walking in the rain 
would not be a problem to my body. Funny 
that I got totally immersed in the Dutch cul-
ture in a way that I was happy with a sand-
wich for lunch and having dinner so early, 
at 6pm. I will always remember with much
affection all experiences I had together with 
the wonderful friends I made over there!
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Het zonnetje scheen, blauwe lucht en een 
lekker windje, perfect weer om te gaan 
zeilen! Gelukkig was dat ook de enige acti-
viteit die op de planning stond die middag, 
dus het beloofde een leuke dag te worden.

Langzaam kwam iedereen binnen gewan-
deld. En niet veel later stonden we klaar 
om met zijn allen het water op te gaan. 
Omdat zeilen veel van het lichaam vraagt, 
moest er natuurlijk eerst gegeten worden. 
Daarom hebben we gezellig met zijn allen 
geluncht. Want als je de hele middag 
actief moet gaan zeilen moet je natuurlijk 
wel een goed gevulde maag hebben. 

Na de lunch was het tijd om onze voedsel-
pakketten naar de boot te slepen. 
Overal was aangedacht: koekjes, 
chips, wijntjes en natuurlijk bier! 

Eenmaal in de boot begon de problemen. 
Ten eerste, hoe peddel je de haven uit 

zonder te botsen. Ten tweede, hoe krijg 
je het zeil omhoog als je midden op het 
water bent. Eenmaal met de wind in 
de zeilen ging het prima bij de meeste 
bootjes. De hele middag lekker rondjes 
zeilen op de Loosdrechtse plassen of 
gewoon een beetje rond dobberen. 

Na een paar uur was iedereen doorweekt 
en verkleumd van het spatwater en de 
wind. Nadat iedereen uit de boot was, heb-
ben we met zijn allen heerlijk op de steigers 
gelegen om op te drogen in het zonnetje. 
Die tijd werd tevens goed gebruikt om 
de voedselvoorraden op te maken. 

We hebben met z’n allen een drankje 
gedaan om de leuke dag af te sluiten. 
Vervolgens keerde iedereen met 
roze wangetjes van de zon naar huis.

Klik hier
voor

meer foto’s!

eerstejaars zeilactiviteit
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Door:
Hanne Borgers
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Bijwerkingen
Luister naar de patiënt

“ 27 doden Diane-35 pil”, “doden door ge-
bruik Nuvaring”,  “ziek van pil in strip”. Dit zijn 
enkele krantenkoppen die in de afgelopen 
jaren voor uitgebreide discussies in de me-
dia hebben gezorgd. Dergelijke krantenkop-
pen beïnvloeden het verwachtingspatroon 
van patiënten ten aanzien van hun medicatie. 

Patiënten zijn steeds kritischer geworden. De 
huidige patiënt wil zelf een oordeel kunnen vorm-
en over de kans op succes van een behandel-
ing en het risico op eventuele bijwerkingen en 
zal daarvoor zelf op zoek gaan naar informatie. 

Waar men vroeger de apotheker bena-
derde voor betrouwbare informatie over me-
dicatie wordt tegenwoordig veel vaker in-
ternet geraadpleegd. Naast enkele goede 
websites die betrouwbare en patiënt-
vriendelijke informatie verstrekken over ge-
neesmiddelen, zijn er tal van internetfora waar 
patiënten onderling hun ervaringen met ge-
neesmiddelen delen. Patiënten willen graag er-
varingen van andere gebruikers lezen alvorens 
ze met een bepaalde behandeling starten. 

Het is voor de individuele patiënt echter 
moeilijk om een weloverwogen oordeel te 
vormen over een behandeling. Een belang-
rijke taak van de apotheker is dan ook om 
voorafgaand aan de behandeling de patiënt 
goed te informeren over baten en lasten.  

Met name informatie over eventuele bij-
werkingen van de behandeling speelt voor 
de patiënt vaak een belangrijke rol. Wan-
neer de patiënt voorafgaand aan de behand-

Door:
Loek de Jong

LoEk DE JoNg is siNDs 2,5 Jaar 
werkzaam als apotheker bij bij-
WErkiNgENcENtruM LarEb. HiJ DoEt 
MoMENtEEL oNDErzoEk Naar DE Er-
variNgEN vaN PatiëNtEN tEN aaNziEN 
vaN HuN gENEEsMiDDELEN. MEt DE 
kENNis DiE via Dit oNDErzoEk WorDt 
oPgEDaaN koMt Er MEEr iNforMatiE 
bEscHikbaar ovEr biJWErkiNgEN. 
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eling goed wordt geïnformeerd zal dit bij-
dragen aan een succesvolle behandeling. 

Maar wat weten we nu eigenlijk over bij-
werkingen? De productinformatie van een 
geneesmiddel geeft informatie over de aard 
en de frequentie van optreden van (be-
kende) bijwerkingen. bij nieuwe geneesmid-
delen is de lijst aan bijwerkingen vaak nog 
incompleet. van geneesmiddelen waar-
mee al vele jaren ervaring is opgedaan kan 
echter worden verondersteld dat we een com-
pleet beeld hebben van het veiligheidsprofiel. 

toch komen we ook bij deze geneesmiddelen 
in de praktijk vaak niet veel verder dan: “Ja, 
dit zou mogelijk een bijwerking kunnen zijn”. 
klinisch relevante informatie over bijwerking-
en, waaronder latentietijden (de tijd tussen 
de start van een geneesmiddel en het optre-
den van een bijwerking), de belasting voor 
de patiënt en tijd tot herstel zijn vaak niet te 
vinden in de standaardbronnen die worden 
geraadpleegd door de apotheker. Dergelijke 
informatie over bijwerkingen kan echter zeer 
relevant zijn voor de patiënt. Wanneer bij-
voorbeeld is gebleken dat een bijwerking bij het 
merendeel van de patiënten na enkele dagen
vanzelf verdwijnt, is het belangrijk dat de pa-
tiënt hiervan op de hoogte is. Dit kan een 
verminderde compliantie of het staken van 

het betreffende geneesmiddel voorkomen. in 
de bijsluiters van geneesmiddelen is dit soort 
informatie vrijwel nooit aanwezig. Dergelijke 
kennis over bijwerkingen kan alleen verkregen 
worden door ervaringen van gebruikers te be-
studeren. De patiënt is dan ook de aangewezen 
persoon om informatie te delen over het beloop 
en de belasting van bijwerkingen. informatie van 
de patiënt over de belasting van bijwerkingen

wordt momenteel nog onvoldoende benut. 

bijwerkingencentrum Lareb is in 2003 gestart 
met het accepteren van patiëntmeldingen. Hier-
mee was Lareb een voorloper binnen Europa. 
onderzoek heeft aangetoond dat meldingen 
van patiënten een belangrijke bijdrage kunnen 
leveren aan een veilig gebruik van geneesmid-
delen. in Nederland zijn het aantal patiënt-
meldingen in de afgelopen jaren sterk toege-
nomen. Patiënten zijn bereid om hun ervaring 
met het gebruik van een geneesmiddel te delen. 
Dit blijkt uit de vele internetfora en social media 
waar volop wordt gesproken over bijwerkingen. 

Het is echter lastig om deze informatie op 
een gestructureerde manier te analyseren. 
Daarom is het belangrijk dat patiënten op 
de hoogte zijn van de mogelijkheid om bij-
werkingen te melden bij Lareb, het officiële 
meldpunt voor bijwerkingen in Nederland. 
Door patiënten bij Lareb te laten melden 
wordt het mogelijk om patiëntinformatie 
op een gestructureerde wijze te analyseren. 

Door te melden levert de patiënt een belang-
rijke bijdrage aan de geneesmiddelveiligheid. 
Wanneer de apotheker een bijwerking consta-
teert, maar zelf niet in de gelegenheid is om 
deze te melden, dan zou de patiënt moeten 
worden aanbevolen om bij Lareb te melden. 
Patiënten ontvangen na het melden een terug-
koppeling. Hierdoor zien patiënten dat hun 
melding serieus wordt genomen en voelen ze 
zich gehoord. Door patiënten te motiveren om 
te melden kunnen apothekers zowel de patiënt 
van dienst zijn en tevens een bijdrage leveren 
aan de geneesmiddelveiligheid. De informatie 
die beschikbaar komt vanuit deze meldingen 
kan worden gebruikt om het geneesmiddel-
gebruik in Nederland nog veiliger te maken.
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Het is rood en Het redt levens. Waar 
denkt u aan, beste lezer? als u aan 
bloed dacHt, dan dacHt u Het goed. 

Wij van de benefietcommissie van 
de K.N.P.S.V. ViNdeN het zeer belaNg-
rijk dat er, op zijn minst, Wordt 
nagedacHt over alle verscHil-
lende toepassingen van bloed. 

bloed kan bijvoorbeeld Worden 
gebruikt om slacHtoffers van 
zWare ongelukken te voorzien van 
bloed, of voor patiënten die een 
operatie moeten ondergaan en Hier 
veel bloed bij kunnen verliezen. 
OOK Nieuwe trial-drugS VOOr mul-
tiple sclerose Worden gemaakt 
uit bloed van gezonde donoren. 

voor de donor zelf is Het ook me-
teen een manier om zicHzelf te 
laten testen op bijvoorbeeld Hiv 
en Hepatitis en om de bloedgroep 
te acHterHalen. er Wordt zo Wein-
ig bloed afgenomen, dat de donor 
er zelf Helemaal niks van merkt.

natuurlijk is Het mogelijk dat u 
bang bent voor naalden, Hier kan 
niemand Wat aan veranderen. dit is 
ook Helemaal niet erg. dit betekent 
ecHter niet dat er niet meegedaan 
kan Worden aan ons initiatief. 

Het Werven van de bloeddonoren 
Word namelijk in Wedstrijdver-
band gebracHt door sanquin, 
door middel van de vampire cup. 
deze cup kan Worden geWonnen 
dOOr de farmaceutiSche facul-
teit die, relatief gezien, de meeste 
bloeddonoren Weet te Werven. 

deze beker verzorgt niet enkel 
eeuWige roem, maar laat ook 
zien Welke faculteit Het meeste 
meeleeft met zijn medemens. 
zijn Wij immers geen farmaceu-
ten geWorden om de Wereld 
een stukje mooier te maken? 

Wij van de benefietcommis-
sie der k.n.p.s.v. zien u graag, 
Wanneer u zicH inscHrijft 
als toekomstig bloeddonor!

Mail de benefiet-
commissie om je 

aan te melden door
hier te klikken!
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sanquin: vampire cup
Door:

Michiel van
den Herik
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72e congres der k.n.p.s.v. ‘corrupt’
drie dagen in een ander perspectief

Door:
Janna Hoogduin

Janna is 21 Jaar en derdeJaars stu-
dent Bio-Farmaceutische Weten-
schappen in Leiden. nadat ze de 
internationaLe commissie en de 
congrescommissie van de K.n.p.s.v. 
heeFt gedaan, vervuLt ze nu de Func-
tie van secretaris in het 113e Bestu-
ur der K.n.p.s.v. daarnaast is ze Lid Bij 
de studentenvereniging augusti-
nus in Leiden en doet ze in haar vrije 
tijd aan handBaL. ze houdt WeL van 
een Feestje en gaat dan ooK regeL-
matig met haar dispuutsgenootjes 
van ph.v.d. ‘hygeia’ op stap!

Lieve lezers, 

elk jaar in het weekend van hemelvaart 
wordt er door de congrescommissie van 
de K.n.p.s.v. een vierdaags congres ge-
organiseerd. dit jaar was ik secretaris van 
deze commissie en heb ik samen met emi-
lie van der sande, christophe mombers, ian 
Lindeman, jaspert de vries en merel eggen-
kamp het 72e congres mogen organiseren. 
het thema van het congres dit jaar was 
‘corrupt’ en hebben we het symposium 
laten gaan over ‘corruptie in het mense-
lijk lichaam en in de medische wereld’. 

naast de studenten die op het congres
waren, hebben we dit jaar ook veel apothek-
ers uitgenodigd en kwamen er maar liefst 
vijftien apothekers het symposium bezoek-
en. daarnaast wordt ook de algemene ver-
gadering waarbij het K.n.p.s.v.-bestuur wis-
selt gehouden op het congres. voor emilie 
en mij was het dit jaar extra spannend om-
dat wij in het 113e kandidaatsbestuur van 
de K.n.p.s.v. zaten. samen met anne taams, 
diederik enschedé en patrick jongeleen za-
ten wij op de voorste rij in ons gloednieuwe 

dag één
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pak. er waren best wel wat discussiepuntjes 
voor de K.n.p.s.v. en de afdelingen, waardoor 
het zeker een interessante av werd waarin 
wij als kandidaatsbestuur al veel tips kregen. 

er is onder andere gesproken over acti-
viteiten met de geneeskundestudent, 
de afschaffing van de voorjaarsdag in de 
oude hoedanigheid en het introduceren 
van de personal development day. ook 
zijn er veel nieuwe commissies geïnstal-
leerd voor het jaar 2015-2016 en heeft de 
K.n.p.s.v. dus weer nieuwe functionarissen! 

naarmate er steeds meer agendapuntjes 
van de av werden afgesloten kwam voor 
ons de bestuurswissel steeds dichterbij. 
Laura Bukkems was de eerste van het 112e 
bestuur der K.n.p.s.v. die gedechargeerd 
werd. haar bestuur had een leuk filmpje 
gemaakt met foto’s van leuke, serieuze, 
maar ook grappige herinneringen aan 
het drukke en fantastische bestuursjaar. 

patrick jongeleen werd vervolgens als 
eerste van het 113e bestuur der K.n.p.s.v. 
geïnstalleerd. michiel van der Werf maak-
te plaats voor diederik enschedé als 
nieuwe commissaris Buitenland. nadat ook 
merlijn van Leent haar lint had afgedaan 
en door had gegeven aan anne taams was 
het aan Kjell Bakker om voor het vaandel 
plaats te nemen voor de decharge. toen 
ook ikzelf aan de andere kant van de tafel 
plaats mocht nemen, was er nog één wis-

sel te gaan. Laura, michiel, merlijn en Kjell 
hadden voor anne van schip een gezamen-
lijke speech geschreven die nogmaals de 
hoogtepunten van het hectische, leerzame 
en geweldige jaar beschreef. anne was ge-
dechargeerd, emilie werd geïnstalleerd als 
nieuwe voorzitter en ons nieuwe bestuurtje 
was bijna compleet! nog ietwat onwennig 
zaten wij achter de av-tafel terwijl we de 
av voortzetten en zo onopvallend moge-
lijk onze linten goed probeerden te hangen. 

diederik en ik bekeken snel de binnenge-
komen moties, wat er meer dan 80 war-
en! de eerste motie maakte ons bestuur 
helemaal compleet door de installat-
ie van de vaandeldrager van dit jaar: Bas 
de jong. hij zal in het jaar 2015-2016 het 
vaandel van de K.n.p.s.v. beschermen te-
gen alle gevaren die op de loer liggen. 

de av kwam ten einde om precies 02:30 
uur en de eerste dag van het 72e congres 
werd afgesloten met een borrel waar ie-
dereen die wilde nog een woordje tot het 
oud-bestuur kon richten. het was een 
fantastische eerste dag wat veel goeds 
beloofde voor de rest van het congres! 

Liefs,

namens het 113e bestuur der K.n.p.s.v.,

janna hoogduin
h.t. secretaris
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na een bescheiden aantal uurtjes slaap 
was het in de ochtend van vrijdag 15 mei 
allereerst tijd voor het ontbijt. het ontbijt 
vond al om half 9 plaats omdat het sym-
posium om half 10 van start zou gaan. het 
symposium werd geopend met een mooie 
openingslezing door professor crommelin, 
de dagvoorzitter van het symposium. daar-
naast werd er tijdens het eerste deel van 
het symposium gesproken door professor 

van harten. hij vertelde een interessant 
verhaal over wetenschappelijke integriteit 
en ethiek, waarmee hij ons bewust wilde 
maken van misdragingen in de wetenschap. 
ook vertelde hij hoe hij en zijn collega-uit-
gevers omgaan met bijvoorbeeld verdachte 
data. na een kopje koffie of thee was het tijd 
voor de volgende lezing door professor pep-
pelenbosch. hij vertelde over de inzet van 
genetisch gemodificeerde melkzuurbacte-
riën bij de ziekte van crohn en mogelijk ook 
andere darmziekten. de derde lezing werd 
gegeven door dr. de haan en ging over ‘re-
verse vaccination’ als mogelijkheid om de-
generatieve aandoeningen tegen te gaan. 

na flink wat informatie was het tijd voor 
een lekkere lunch. de genezing van diabetes 
type i was na de lunch het onderwerp van 
dr. samson. vervolgens vertelde dr. Korte 
ons over de relatie tussen een overactief 
immuunsysteem en depressieve gevoel-
ens. de laatste lezing van de dag door pro-
fessor van Laar ging over het belemmering 
van regelgeving op vernieuwing in de zorg. 

rond kwart voor 5 liep het symposium 
ten einde en was het tijd voor een beetje 
ontspanning. deze tijd werd door velen van 
ons gebruikt om zich even terug te trekken 

KimBerLy is 21 jaar en eerstejaars Farma-
cie student aan de universiteit utrecht. ze 
is druK met studeren, Waarnaast ze deeL 
uitmaaKt van de eerstejaars Feestcom-
missie van u.p., graag aFspreeKt met 
vriendinnen en WerKt aLs BijLesdocent.

dag tWee

Door:
Kimberly Velthuis
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op de kamer of te genieten van het zonnetje.

om half 6 stond het diner klaar en was het 
genieten van patat, gehaktballetjes en sa-
lades. redelijk vroeg, maar zo kon het eten 
nog wel even zakken voordat het eerste 
deel van de congresgangers zou gaan bier-
fietsen. het viel sommige van ons nog 
aardig tegen hoe zwaar dit was, maar het 
was erg leuk om onder het genot van bier 
en muziek de omgeving van de stayokay 
in het mooie apeldoorn te verkennen. 

na het bierfietsen was het tijd voor het 
eerste feest van het congres, met als the-
ma ‘maffia’. Leuke outfits waren thuis 
uit de kast gehaald om aan te sluiten 
op het thema. vooral snorren kwamen 
veel voorbij deze avond. het was een 
leuk feest met veel gezelligheid en een 
aantal verjaardagen dat gevierd moest 
worden, waardoor de tweede congres-
dag en de eerste dag van het 113e bestuur 
der K.n.p.s.v. geslaagd werd afgesloten.
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Voor meer foto’s:
zie www.knspv.nl
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Door:
Ruben van 
der Galiën

nadat iedereen in alle vroegte werd gewekt 
door de hc “anonymous”, verscheen ieder-
een rond negenen met kleine oogjes aan 
het ontbijt. het themafeest van de vorige 
avond was nog tot in de vroege uurtjes 
doorgegaan, en daar kunnen zelfs de 
meest doorgewinterde maffiosi niet tegen. 

nadat we onze magen hadden gevuld 
met heerlijk biologisch brood, en nadat 
we wat fruit hadden verorberd, begaven 
we ons naar het sportveld dat zich achter 
het stayokay hostel bevond. daar aange-
komen werden ons allereerst de algemene 
instructies van “bubbelvoetbal” verteld; in 
principe wordt dit spel op dezelfde wijze 
uitgevoerd als het reguliere voetbal, al-
leen mag je elkaar nu wel bodychecks 
geven en beuken uitdelen zonder dat dit 
met represailles bekostigd moest worden. 

naarmate de ochtend vorderde, pakten 
zich donkere wolken samen boven apel-
doorn-west en begon het te miezeren. 
de flinke windvlagen die we moesten 
trotseren maakten het spel alleen maar 
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dag drie

ruBen van der gaLiën is vijFde-
jaars student Farmacie aan de 
rug en BezoeKt dit jaar aL voor de 
vierde achtereenvoLgende Keer het mooie 
congres van de Knpsv! tijdens zijn stud-
ietijd is hij met name actieF geWeest Bij 
“pharmaciae sacrum”, de aLLeroudste 
studievereniging van nederLand. zo Was 
ruBen quaestor van de sport, training en 
rijWieLrprestatietochtcommissie (sterc), 
assessor iii van de redactiecommissie, 
praeses van het studentenoverLeg Far-
macie (stoF) en praeses van de commis-
sie Farmaceutische Wetenschappen “sur 
sum scutra”. hoBBy’s van ruBen  zijn pia-
nospeLen, reizen, KoKen, Lezen, uitgaan, 
tennissen en zWemmen, en zijn WijncoL-
Lectie Kan ooK aLs hoBBy gezien Worden!



intenser, wat de spelbeveling  zeker 
ten goede kwam. moegestreden bega-
ven we ons na afloop van deze heftige 
game weer naar het stayokay hostel. 

nadat we daar hadden geluncht, namen 
we deel aan één van de drie uit te kiezen 
workshops; (1) een beleggingswork-
shop gegeven door robeco, (2) een sol-
licitatieworkshop van de vvaa of (3) een 
interactieve workshop over het intro-
duceren van een generiek geneesmiddel 
op de markt door teva. ikzelf heb zowel 
de beleggingsworkshop als de workshop 
van teva bijgewoond en vond beide erg in-
teressant. erg leuk dat een onderwerp als 
beleggen ook ter sprake is gekomen tijdens 
het congres, ondanks dat we het niet per 
se nodig hebben voor ons latere beroep, 
maar het is erg interessant om hierover een 
algemene introductie te hebben gehad. 

na deze workshops vond er nog een erg leu-
ke wijnproeverij plaats, georganiseerd door 
student4care. onder het genot van enkele 
witte en rode wijnen, verorberden we ook 
soep en broodjes. elk wijntje werd door ste-
fan ottenbros, oprichter en directeur van 
student4care, verder uitgelicht met wat 
leuke details. zo werden zwaardere wijnen 
afgewisseld met lichtere wijnen, en op deze 
manier ontstond er een erg goede en afwis-
selende combinatie. stefan gaf aan volgend 
jaar weer de wijnproeverij te zullen orga-
niseren; dat lijkt me een reden om sowieso 

het congres volgend jaar te bezoeken! 

na dit intermezzo begon de receptie ter ge-
legenheid van de constitutie van het nieuwe 
bestuur der Knpsv. het ging, zoals gebruike-
lijk, weer gepaard met de nodige braspoging-
en, en de biertjes vonden gretig aftrek onder 
de leden. na deze receptie vond nog het 
diner plaats, en uiteindelijk werd de avond 
afgesloten met een spetterend themafeest! 
Kortom, een erg leuke derde congresdag!
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Het individual mobility project (IMP)
een stage programma van de epsa

Het imp is een stage programma van de eu-
ropean pharmaceutical students’ associa-
tion (epsa). begin 2013 heeft de K.n.p.s.v. 
het imp opgestart in nederland. tot nu 
toe nemen 22 europese landen deel aan 
het project. Het idee achter het imp is het 
vormen van de schakel tussen talentvol-
le, gemotiveerde (bio-)farmaciestudenten 
en vooraanstaande farmaceutische be-
drijven. Het kan namelijk voor student-
en lastig zijn om een uitdagende (inter-
nationale) stageplek te vinden binnen de 
industrie en andersom kan het voor bed-
rijven lastig zijn om in contact te komen 
met een kwalitatief hoogwaardige stagiair.

een ‘imp placement’ is een betaalde stage 
in het buitenland die 2 tot 12 maanden 
kan duren. Wanneer er een stageplaats 
in europa beschikbaar is kondigen wij dit 
aan via de website, de ledenmail en social 
media. daarbij wordt vermeld wat de in-
houd is van de stage, wanneer deze aan-
vangt en hoe lang deze duurt. tijdens je 
verblijf in het buitenland krijg je hulp bij 
het vinden van accommodatie, het re-
gelen van een visum en verzekeringen.

de studenten die aan het project meedoen 
zijn bezig met hun master of zijn net afge-
studeerd. de stagiair wordt op basis van 
zijn of haar cv, motivatiebrief, gesprekken 
en een taalvaardigheidstoets geselecteerd. 
studenten die geïnteresseerd zijn kunnen 
voor meer informatie een kijkje nemen op 
de website van epsa. Hier staan alle be-
schikbare stageplekken en er is ook meer 
informatie te vinden. je kunt daarnaast 
ook een e-mail sturen naar imp@knpsv.nl, 
dan kom je op een mailinglist en nemen wij 

dus persoonlijk contact met je op als er een 
stageplaats in het buitenland beschikbaar is.

sinds januari 2015 bestaat de nederlandse 
imp organisatie uit ons: roger de rooij en 
bianka Zandee. beide studeren wij in het 
mooie utrecht en zitten op dit moment in 
onze master. We vormen een ideale combi-
natie voor het imp coordinatorschap: roger 
gaat met zijn contacten binnen de farma-
ceutische industrie mooie imp-plekken 
in nederland regelen en bianka helpt jul-
lie (de nederlandse studenten) graag met 
het inschrijven voor een mooi imp-avon-
tuur in het buitenland. ook zal patrick, 
de huidige commissaris algemene Zaken 
van het bestuur, een rol spelen en ons bij-
staan door af en toe mee te vergaderen voor 
extra inspiratie en uiteraard gezelligheid. 

Wij kijken er naar uit imp dit jaar goed van 
de grond te laten komen in nederland! Kijk 
voor meer informatie over imp vooral ook op 
de website van de K.n.p.s.v., maar schroom 
ook vooral niet om ons even aan de mouw 
te trekken of te mailen als je vragen hebt.

Heel veel liefs,
roger en bianka
dutch national imp coordinators
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Klik hier voor 
meer informatie.

Klik hier om 
een mail te sturen.

mailto:imp@knpsv.nl
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38th EPSA AnnuAl CongrESS - 
Pharmacist of the 21st  century
We had #nothingtoulouse

Each different experience in life counts and  
is more or less life-changing. The 38th EPSA 
Annual Congress, held in Toulouse is defi-
nitely one of the experiences rating highly 
in my hippocampus bookshelf of memories. 
Here are some of the moments that I 
would  underline with a yellow highlighter.

the beginning of a wonderful journey 
The journey of the Macedonian delega-
tion actually begun at the eternal city
Rome, where we had a stop between 
our flights. We managed to explore all 
the ancient attractions and caught the 
flight to Toulouse in less than eight hours. 

At our arrival at the hotels in Toulouse, we 
were warmly welcomed by the Reception 
Committee, relaxed a bit and then head-
ed to the Opening Ceremony, where the 
Annual Congress was officially opened.
 
Pharmacists of the  21st century we are! 
A vital part of every Congress is the edu-
cational program. With every new, addi-
tional information our professional view 
expands beyond the average and allows us 
to share knowledge with our colleagues. 

Some important topics were discussed 
during the symposium which included the 
future role of the clinical and community 
pharmacist, improvements in the education-
al system (the new UK educational program) 
and the sustainability challenges in the phar-
maceutical sector with possible solutions. 

Door:
Veronika 

Stoilkovska

VEROnIKA STOIlKOVSKA IS A MEMbER Of MPSA 

Of MACEdOnIA. SHE IS A STUdEnT In HER

4TH yEAR AT UnIVERSITy  ,,SS. CyRIl And 

METHOdIUS” fACUlTy Of PHARMACy

AT SKOPjE, REPUblIC Of MACEdOnIA
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At the parallel sessions of workshops 
and trainings creative blast of informa-
tion was given and the interactive games 
in between brought all of us closer.  

Meet me fair, as a part of the parallel 
sessions was an unique opportunity to 
learn more about the activities of oth-
er associations, to meet new and inspir-
ing people whereas on Science day some  
colleagues from different associations pre-
sented their research and motivated oth-
er students to work harder on that field. 

The Professional fair was held at the Annual 
Congress for the first time, at which students 
were able to interact with professionals to 
enlighten them about their diverse career 
choice. Around thirty students had the 
unique opportunity to sign up for the Science 
Excursion to Pierre fabre, which is the 3rd 
largest pharmaceutical company in france.
  
At the General Assembly (the highest deci-
sion making body) team members present-
ed their work throughout their mandate, 
a new EPSA Team 2015-2016 was elected, 
Romania was elected as host of the EPSA 
Autumn Assembly in 2016, but also future 
activities of the association were discussed.

sharing is caring -  Breast cancer 
campaign
At every EPSA event there is a Public Health 
Campaign and this time the topic was breast 
Cancer. besides the comprehensible leaflets 
used for the campaign, super smart ideas 
were the small, fancy pink cards for the male 
gender with ,,do you love her? Make her 
go and check!“ text, and a bar code which 
could be scanned via mobile app. This di-
rected them to EPSA’s web page where they 
could read more facts about breast Cancer. 

la Ville rose – toulouse
Toulouse,  known to locals as ‘la Ville 
Rose’ (The Pink City) after the distinc-
tive pink stone used to construct many 
of its buildings, is located on the ter-
ritory of the former region Occitan. 

for the sightseeing part me and my delega-
tion chose the boat cruise party where we 
had so much fun!  besides that, we did some 
sightseeing alone and definitely for me most 
impressive was the colourful, flowery plant 
garden-  jardin des Plantes, where we en-
joyed the colourful variety of plant species. 

One interesting fact is that the church Saint 
Sernin in Toulouse is the largest Roman-
esque church in Europe, where you can hear 

jUl 2015 PAG 28 jUl 2015 PAG 27 



the sound of the remarkable and historical 
pipe organ. Another interesting fact is that 
part of the population there (mostly elderly 
people) speak Occitan language, and proof 
of that are the bilingual street signs and 
the announcements in the metro station.

food to tickle your taste buds! 
When going in a foreign country, you 
should always give yourself a challenge to 
taste something new, different, edgy and 
more or less, freaky for your taste buds! 

Thanks to the amazing organization done by 
the RC we were able to try most of the french 
traditional dishes. beginning from the most 
famous, delicious, flaky, buttery french 
croissant (my favourite one, especially with 
the morning coffee), seafood paella, spe-
cialties like snails, mussels, frogs’ legs, var-
ious meat plates and ending with the most 
famous types of french cheese and wine. 

The gala dinner was real delight beginning 
from the creamy, spicy entrée and the pork 
meat with potatoes and baked onion as sid-
ers, combined with degustation of three 
different types of wine. The desert was sto-
ry for itself, creamy and strawberrylicious! 

and the fun shall begin!
The core of happiness in life are the 
friends we meet everywhere we go 
and at events like this one true friend-

ships that last are always being made. 

Imagine symbiosis of good music and nice 
people, nothing gets better than that, 
right?! If you want to feel the rhythm of 
the Congress you would have to play Sere-
bro’s Mi Mi Mi and fey with Muevelo.

With the parties, it couldn’t get better!! 
besides the special alcoholic cocktails avail-
able every night, the french delegation 
showed off at french night with the many 
special food goodies that were offered. 

At the superheroes party there were Su-
perman and superwoman masks, Cat wom-
en, lara Croft, team of Power Rangers and 
a lot more funny masks. At feria night ev-
eryone had to be dressed in white T-shirts 
and red scarfs, there was an amazing live 
performance by a small orchestra and the 
funniest thing of the night was riding the 
bull. during the international night we had 
the chance to try all the different nation-
al drinks and foods which the associations 
brought to the congress. The Macedonian 
delegation brought many goodies includ-
ing the most famous Macedonian rakija 
and ajvar. behind the elegancy, dancing and 
laughter at Gala night, everyone felt a bit 
sad because of the ending of a inspiration-
al, crazy and wonderfully organised week. 

I hope that this highlighted moments 
will inspire some of you to apply for the 
next EPSA event, to meet new people 
and broaden your professional horizons. 

beside all this, travelling is contagious!                    
Once you start, you cannot stop!
Can’t wait to meet you at the next EPSA 
event!!! 
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Masterstage 
in Melbourne, australië

een halfjaar voor vertrek ben ik begonnen 
met het zoeken naar mogelijkheden een 
onderzoeksstage aan de andere kant van 
de wereld. Het precieze onderzoek maakte 
mij niet uit, zolang het maar op moleculair 
gebied was én zo ver mogelijk van thuis.

Het liefst wilde ik onderzoek doen over een 
totaal nieuw onderwerp dan wat ik al eer-
der had gedaan, daarom heb ik besloten 
om zelf mijn stage te regelen en niet via 
professoren van de universiteit. ik beland-
de op de website van Monash university 
en mailde uiteindelijk een professor om te 
vragen of hij een project voor zes maanden 
voor me had. Het resultaat was dat het op-
eens vaststond dat ik naar Melbourne ging 
en dr. John Haynes mijn begeleider werd. 

Vervolgens kon ik beginnen met de 
voorbereidingen voor mijn vertrek. Deze 
bestonden in het begin voornamelijk 
uit het aanvragen van beurzen en een 
visum. Vooral een visum voor aus-
tralië is iets om op tijd mee te begin-
nen, dit duurt tenminste drie maanden! 

Kamer in onderhuur, visum goedgekeurd 
en tickets geboekt: op 1 februari stapte ik 
in het vliegtuig naar Melbourne. langste 
reis van mijn leven! Voor wie zijn/haar 
topografie even te kort schiet, Melbourne 
is de tweede meest bevolkte stad in aus-
tralië gelegen in de staat Victoria, hele-
maal ten zuiden van de oostkust. Zoals 
ze het hier zelf aankondigen, wordt Mel-

Door:
Wai Ling Lieuw

Wai-Ling LieuW is 24 jaar oud en zesde-
jaars studente bio-farmaceutische 
Wetenschappen te Leiden. Voor 
ze aan haar master bfW begon, 
deed ze bestuur Van de K.n.p.s.V. 
met aLs functie commissaris
algeMene ZaKen. Haar eerste 
MasteronDerZoeK DeeD Ze biJ 
institute of bioLogy Leiden 
waarin Ze naar De rol Van 
macrofagen bij osteosarcoma in
ZebraVissen KeeK. MoMenteel Zit
ze Voor haar tWeede master-
onDerZoeK in Melbourne, australië.
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bourne ook wel ‘the most liveable city in 
the world’ genoemd. Met een flinke groei 
in de afgelopen tientallen jaren, heeft enkel 
de stad al meer dan 4,4 miljoen inwoners.

eenmaal aangekomen in Melbourne kon ik 
gelijk met mijn onderzoek beginnen. ik doe 
mijn onderzoek vanuit de vakgroep Drug 
discovery & biology binnen de faculty of 
pharmacy and pharmaceutical sciences. in 
mijn onderzoek vergelijk ik gezonde niercel-
len (specifieker: podocyten) met niercellen 
van patiënten met het alport syndrome (as) 
voor wat betreft de werking van de calcium 
sensing receptor. Het alport syndrome is 
een erfelijke nierziekte die op jonge leeftijd 
al tot nierfalen kan leiden en waar nog heel 
weinig onderzoek naar is gedaan. er wordt 
gedacht dat de calcium sensing receptor 
een grote rol speelt bij het reguleren van de 
nierfiltratie en dus een belangrijke oorzaak  
kan zijn van het ontstaan van nierfalen. 

in mijn onderzoek gebruik ik induced pluri-
potent stem cells om beide cellijnen 
te creëren: met een cocktail van groei-
factoren worden deze stamcellen gedif-
ferentieerd tot gezonde podocyten en tot 
podocyten met as. om te bestuderen wat 
de rol is van de calcium sensing receptor 
kijk ik naar het effect van een aantal ligand-
en op de cellen door de intracellulaire cal-
ciumspiegel te meten. inmiddels heb ik 
mijn data grotendeels binnen en met nog 

vijf weekjes te gaan, ben ik begonnen met 
het schrijven van mijn verslag. De labzalen 
en de werksfeer zijn redelijk vergelijkbaar 
met nederland. Maar vooral de ‘beer club’ 
elke vrijdag maakt het helemaal top hier!

naast mijn onderzoek probeer ik natuurlijk 
een beetje van het land te zien en wat 
van het australische leven mee te krij-
gen. Het eerste wat ik hier heb gedaan is, 
jawel, een fiets gekocht! ik moest even 
wennen aan links van de baan fietsen 
en verplicht een helm te dragen maar 
nu loopt het allemaal alweer van zelf. 

als je hier aan een aussie vraagt wat je écht 
moet gaan doen in Melbourne, zeggen ze 
oprecht allemaal: eten! Je hebt hier restau-
rantjes met eten uit zo ongeveer elk land 
dat je kunt bedenken. ook de koffie is be-
faamd hier. wat is het verschil tussen een 
flat white, cappuccino en een latte? geen 
idee! toch probeer ik zoveel mogelijk zelf 
te koken, vooral om het allemaal een beet-
je gezond en betaalbaar te houden. De 
prijzen zijn op zich vergelijkbaar met ned-
erland, behalve de alcohol. Je betaalt hier 
zo $10 per biertje. toen ik hier aankwam 
in februari, was het midden zomer met bij-
behorende temperaturen van 35 graden. 
en dit jaar was het een ‘koude’ zomer! 

inmiddels is het winter geworden waar-
bij het alsnog 16 graden is. Maar ze 
zeggen dat het hier niet minder dan 
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10 graden wordt (afkloppen op hout). 

Verder woon ik in de suburb brunswick, 
dat bekend staat als dé studentenbuurt van 
melbourne met veel hipsters, 10 minuut-
jes fietsen van de stad. Mijn huisgenoten 
komen uit verschillende hoeken van de 
wereld, de meesten zijn hier in Melbourne 
aan het werk of aan het reizen. Heel leuk zijn 
dan ook de huisfeestjes waarbij het mees-
tal een ‘bring your own’ alcohol concept is. 

Verder heb ik hier ook een paar leuke tripjes 
kunnen maken met aggie (utrecht) en
Maaike (groningen). we zijn onder andere 
op pad gegaan om de highlights van de 
great ocean road te bekijken, om de wijn 
te proeven van de yarry Valley, om van de 
natural hot springs te genieten in Morning-
ton en om cultuur op te snuiven in tasmania. 

aan het eind van mijn stage heb ik nog 
een maand om de hele oostkust af te reiz-
en en een stukje van nieuw-Zeeland te 
bezichtigen. Daarna ga ik weer richting 
nederland voor mijn laatste jaartje.

Helaas heb ik nog maar twee maandjes te 
gaan, de tijd is echt omgevlogen hier! er is 
zoveel te doen in het multiculturele Mel-
bourne, de mensen zijn superaardig en re-
laxt (“no worries mate” is een levenmotto 

waar ik de eerste dag al aan gewend was) 
en het klimaat valt ook niet tegen natuur-
lijk. ik ben het er absoluut mee eens dat Mel-
bourne ‘the most liveable city in the world’ 
is. ik zou het oprecht aan iedereen willen 
aanraden om een deel van je studie in het 
buitenland te doen en je masteronderzoek 
is daar een heel geschikt moment voor. 

De ervaring die je opdoet op deze manier, 
zorgt ervoor dat je veel meer leert in dat 
halfjaar dan alleen op je stageplaats zelf. 

“gday mate!”
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apothekers zonder 
grenzen
een interview met issaka fanamy

erin smeijsters is 20 jaar oud, komt uit 

utrecht en is bezig aan zijn 3e jaar farmacie 

aan de universiteit utrecht. naast studeren 

is hij een fanatiek roeier en actief bij verschil-

lende commissies van de a.u.s.r. orca. daar-

naast is erin  actief als redacteur buitenland 

voor de folia pharmaceutica der k.n.p.s.v.

de laatste editie van de folia phar-
maceutica ‘14-’15 staat in het teken 
van apothekers met een bijzonder 
beroep, of apothekers die het vakge-
bied op een bijzondere manier bedrijven. 

een relatief onbekend en zeker onderge-
waardeerd voorbeeld hiervan zijn apo-
thekers die zich inzetten voor artsen zonder 
grenzen. deze organisatie zet zich in voor 
bevolkingsgroepen in nood maar staat vooral 
bekend om het werk dat doktoren hier doen. 

de laatste paar jaar heeft artsen zonder 
grenzen echter steeds meer apo-
thekers aangetrokken voor hun missies 
rond de wereld. apothekers spelen een 
kritieke rol bij de missies en zijn ondertus-
sen, door hun kennis omtrent medicatie, 
een onmisbare toevoeging geworden.

voor deze laatste editie kregen we de kans 
om een apotheker die op dit moment actief 
is voor artsen zonder grenzen te interview-
en. via een contactpersoon bij artsen zonder 
grenzen nederland kwamen we in contact 
met issaka fanamy, een farmaceut die oor-
spronkelijk uit niger komt. issaka heeft zijn 
opleiding echter niet in niger gevolgd maar 
in dakar, senegal. naast zijn studie farmacie 
heeft issaka fanamy ook een stage clinical bi-
ology gedaan en een master in parasitology. 

na zijn studies heeft issaka allereerst hu-
manitaire hulp verleent in zijn eigen land, 
niger, omtrent tuberculose en hiv pre-

Door:
Erin Smeijsters
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ventie en advies. niet al te lang daar-
na besloot hij te gaan werken voor de 
franse tak van artsen zonder grenzen, 
waar hij nu al meer dan vier jaar werkt. 

voor deze tak van de organisatie heeft hij 
verschillende missies gedaan in landen bin-
nen afrika. tegenwoordig is issaka actief 
in een missie in tsjaad voor artsen zonder 
grenzen nederland. tsjaad is een van de 
armste landen van afrika met een groot te-
kort aan artsen en middelen. daarnaast is 
de grote vluchtelingen stroom naar tsjaad 
van omliggende landen door het geweld 
dat zich daar afspeelt een groot probleem. 

de taak van een apotheker bij missies in dit 
soort extreme omstandigheden zijn voor-
namelijk het ondersteunen en adviseren 
van artsen bij het gebruik van medicatie. 
zoals issaka verteld hebben artsen vaak 
onvoldoende kennis van medicatie, met 
name over hoe ze deze medicatie moeten 
toedienen en de werkzaamheid hiervan. 
issaka adviseert daarom de artsen in de 
omgeving en de artsen van de organisatie 

op de missie hoe en welke medicatie ze 
moeten gebruiken in verschillende situaties. 

naast het adviseren van het gebruik van de 
medicatie is een belangrijke taak om te hel-
pen bij het bewaren en het in goede condi-
tie houden van de middelen op de desbe-
treffende plaatsen. in tsjaad, en afrika in het 
algemeen, is het erg lastig om de medicatie 
in goede conditie te bewaren door de hitte 
en de onvoldoende, slechte, apparatuur. 

issaka helpt daarom de bevoorrading zo 
lang mogelijk goed te houden en er voor te 
zorgen dat de uiterst waardevolle middelen 
in goede conditie bewaard worden. een 
ander probleem hierin is de distributie van 
geneesmiddelen. door de ligging van tsjaad 
moeten geneesmiddelen worden vervoerd 
door omliggende landen. behalve de insta-
biele situaties in deze landen is het grootste 
probleem het vervoer. door de hitte, de ap-
paratuur en de slechte bussen waarin het 
vervoerd word is het lastig de geneesmid-
delen koel en in goede conditie te houden. 
hierdoor kunnen waardevolle genee-
smiddelen onbruikbaar en verloren gaan.

issaka is op het moment de enige apo-
theker op de missie. op dagelijkse basis 
werkt hij samen met ongeveer tien dok-
toren die hij adviseert en ondersteund op 
het gebied van de verschillende farma-
ceutische zaken. issaka is ook aanwezig in 
de “emergency room”. hier komen veel 
spoedgevallen binnen: mensen die gewond 

“It Is contagIous, you start do-
Ing one mIssIon, and then anoth-
er, and another. I want to do 
thIs work as long as possIble.”
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spreiden over de verschillende ziekenhuizen.

het werk als apotheker voor artsen zonder 
grenzen heeft ook een keerzijde. zoals vaak 
het geval is bij humanitair werk is issaka veel 
van zijn familie gescheiden. door de vele 
missies is het lastig voor hem om naar huis 
te gaan, wat het werk mentaal zwaar maakt.

ondanks zware condities en soms frustreren-
de en stressvolle situaties was het antwoord 
van issaka, op de vraag of hij niet als openbare 
apotheker had willen werken, duidelijk; “why 
would i? i love my job and to work for msf 
(médecins sans frontières, de internationale 
naam van artsen zonder grenzen). we get to 
save a lot of lives around the world.” waarna hij 
vervolgde met; “it is contagious, you start do-
ing one mission, and then another, and anoth-
er. i want to do this work as long as possible.”

werken als apotheker voor artsen zonder 
grenzen is nu nog een onbekende richting maar 
tegenwoordig absoluut een onmisbare. het is 
een nobele, noodzakelijke en ook zware baan 
waar nog onvoldoende aandacht voor is. issaka 
fanamy’s boodschap is daarom ook duidelijk:
“I advise everybody to do this work, it is a 
beautiful experience.”

raken door kogels en messen, maar ook 
verkeersongelukken. op de “emergency 
room” is het van belang dat de juiste pijn-
stillers en anastatica word toegediend.

naast de dagelijkse adviserende en onder-
steunende taken die issaka uitvoert is 
een belangrijke taak het voorbereiden 
op mogelijke catastrofes. een goed voor-
beeld hiervan is de ebola-uitbraak die 
afgelopen zomer plaatsvond in afrika. 

de verschillende takken van artsen zonder 
grenzen die actief zijn in tsjaad zijn hier-
voor, of andere mogelijke catastrofes, 
samen gekomen. in goed overleg worden 
de taken onder de verschillende tak-
ken verdeeld. de actieve apothekers in 
het land hebben zogeheten “emergen-
cy kits” samengesteld. dit zijn pakketten 
die worden samengesteld en vervolgens 
verdeeld over ziekenhuizen en steden in 
tsjaad. in deze kits zaten onder andere 
noodzakelijke medicijnen en middelen om 
verspreiding zoveel mogelijk te beperken. 

behalve de ebola-uitbraak is issaka met 
de andere apothekers bezig geweest om 
“kits” samen te stellen voor het geval dat 
boko haram een probleem binnen tsjaad 
zou worden en er slachtoffers vielen. ze 
hebben zich hierop voorbereid door ver-
band kits, operatie kits en dergelijke te ver-

mocht je interesse hebben 
gekregen in het werk van apo-
thekers voor een humanitaire or-
ganisatie zoals artsen zonder gren-
zen, klik dan in het blokje hieronder!

Klik voor
meer informatie
over Apothekers
zonder grenzen.
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KNMP StiPeNdiafoNdS 
Nieuwe aaNvraagMethode 

Het Stipendiafonds van de KNMP ver-
leent studenten (bio-)farmacie, wan-
neer zij op studiereis gaan om weten-
schappelijk onderzoek in het buitenland 
te verrichten een financiële bijdrage. 

Het curatorium kan je aanvraag drie keer 
per jaar beoordelen, namelijk in februari, 
juli en oktober. De sluitingsdatum van de 
aanvragen ligt op de eerste dag van deze 
maanden. Aanvragen die na deze datum 
binnenkomen worden niet meer in de eerst-
volgende vergadering behandeld. Daar-
naast dien je op deze sluitingsdatum nog 
niet vertrokken te zijn naar het buitenland. 

Tot nu toe vulde iedereen dezelfde aan-
vraag in en kreeg iedereen die aan de eisen 
voldeed evenveel geld toegekend. Ech-
ter is er besloten dat tijdens de volgende 
vergadering (sluitingsdatum 1 februari) 
studenten met een high potential meer 
geld zullen krijgen dan andere studenten. 
Wanneer je voor deze grotere beurs wilt 
gaan, zul je ook meer tijd in je aanvraag 
moeten steken en de ‘zwaardere aan-
vraag’ met extra vragen moeten invullen. 

Hiermee kan je aantonen dat je een high 
potential bent en dat je onderzoek meer-

waarde heeft. Daarnaast kan je ook 
een lichte aanvraag indienen waarbij je 
minder vragen hoeft te beantwoorden. 

Daarnaast kan je altijd je vragen mailen naar 
algemenezaken@knpsv.nl of 
stipendiafonds@knmp.nl 
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Klik hier om 
een mail te sturen 

naar het 
stipendiafonds.
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