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

Geachte lezers, 

Elke dag komen we formidabele inven-
ties tegen. Een bekende inventie die 
iedereen wel kent en vaak tegenkomt is 
penicilline. Penicilline is natuurlijk wel 
een wat oudere formidabele inventie, 
maar kijk anders naar de hedendaagse 
programma’s die eiwitten in 3D af 
kunnen beelden of de recentelijke 
cannabis-tampon die de oplossing 
schijnt te zijn tegen menstruatiepi-
jn. Voor het geval mensen direct de 
Folia gaan doorbladeren, nee, we gaan het 
niet hebben over deze cannabis-tampon. 

Met alle inventies die elke dag 
plaatsvinden ontstaan er ook telkens 
weer nieuwe innovaties. Deze innovaties 
zorgen dat wij met z’n allen kunnen 
groeien, leren en stap voor stap onszelf 
kunnen ontwikkelen en de wereld stuk-

je bij beetje verbeteren. De (aspirant-)
apotheker kan de patiënt steeds beter 
helpen met de nieuwste medicijnen, 
inzichten of technieken en de genees-
middelenonderzoeker/farmaceut draagt 
zijn steentje bij met het ontwikkelen en 
op de markt brengen van het medicijn. 

Alhoewel de Folia maar kleine bij-
dragen kan leveren aan de nieuwste 
innovaties/inventies hopen we jullie wel te 
inspireren met onze stukjes. In deze 
Folia hebben we daarom allerlei 
inventies en innovaties voor jullie uit-
gelicht. Het gaat onder andere over de 
Non-Invasieve Prenatale Test, waar 
gekeken wordt of de foetus trisomieën 
heeft, en over hoe tijdens een compe-
titie een groep studenten een 3D-
printer met bio-inkt hebben ontwikkeld.

Naast innovaties en inventies met 
wetenschappelijke doeleinden zijn 
er ook inventies en innovaties voor 

Redactioneel

persoonlijke doeleinden. Dit hebben we in 
de Folia gestart door een nieuw segment toe 
te voegen, genaamd Try Before You Die - in 
Nederland. Hiervoor gaan we elke 
editie op pad, naar een plek/
activiteit die u als lezer heeft 
ingestuurd! We moeten natuurlijk 
knallend beginnen en  zijn met daar-
om met een paar commissieleden 
naar de Kamasutra beurs gegaan. 

Zoals misschien al opgemerkt is, 
zal de nieuwe formidabele Com-
missie ter redactie van de Folia 
Pharmaceutica 2016-2017 “Formi-
dabel” nieuw innovaties aanbrengen. 
Wij hopen daarmee jullie niet alleen te 
inspireren maar ook te amuseren. Namens de                                                             
Commissie ter Redactie van de Folia 
Pharmaceutica wens ik u heel veel lees 
plezier toe. 

Liefs, 
Carmen de Nier
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Geachte leden,

Beste lezer,

Na te hebben genoten van een heerlijke, 
welverdiende zomervakantie is het dan 
voor iedereen toch weer tijd om aan de 
slag te gaan. De eerste tentamens van het 
nieuwe academisch jaar zijn inmiddels 
alweer gemaakt en de eerste K.N.P.S.V.-
activiteiten hebben ook al plaats gevon-
den. Zo hebben ruim 100 studenten hun 
kennis verbreed over de farmaceutische 
industrie tijdens de Dag van de Industrie-
apotheker, hebben de leden hun 
mening over het reilen en zeilen van de 
vereniging kunnen delen tijdens de 
Algemene Vergadering en in datzelfde 
weekend hebben onze functionarissen 
zich tegoed kunnen doen aan meerdere 
feestjes en een heerlijk bingoavondje. Van 
de afdelingen zijn de eerste Algemene 
Leden Vergaderingen ook geweest, waa-
rbij de kersverse eerstejaars studenten 
zijn geïnaugureerd en hun bul hebben 

mogen ontvangen. Ik hoop van harte dat 
de eerstejaars studenten inmiddels hun 
draai gevonden hebben in het turbulente 
studentenleven en dat de studie hen bevalt.

Ook voor de Commissie ter Redactie van 
de Folia Pharmaceutica is het een nieuwe 
start met hun eerste editie van de Folia. 
Hiervoor hebben ze een prachtig thema 
bedacht, namelijk ‘Formidabele inven-
ties’. Door de jaren heen zijn vele inven-
ties gedaan op farmaceutisch gebied die 
van levensbelang zijn geweest. De ene keer 
gebeurt een ontdekking per ongeluk, de 
andere keer zijn de inventies volledig door-
dacht. Vroeger gebeurde het voorname-
lijk per ongeluk, zoals de ontdekking van 
penicilline. Alexander Fleming ontdekte in 
1928 dat de schimmel Penicillium notatum 
een stofje uitscheidt met een bactericide 
werking, waarmee het eerste antibioticum 
10 jaar later een feit was. Al snel zouden 
vele antibiotica volgen, waar tot op de dag 
van vandaag vele levens mee gered worden.

K. N. P. S. V. 

Tegenwoordig worden de meeste inven-
ties niet meer per toeval gedaan, maar is 
het volledig doordacht door een onder-
zoeksteam. Een voorbeeld hiervan ligt 
bij de biotechnologie. In 1972 hadden 
Herbert Boyer en Stanley Cohen succes-
vol genetisch materiaal in bacteriën aan-
gebracht. De bacteriën konden het 
genetisch materiaal vervolgens 
reproduceren. Wanneer het juiste 
genetische materiaal ingebracht wordt, 
dan zullen de bacteriën farmaceutisch 
interessante eiwitten produceren. Zo 
worden genetisch gemodificeerde 
bacteriën gebruikt om insuline te pro-
duceren. Deze ontwikkeling heeft de 
moderne biotechnologie een enorme 
boost gegeven en daarmee ook de pro-
ductie van biofarmaceutische middelen. 

Ongeacht of een ontdekking per 
ongeluk gedaan wordt, of het geheel 
met opzet gevonden is, inventies zijn 
in ieder geval van alle tijden. De (bio-)

farmaceutische wereld blijft innoveren, 
waardoor steeds weer nieuwe, fantastische 
inventies in het verschiet liggen. Ik ben dan 
ook erg benieuwd wat de commissie aan in-
formatie voor ons heeft gevonden aangaan-
de veelbelovende farmaceutische inventies.

Rest mij niks anders dan u veel 
leesplezier te wensen met de eerste 
Folia Pharmaceutica van dit academische 
jaar.

Namens het 114e bestuur der K.N.P.S.V.,

Iris Lafeber
h.t. voorzitter
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Geachte lezer,

Het nieuwe collegejaar is weer begon-
nen. Dit kan maar een ding betekenen: 
de studenten kloppen het zand van hun 
voeten, wassen de zonnebrand van hun 
gebruinde huid en het is weer tijd om de 
weg naar de collegebanken te vinden. Of 
in het geval van de farmaceuten te show-
en hoeveel contrast er is ontstaan tussen 
de heerlijke bruine velletjes en de spier-
witte labjassen. Met een frisse blik gaan 
we met goede moed aan de slag en vliegen 
uitspraken als: “Ik ga dit jaar echt alles va-
naf het begin goed bijhouden” je weer om 
de oren. Er worden nieuwe onderzoeken 
opgestart, artikelen gelezen en geschreven. 
Daarnaast hebben we natuurlijk weer 
een aanwas van nieuwe en getalenteerde 
farmaciestudenten in Groningen. Het is 
een grote enthousiaste groep die staat te 
popelen om samen met ons in februari het 
Lustrum van onze vereniging te gaan vieren. 

Bij een Lustrum vieren we naast het 
135-jarig bestaan ook de toekomst. 
Hierbij vieren we de vele jaren die onze 
vereniging nog in het verschiet heeft met 
onze leden. Vanuit het verleden kunnen wij 
veel leren om beter te doen in de toekomst.

Met het thema formidabele inventies 
kan de commissie natuurlijk vele kanten 
op. Ik ben erg benieuwd hoe  de nieuw-
ste technieken en ontdekkingen worden 
belicht. Nieuwe toedieningsvormen, che-
mische verbindingen en alternatieve vor-
men van therapie, waar we niet eerder aan 
hadden gedacht, zijn zaken  waar iedere 
farmaceut graag over leest. Hieruit halen we 
inspiratie voor onze eigen ingenieuze 
ideeën die we hopelijk in de toe-
komst tot uitvoering kunnen brengen. 
Jammer genoeg eindigen niet alle for-
midabele ideeën in een succesvol 
product.  Zo blijken zaken die be-
dacht zijn op papier in praktijk anders

G. F. S. V.  “Pharmaciae Sacrum”

te werken en zijn ingevoerde 
systemen in de apotheek  toch niet zo 
handig als vooraf gedacht.  Zolang we 
kritisch blijven kijken naar de pro-
cessen om ons heen en ons analytisch 
denkvermogen gebruiken met een vleugje 
creativiteit, zal er altijd vraag blijven naar 
nieuwe formidabele inventies in de farma-
ceutische wereld.

Tot slot wil ik de commissie bedanken voor 
het maken van dit Folia Pharmaceutica 
en wens ik alle lezers veel leesplezier toe.

Namens het 135e bestuur der G.F.S.V. 
“Pharmaciae Sacrum”

Merel Evers
h.t. praeses

Folia Pharmaceutia - Oktober 2016 Folia Pharmaceutia - Oktober 2016 98



Folia Pharmaceutia - Oktober 2016Folia Pharmaceutia - Oktober 201610 11

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

Op het moment van schrijven zijn 
wij, als 131e bestuur der L.P.S.V. 
„Aesculapius”, al enkele maanden bezig 
met onze bestuurstaken. Na een paar 
weken werk was het tijd voor onze vakan-
tie. Halverwege augustus is de EL CID-
week van start gegaan en hebben wij alle 
eerstejaars mogen verwelkomen. Met 
een nieuwe lichting erbij kunnen wij 
zeggen dat wij een mooi jaar tegemoet 
gaan met veel studenten om ons heen.
 
Ook wil ik daaraan toevoegen dat wij 
25 nieuwe masterstudenten Farmacie 
hebben mogen ontvangen. Zij zijn de eerste 
lichting die dit jaar van start mogen 
gaan met de master Farmacie, die tot 
stand is gekomen in samenwerking 
tussen het LUMC en het LACDR. De 
opleiding onderscheidt zich met 
patiëntgerichte elementen uit de master 
Geneeskunde. Farmacie is terug in Leiden. 

Het thema van deze kersverse Folia 
Pharmaceutica in het studiejaar 2016-
2017 is ‘Formidabele Inventies’. Dat 
brengt mij in gedachte terug naar het af-
gelopen middagsymsposium van L.P.S.V. 
„Aesculapius”. Daar werd een formi-
dabele inventie in spé besproken. Dr.
Rotmans, onderzoeker aan het LUMC, 
sprak hier over tissue engineering en dan 
in het bijzonder over bloedvatenkweek in 
het menselijk lichaam. Het weefsel wat 
gekweekt wordt, is eigenlijk een soort 
van littekenweefsel: door middel van het 
subcutaan implanteren van een polymeer 
staafje ontstaat er een chemische reactie 
die er voor zorgt dat het staafje wordt in-
gekapseld. Deze inkapseling is vervolgens 
een stevig stuk weefsel dat kan fungeren 
als de basis voor een bloedvat. De eerste 
in vivo experimenten zijn al succesvol 
geweest. Toch gaat zo een formidabele 
inventie in spé ook gepaard met enkele 

L. P. S. V. „Aesculapius”

praktische problemen. Zo duurt het lang 
om slechts één bloedvat te kweken en is 
de reactie van het lichaam op het staafje 
te dynamisch. Je moet de reactie pre-
cies op een bepaalde tijd stoppen, omdat 
het juiste weefsel tussen een ontstekings-
reactie en dood bindweefsel in ligt. Dat 
maakt het onderzoek uiteraard wel weer 
interessant, omdat je een oplossing moet 
vinden voor deze problemen. Een groot 
voordeel is dat het materiaal veilig is. 
Dat zou kunnen leiden tot een alternatief 
voor kunststof bloedvaten in mensen. 

Dit is een interessante formidabele 
inventie in spé. Vooral als je nagaat dat 
deze tissue engineering kan helpen tegen 
hart- en vaatziekten en atherosclerose.

Tijdens het middagsymposium van 
afgelopen jaar zijn er nog veel meer 
formidabele inventies en formidabele 
inventies in spé aanbod gekomen. Ei-
genlijk allerlei inventies van verschil-

lende bio technology bedrijven hier in 
Leiden. Dit laat zien dat wij in Leiden 
graag op de hoogte willen blijven van for-
midabele inventies in onze onderzoeks-
gebieden. Ook laat dit aan de studenten zien 
dat er genoeg ontwikkelingen zijn waar zij 
mee aan de slag kunnen na hun studie. 

Er is nog genoeg te doen tegen het 
bestrijden en voorkomen van allerlei 
kwalen. Het zou geweldig zijn als wij met 
zijn allen, alle leden van de K.N.P.S.V., onze 
eigen steentje kunnen bijdragen aan deze 
ontwikkelingen en later misschien zelf 
wel tot een formidabele inventie komen.

Robbert Wever
praeses aesculapii
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Waarde leden der K.N.P.S.V,

Sinds de vorige Folia met het thema 
‘Slaapproblemen’ heeft iedereen zijn 
rust kunnen pakken tijdens de zomer-
vakantie. Zo konden jullie hersenen 
eindelijk alle informatie ver-
werken dat een jaar lang was opgedaan 
over het mooiste vak van de wereld: 
geneesmiddelen! 

Om dit vak nog mooier te maken is er 
natuurlijk U.P. Bijna alle eerstejaars-
studenten Farmacie en CPS zijn dan 
ook lid geworden en hebben al van ver-
scheidene activiteiten kunnen genieten. 
Zo heeft de introductieweek plaatsgevon-
den waar menig farmaciestudent de 
gastvrijheid heeft kunnen ervaren op het 
U.P.-hol. Verder hebben de U.P.-leden hun 
dansjes kunnen doen op het EFC-feest 
met het thema ‘Oktoberfest’ waar een acti-
viteit met Red Cups voor en door ouwelul-
len aan vooraf ging. Voor een goede afwis-
seling tussen studie en ontspanning is een 

week later een symposium over de spier-
ziekte ALS georganiseerd. Dit was een erg 
groot succes met een volle inschrijflijst.  In 
oktober vonden de derde U.P.-
borrel en de eerste Algemene 
Ledenvergadering van het 122e 
bestuur plaats. De opkomst was erg goed 
aangezien de collegezaal helemaal vol zat. 

Ondertussen blijven de U.P.-leden 
natuurlijk farmaciestudenten, studenten 
die gemaakt zijn om formidabele inven-
ties te bereiken, aldus het thema van deze 
editie. Dat de Universiteit Utrecht een 
goede opleiding heeft blijkt maar weer 
uit al het onderzoek dat hier gedaan 
wordt. De Universiteit Utrecht bli-
jkt ook de nummer één te zijn van 
universiteiten uit Nederland vol-
gens de Shanghai ranking. Tot nu 
toe zijn er al twaalf wetenschappers 
die verbonden waren of zijn aan de 
Universiteit Utrecht, waarvoor zij de 
Nobelprijs ontvingen voor hun 
onderzoek. Binnen het departement 

U. P. S. V.  “Unitas Pharmaceuticorum”

farmaceutische wetenschappen blijven de 
formidabele inventies ook niet stil 
liggen. Zo is dr. Roos Masereeuw 
onlangs benoemd tot hoogleraar Experi-
mental Pharmacology binnen het Utrecht 
Institute for Pharmaceutical 
Sciences (UIPS) van het departement 
farmaceutische wetenschappen. Zij is een 
expert op het gebied van nierfarmacologie 
waarmee zij met haar onderzoek naar een 
bio-logische kunstnier wereldwijd voorop 
loopt.

Voordat de U.P.’ers formidabele inven-
ties gaan doen zullen zij nog even rustig 
doorstuderen onder het genot van 
nieuwe U.P.-activiteiten totdat zij zijn 
afgestudeerd. Op de planning van U.P. 
staan dan ook al mooie nieuwe 
activiteiten. Dit zijn onder andere de 
VvAA actualiteitenlunch, Dies Natalis, 
CPS pubquiz, ouderdag, masterclass sollic-
iteren, Damesch- en Heerenactiviteit, zie-
kenhuisfarmacieavond en het S&G-nieuw-
jaarsdiner met aansluitend een EFC-feest. 
Zoals je kunt lezen komen er dus weer 

talloze activiteiten aan. Ben je van een 
andere stad danUtrecht en ben je 
jaloers, treur dan niet. Ook jullie 
kunnen aanwezig zijn op de mooiste 
week van het jaar tijdens de 122e Dies 
Natalis van U.P. Het Dies Openings-
feest en het gala kunnen namelijk 
ook door externen bezocht worden.

Voor nu in ieder geval veel leesplezier in 
deze editie van de Folia en tot op onze Dies 
of volgende activiteit van de K.N.P.S.V.

Met vriendelijke groeten,

namens het 122e bestuur der U.P.S.V. 
“Unitas Pharmaceuticorum”

Mark Deelen
h.t. praeses
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Ph. V. D. “Hygeia”

Lieve K.N.P.S.V.’ers,

De geschiedenis van de farmacie kent vele 
uitvindingen, allemaal van verschillende 
aard. Bij een poosje Googlen kom je al gauw 
op krantenkoppen als ‘Nieuw medicijn 
tegen kanker wordt darmpil’ (NRC 
2014), ‘Doorbraak in geneesmiddel bij 
behandeling migraine’ (www.apothek-
ersnieuws.nl , 2011) of ‘Nieuw leven 
voor ‘oude’ medicijnen’ (NRC 2014). 
En dat te bedenken dat de wereld van 
de moderne farmacie begon met de uit-
vinding van (wie wordt er niet mee 
bekogeld tijdens colleges): penicilline. 

In 1928 kwam Alexander Fleming 
nietsvermoedend thuis van een 
vakantie met zijn gezin, klaar om de 
tientallen verschillende groeimedia met 
woekerende stafylokokkolonies te in-
specteren die hij voor zijn vertrek had 
achtergelaten. Vol verrassing ontdek-
te hij dat de ruimte rondom een bepaal-

de schimmel die zich in zijn huis had 
gevestigd (wellicht vergeten de 
schoonmaker in te schakelen vóór 
zijn vertrek op vakantie) vrij was van 
deze snel delende bacteriën. Et voìla: 
penicilline was invented. Op deze manier 
zette Fleming de volgende stappen in een 
reeks van uitvindingen: de aanwezigheid 
van bacteriën die door Antonie van 
Leeuwenhoek in 1676, het verband dat 
tussen deze bacteriën en ziektes werd 
gelegd door Louis Pasteur en het terug-
dringen van veel sterfgevallen onder de
vrouwelijke bevolking als gevolg van 
kraamvrouwenkoorts door Ignaz Sem-
melweis in 1847.

Dit was nog maar het begin van een eeuw 
waarin vele verschillende farmaca zou-
den worden uitgevonden. Echter, we lev-
en anno 2016 helaas in een tijd waarin 
veel geld wordt uitgegeven aan genees-
middelonderzoek, maar waarin slechts 
1 op de vele geneesmiddelen ook 

daadwerkelijk beschikbaar komt op de 
algemene geneesmiddelenmarkt. Na een 
aantal vruchtbare decennia van genees-
middeluitvindingen eind 20e eeuw is het 
nu aan onze generatie deze productieve 
periode voortte zetten en ervoor te zor-
gen dat ook onze (klein-)(achterklein-)
(overgrootachterbedklein-)kinderen hier 
nog de vruchten van kunnen plukken.

De oprichting van Ph. V.D. “Hygeia” in 2005 
speelde hier natuurlijk ook een overgrote 
rol in (en laten we die van de K.N.P.S.V. in 
1903 niet vergeten)! Door farmaceutische 
groeperingen wordt kennis gebundeld en 
kunnen we verder komen. Laten we dit 
nog vele jaren volhouden met zijn allen!
Als voorzitter van dat mooie, roze 
dispuut wil ik ook graag zeggen dat het 
hartstikke goed gaat met ons. We 
hebben sinds het voorjaar een prachtig 
Vaandel (inclusief Vaandeldrager, waarvan 
de eer in zijn geheel naar Laura Mulder 
uit Leiden gaat) waarmee we misschien 

een klein stukje gaan pronken op de AV’s 
van de K.N.P.S.V., aangezien onze motie 
om Haar aan de rest van de K.N.P.S.V. te 
laten zien is aangenomen. Fantastisch!
Ik hoop velen van jullie gauw te zien op 
één van de activiteiten van de K.N.P.S.V. 
of tijdens andere leuke gelegenheden!
Veel liefs en roze kussen,

Denise van Vessem
h.t. voorzitter der Ph. V.D. “Hygeia”
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Fantastisch, fabelachtig, fenomenaal, 
geweldig, grandioos, prachtig, uniek. 
Allemaal synoniemen voor het 
woord en de naam van de commis-
sie 2016-2017 ter redactie van de Folia 
Pharmaceutica “Formidabel”.  Deze naam 
is gekozen, omdat we formidabele edi-
ties gaan neer zetten, maar vooral voor 

de formidabele commissiegenoten dit 
jaar. Ik wil daarom ze graag aan iedereen 
voorstellen. Om ze optimaal tot hun 
recht te laten komen laat ik ze zich-
zelf aan u voorstellen. Ook al zagen ze 
dit wel een beetje als straf, omdat ze 
het verschrikkelijk vinden (inclusief 
mezelf) om over zichzelf te praten.

Hoi! Ik ben Imke Bruns, tweedejaars 
BFW student en secretaris van deze 
super gezellige commissie. Tijdens de 
vergaderingen zorg ik ervoor dat alles wat 
besproken wordt netjes en overzichtelijk 
genotuleerd wordt. Verder houd ik me 
samen met de rest van de commissie 
bezig met het aanschrijven van potentiële 
schrijvers voor wetenschappelijke artike-
len. 
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Ik ben Tim Kroon, tweedejaars BFW en 
ik mag mezelf Redacteur I noemen. Wat 
leest er nou beter dan een goed in elkaar 
gezet blad, ik zal me daarom ook dit jaar 
gaan bezighouden met hoe de lay-out 
eruitziet en hoe alles er zo goed moge-
lijk uit kan springen. Natuurlijk zullen er 
ook genoeg interessante artikelen te lezen 
moeten zijn en ik zal me dan ook bezig-
houden met het zoeken naar schrijvers die 
een leuk stukje zouden willen schrijven.

Mijn naam is Laurens Zur Muhlen, derde-
jaars BFW, en dit jaar ben ik de penning-
meester! In het Nederlandse bedrijfsleven 
gaan er breede geldrivieren traag door 
oneindig laagland, en mijn taak is het om 
te zorgen dat er daarvan voldoende de kant 
van onze commissie op rolt. Daarnaast 
houd ik mij ook bezig met het samen-
stellen van de inhoud van de Folia, zodat 
de lezer zoveel mogelijk leesplezier geniet.

Redacteur II, tweedejaars BFW en ga door 
het leven onder de naam Milan van der 
Vlugt. Samen met redacteur I en III zal 
ik mij bezighouden met de lay-out van 
de folia, ook zullen wij schrijvers wer-
ven voor de al zo mooie Folia. Na veel 
brainstormen kwam de commissie op 
de naam ‘’Formidabel’’. Dit staat voor 
de formidabele mensen in de commis-
sie, het jaar dat formidabel gaat worden 
en uiteraard voor een formidabele Folia!

Hallo! Ik ben Anne, de redacteur III 
van onze  Formidabele commissie. Om 
de naam formidabel hoog te houden 
moet er natuurlijk gezorgd worden voor 
een mooie folia. Daarom zorg ik samen 
met mijn mede redacteuren voor dat er 
interessante stukken worden geschreven 
voor ons blad en zorgen we voor een formi-
dabel design van de Folia Pharmaceutica!

Als laatste nog mezelf, de voorzitter. Mijn 
naam is Carmen de Nier en ik heb de 
eer gekregen om deze groep bij elkaar te 
krijgen, te houden en te zorgen dat ze hun 
taakjes doen. In het kort ik ben de per-
soon die zorgt dat de vergaderingen niet 
eindeloos duren of te gezellig worden 
door te veel intermezzo’s van bijvoorbeeld 
YouTube videotjes, je weet wie je bent,  
en de zweep eruit haalt als mensen hun 
actiepuntjes en deadlines niet doen/halen.

Alhoewel mijn commissie zich nu wel 
heel kort heeft omschreven, hoop ik dat 
iedereen kan zien wat voor een 
geweldige commissie ik hier dit jaar heb.

Liefs, 

Carmen de Nier 
h.t. Voorzitter Commissie ter Redactie van 
de Folia Pharmaceutica 2016-2017 
“Formidabel” 
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NIPT
 Een inventie met een kantekening

door Laurens Zur Muhlen

Drie weken geleden liet minister Schippers van Volksgezondheid aan de Tweede 
Kamer weten dat de NIPT (niet-invasieve prenatale test) vanaf april 2017 voor 
iedere zwangere vrouw beschikbaar komt. Daarnaast wordt hij vanaf 2018 vergoed.1 
De techniek, die door medische kenners wordt beschouwd als een grote innovatie 
ten opzichte van bestaande onderzoeken, kan in een vroeg stadium aandoeningen 
als het syndroom van Down vaststellen bij de foetus. Er barstte echter meteen een 
storm van kritiek los; moedigde Schippers hiermee een down-vrije samenleving aan?2

WERKING
Bij de NIPT wordt het bloed van de moe-
der getest op genetisch materiaal van de 
foetus. Dit cell-free fetal DNA (cffDNA) 
komt uit trofoblasten in de placenta en 
is goed aantoonbaar in het bloed.3 Door 
het verschil in lengte tussen fragmenten 
cffDNA en DNA van de moeder kunnen 
de twee simpel gescheiden worden, waar-
na specifiek ontworpen linkers van RNA 
aan de uiteinden van specifieke stuk-
ken cffDNA worden gekoppeld om een 
library (‘overzicht’) van het genetisch 
materiaal te maken. Deze libraries worden 
in een flow cell gebracht waarin, afhanke-
lijk van de plaats in de cell, RNA-strengen 
zijn geplaatst die complementair zijn aan 
bepaalde sequenties uit de onderzochte 

chromosomen, zodat hybridisering kan 
plaatsvinden. Vervolgens wordt met PCR 
de hoeveelheid DNA vergroot en vindt een 
sequencing plaats, waarna de verhouding 
van sequenties in het DNA van de foe-
tus wordt bestudeerd. Als er relatief meer 
sequenties uit een bepaald chromosoom 
worden gedetecteerd, kan aangenomen 
worden dat de foetus een trisomie heeftt.

Bij de nu bestaande versies kunnen 
trisomieen van chromosoom 13 (syn-
droom van Patau), 18 (Edwards) en 
21 (Down) worden aangetoond, hoe-
wel deze techniek door het 
ontwikkelen van nieuwe RNA-linkers in de 
toekomst zou kunnen worden toegepast op 
ieder chromosoom. Ook kan het geslacht 

worden vastgesteld door te testen op 
cffDNA specifiek voor het X-chromosoom.

INNOVATIE
Het idee achter de techniek is dus vrij 
simpel. Maar waarom is het dan zo’n grote 
verbetering ten opzichte van de status quo?

Om prenataal een aandoening vast te 
stellen, wordt er gebruik gemaakt van 
prenatale screening en diagnostiek. Pre-
natale screening wordt uitgevoerd bij risi-
cogroepen, en kan bestaan uit de NIPT of 
de combinatietest, waarbij een onderzoek 
naar eiwitten in het bloed van de moeder 
wordt gecombineerd met een onderzoek 
tijdens een echo. Als uit de screening blijkt 
dat er reden tot zorg is wordt er prenatale 
diagnostiek toegepast, waarbij een meer 
invasieve test gebruikt wordt (vruchtwater-
punctie of vlokkentest), waarbij de kans op 
een miskraam tussen de 3 en 4 promille ligt.
Binnenkort kunnen deze vrouwen 
echter tussen de combinatietest en de 
invasieve test de NIPT laten doen. De 
kans dat de NIPT een fout-negatieve 
uitslag geeft, is verwaarloosbaar klein. 
Zo kunnen veel invasieve testen, en 
daarmee mogelijke miskramen, voor 
vrouwen met een negatieve uitslag van de 
combinatietherapie worden voorkomen.
De NIPT is aanmerkelijk betrouwbaar-
der dan zijn voorganger, de combinatie-

test. Zo hoort 35% van de vrouwen 
tussen de 40 en 45 jaar na een combinatie-
test ten onrechte dat het kind een ver-
hoogd risico op down heeft. Tegelijkertijd 
wijzen verschillende onderzoeken uit dat 
de NIPT voor dezelfde aandoening een 
betrouwbaarheid heeft van meer dan 98%.
Naast de veiligheid is ook de 
eenvoudigheid van de procedure een 
voordeel. Van de zwangere zijn slechts een 
paar buisjes bloed nodig, waarna de rest 
van het onderzoek in het lab plaatsvindt.
Momenteel wordt er nog onderzoek 
gedaan om de test te verbeteren. In 
principe kan iedere soort aneuploïdie 
worden ontdekt, wat het mogelijk maakt 
dat de test in de toekomst een veel breder 
scala aan aandoeningen kan ontdekken.

Er zijn echter ook minpunten aan 
de techniek. Allereerst wordt de 
techniek nog ontwikkeld; hierdoor heeft 
de test in 6.1% van de gevallen geen uit-
slag. Ten tweede werkt de test niet bij 
meerlingzwangerschappen. Ten derde is 
er het prijskaartje; de test kost 700 euro, 
tegenover 150 voor de combinatietest. 
Daartegenover staat wel dat met invoering 
van deze test een aantal invasieve testen 
niet meer uitgevoerd hoeven worden. 
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MAATSCHAPPELIJK BELANG
Ondanks de minpunten zijn experts in binnen- 
en buitenland positief over NIPT. Verenigingen 
als de NVOG (Nederlandse Vereniging voor 
Obstetrie en Verloskunde) bevelen de NIPT 
aan. Verder verwachten gelijksoortige ver-
enigingen in de VS de test over een aantal jaar 
bij het merendeel van de zwangerschappen 
toe te passen. Doordat de NIPT wegens de 
vergoeding voor zwangere vrouwen veel beter 
bereikbaar zal worden, zal naar verwachting het 
aantal prenataal gediagnosticeerde gevallen van 
Down stijgen. Hierdoor kunnen aanstaande 
ouders in de toekomst een beter geïnformeerde 
beslissing maken over hun ongeboren kind.

MAATSCHAPPELIJKE DISCUSSIE
Hier wringt echter de schoen. Het onder-
werp van discussie is niet de test zelf, maar 
de vervolgtherapie. Beter gezegd, het geb-
rek daaraan. NIP-testen staan nadrukkelijk 
in de context van de mogelijkheid op abortus, 
en dat schiet velen in het verkeerde keelgat.

Naast de bezwaren tegen abortus in het 
algemeen, spitst het debat rond NIPT zich 
op het syndroom van Down in het bijzonder. 
Daar waar trisomie-gerelateerde syndromen 
als Edwards en Patau’s voor zwaar lijden zor-
gen, lijden Down-patiënten niet onder hun 
aandoening. Ouderverenigingen als De Up-
side Van Down vinden dat het kabinet met de 
maatregelen niet onderkent dat down-patiënt-
en ook een zinvol leven kunnen leiden en zijn 
bang voor een daling van het aantal kinderen 
met down. Ook partijen als de ChristenUnie 
en de SGP zijn vierkant gekant tegen het in-
voeren van deze nieuwe regels.    
Daarnaast hebben downpatiënten door hun 
hulpbehoevendheid veel (financiële) onder-
steuning nodig vanuit de maatschappij. Door 
de doeltreffendheid van NIPT bestaat de vrees 
dat ouders die geconfronteerd worden met 
een positieve uitslag door druk uit de samen-
leving besluiten tot abortus. Zo kan het gebeuren 
dat een potentieel formidabele inventie over-
schaduwd wordt door maatschappelijk debat.

Bronnen:
1 http://nos.nl/artikel/2090191-nipt-test-vanaf-2017-voor-ieder-
een.html
2 http://www.volkskrant.nl/magazine/zwangere-vrouw-kan-va-
naf-april-direct-kiezen-voor-nip-test~a4380306/
3 Alberry, M., et al. (2007). “Free fetal DNA in maternal plasma 
in anembryonic pregnancies: confirmation that the origin is the 
trophoblast”. Prenatal Diagnosis 27 (5): 415-418.

Beschikbaarheid van      
geneesmiddelen

door Msc. A. Broesder 

Bij beschikbaarheid van geneesmiddelen 
kun je aan verschillende zaken denken. 
Zo hebben apothekers in de dagelijkse 
praktijk te maken met geneesmiddel-
en die niet geleverd kunnen worden. Dit 
waren in 2015 maar liefst 625 geneesmid-
delen en dit zal in de toekomst waarschijn-
lijk alleen maar toenemen.1 Deze tekorten 
kunnen komen door productieproble-
men in de farmaceutische industrie (tijde-
lijk tekort). Zo heeft iedereen wel gehoord 
over het tekort aan Thyrax Duotab dit jaar, 
welke werd veroorzaakt door de verhuizing 
naar een nieuwe productielocatie. Daar-
naast kan een geneesmiddel geheel van de 
markt worden gehaald, bijvoorbeeld om 
economische redenen (definitief tekort). 

Niet alleen openbare en ziekenhuis-
apothekers, maar ook onderzoekers 
hebben te maken met de beschikbaar-
heid van geneesmiddelen. In de indus-
trie wordt veel gebruik gemaakt van high 
throughput screening, waarin een grote 
groep verbindingen automatisch worden 
getest op activiteit op farmaceutische 

targets. Met deze methode worden veel 
nieuwe potentiële geneesmiddelen ontdekt. 
Ongeveer 70% van deze nieuwe potentiële 
geneesmiddelen zijn echter slecht oplos-
baar in water. Op basis van de wateroplos-
baarheid en permeabiliteit over de darm-
wand krijgen geneesmiddelen een klasse in 
het Biological Classification System (BCS), 
zie onderstaand figuur voor de BCS-in-
deling. De slecht oplosbare potentiële 
geneesmiddelen behoren tot de BCS-
klasse II of IV.2,3

Klasse I
Hoge oplosbaarheid
Hoge permeabiliteit

Klasse II
Lage oplosbaarheid
Hoge permeabiliteit

Klasse III
Hoge oplosbaarheid
Lage permeabiliteit

Klasse IV
Lage oplosbaarheid
Lage permeabiliteit

Folia Pharmaceutia - Oktober 2016 Folia Pharmaceutia - Oktober 201622 23

http://nos.nl/artikel/2090191-nipt-test-vanaf-2017-voor-ieder-
http://www.volkskrant.nl/magazine/zwangere-vrouw-kan-va-


Folia Pharmaceutia - Oktober 2016Folia Pharmaceutia - Oktober 201624 25

De lage oplosbaarheid van deze stof-
fen zorgt ervoor dat ze niet goed worden 
opgenomen door het maagdarmkanaal, 
want alleen opgeloste stoffen kunnen 
de darmwand passeren. Door de lage 
oplosbaarheid is het lastig om een goede 
biologische beschikbaarheid van het 
middel te verkrijgen, het percentage van 
een geneesmiddel die aankomt in de 
algemene circulatie is lager dan gewenst.

Gelukkig zijn er verschillende 
technieken ontwikkeld om de oplos-
baarheid van deze stoffen te verhogen en 
dus de biologische beschikbaarheid te 
verbeteren. Sommigen methoden zijn 
echter gemakkelijker dan anderen. Een 
simpele methode is het mechanisch 
verkleinen van de deeltjesgrootte 
van een geneesmiddel, zodat er een 
groter oppervlak beschikbaar komt 
voor oplossen. Een nadeel van deze 
methode is dat als de deeltjes te klein worden 
gemaakt ze de neiging hebben om 
samen te klonteren in de tijd, waardoor 
de oplosbaarheid weer wordt verlaagd.   

Een andere optie is om het genees-
middel amorf te verwerken in plaats van 
in kristallijne vorm. In amorfe vorm zijn 
de moleculen in ongeordende vorm aan-
wezig in tegenstelling tot een kristal waar-

bij ze in een rooster geordend zijn. Door-
dat het geneesmiddel in amorfe toestand 
zich in een ongeordende structuur bevindt 
kan het zich gemakkelijker uit deze struc-
tuur verwijderen en oplossen. Een nadeel 
van een amorf systeem is echter dat het de 
neiging heeft om te gaan kristalliseren in 
de tijd, waardoor je weer terug bij af bent.

Een complexere methode is het chemisch 
veranderen van een molecuul, door bij-
voorbeeld een polaire groep toe te 
voegen. Aangezien water ook polair is, zal een 
polaire verbinding er beter in oplossen 
dan een niet polaire verbinding. Daar-
naast kan geprobeerd worden een zout-
vorm van het geneesmiddel te maken, 
omdat een zoutvorm een hogere oplos-
baarheid heeft in water door zijn lad-
ing. Deze modificaties zorgen echter wel 
voor een aanpassing van de moleculaire 
structuur, en kunnen zo ook invloed 
hebben op de werkzaamheid van het 
geneesmiddel: zoals een verminderde 
werkzaamheid of bijwerkingen. Daarom 
wordt deze methode vaak als laatste red-
middel ingezet.

Naast bovenstaande mogelijkheden kan 
er ook gebruik worden gemaakt van hulp-
stoffen. Zo kan de oplosbaarheid worden 
verhoogd met behulp van bijvoorbeeld 

De cyclodextrine moleculen zijn een soort 
kokers met een hydrofobe binnenzijde 
en een hydrofiele buitenkant. Door de 
geneesmiddel moleculen in de bin-
nenzijde van deze cyclodextrines te 
brengen kan de oplosbaarheid van het 
geneesmiddel worden ver-
hoogd. Door verdringing van het 
geneesmiddel in het lichaam door 
lichaamseigen stoffen wordt het 
geneesmiddel vrijgegeven. Indien een 
geneesmiddel erg lipofiel is kan er ook 
gebruik worden gemaakt van een emulsie 
als toedieningsvorm. Een emulsie bestaat 
uit een verdeling van kleine olie druppels 
in water of andersom. Om deze verdeling 
stabiel te houden wordt een emulgator 
gebruikt. Een emulgator bestaat uit een 
hydrofiel en een hydrofoob deel waardoor 
het tussen de water en olie fase in gaat 
zitten. Op deze manier kunnen olie druppels 
stabiel in een waterfase blijven, wat een 
olie in water emulsie wordt genoemd. 
Het toedienen van alleen een olie met 
emulgatoren en eventueel co-solventia 
in plaats van een emulsie is ook een op-

tie. Deze formulering komt dan in het 
maagdarmkanaal in contact met water 
waar er zich spontaan een olie in water 
emulsie of micro-emulsie vormt. Door 
de kleine vetdeeltjes die worden gevormd 
ontstaat er een groot oppervlak waaruit 
het geneesmiddel kan worden afgegeven 
naar de waterfase. Daarnaast is opname 
van deze emulsie via het lymfatische 
systeem ook een mogelijkheid. Dit heeft als 
bijkomend voordeel dat het geneesmiddel 
niet langs de lever komt en dus niet voor 
een deel zal worden afgebroken voor-
dat het de systemische circulatie bereikt.

Al met al zijn er veel technieken om 
de oplosbaarheid van een genees-
middel te verbeteren. Helaas is er niet 
één methode die voor alle genees-
middelen werkt en zal er voor ieder 
nieuw geneesmiddel moeten worden ge-
keken welke methode het meest effectief is.

Bronnen: 
1) Ku, M.S., Dulin, W., A biopharmaceutical classi-
fication-based Right-First Time formulation approach to 
reduce human pharmacokinetic variability and project cy-
cle time from First-InHuman to clinical Proof-Of Concept. 
Pharm. Dev. Technol. 2012 May-Jun;17(3):285-302
2) KNMP. Geneesmiddeltekorten. Beschikbaar via: 
https://www.knmp.nl/patientenzorg/geneesmiddelen/ge-
neesmiddelentekorten Geraadpleegd op: 15-10-2016 
3) Amidon, G.L., Lennernas, H., Shah, V.P., Crison, 
J.R., A theoretical basis for a biopharmaceutic drug classi-
fication: the correlation of in vitro drug product dissolu-
tion and in vivo bioavailability. Pharm. Res. 1995; 12 (3), 
413–420.  
4) Davis M.E., Brewster M.E. Cyclodextrin-based 
pharmaceutics: past, present and future. Nat. Rev. Drug. 
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3D-printen met bio-inkt
door Marit van der Does en Michelle Post

DE COMPETITIE
iGEM staat voor International Genetically 
Engineered Machine, en is de grootste syn-
thetische biologie competitie ter wereld.  
Tijdens deze competitie worden studenten 
uitgedaagd om een eigen micro-organisme 
te ontwikkelen met innovatieve eigen-
schappen. Om dit te kunnen doen wordt 
gebruik gemaakt van zogenaamde “bio-
bricks”. Dit zijn stukjes DNA met identieke 
uiteinden waardoor ze uitwisselbaar zijn 
tussen verschillende plasmiden waardoor 

ze makkelijk te gebruiken zijn als bouw-
stenen. Er zijn al veel verschillende soorten 
biobricks aanwezig in de Registry of 
Standard Biological parts. Om de database 
elke editie te vergroten, heeft elk team 
ook de opdracht een nieuwe biobrick te 
ontwerpen die vervolgens weer onderdeel 
wordt van de database. Door het combi-
neren van biobricks kunnen er micro-
organismen ontworpen worden met 
de meest uiteenlopende eigenschap-
pen. Zo zijn er micro-organismen 
ontworpen om medische aandoe-
ningen te detecteren of woestijn-
vorming tegen te gaan. The sky is the limit!

In het dagelijks leven ondervindt iedereen problemen die veroorzaakt worden door bio-
films. Biofilms worden gevormd door bacteriën die zich clusteren en zo een laagje vor-
men. Als zo een laagje zich op een ongewenste plaats vormt, kan dit leiden tot de volgende 
problemen: Het ontstaan van gaatjes in je tanden, het ontstaan van oogontstekingen bij 
lensdragers,  infecties bij het plaatsen van protheses, en complicaties  tijdens de trans-
plantaties van organen. Omdat er nog veel onderzoek nodig is naar het voorkomen van 
biofilmvorming, hebben de studenten, met 3D-geprinte biofilms, een manier ontwikkeld 
om het onderzoek op dit gebied versnellen.  Met deze nieuwe techniek zijn zij tijdens de 
grootst synthetische biologie wedstrijd, genaamd iGEM, op de eerste plaats geëindigd. 

Maar het project bestaat niet alleen maar 
uit het ontwerpen van de bacterie. Elk 
deelnemend team moet het hele project 
zelf opzetten: van het idee bedenken, een 
website maken, tot aan het promoten en 
financieren van het project. Ook de sociale 
en ethische aspecten komen aan bod door 
over ons project te vertellen op festivals, 
overleg te voeren met bedrijven en de over-
heid. Dit is de reden dat er elk jaar met een 
multidisciplinair team wordt gewerkt. Het 
TU Delft team 2015 bestond bijvoorbeeld 
uit vijf Life Science & Technology master-
studenten, een nanobiologie bachelorstu-
dent, twee Management of Technology 
masterstudenten en een student van de 
opleiding biomedisch laboratoriumonder-
zoek aan de Hogeschool Rotterdam.

HET PROJECT
Het TU Delft team 2015 heeft bacteriën 
ontwikkeld waarmee een biofilm geprint 
kan worden met behulp van een 3D-print-
er. Omdat er nog geen 3D-printer bestond 
die met microben kon printen, hebben 
de studenten zelf een printer gebouwd 
met behulp van het speelgoed K’NEX 
(Figuur 1). De inkt waarmee vervolgens 
geprint wordt, bestaat uit bacteriën die 
de eigenschap hebben om curli’s te vor-
men (zie Figuur 2). Dit zijn polymeren 
van het eiwit csgA, die aan de cel worden 
bevestigd met het eiwit csgB. Op het 
moment dat de bacteriën de printer 
verlaten, komen ze in contact met 
Rhamnose. Rhamnose is de activator die de 
bacteriën nodig hebben om csgA en csgB tot 
expressie te brengen. Door de polymeren 
zullen de bacteriën aan elkaar gelinkt 
worden en zo een rigide structuur vormen. 

Figuur 1. Ontwerp van de DIY 3D printer Figuur 2. Curlivorming van onze bacteriën
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Naast de bacteriën, bestaat de bio-inkt 
ook uit een hydrogel die de bacteriën de 
tijd en stevigheid biedt om zelf een rigide 
structuur te vormen. Onze bacteriën 
worden daarom gemixt met een oplossing 
van natriumalginaat (sodium alginate). 
Nadat de inkt de printer verlaat komt dit 
natriumalginaat in contact met calcium-
chloride. De Ca2+-ionen vormen samen met 
alginaat een stabiele gel, waar de bacteriën 
tijdelijk in gevangen zitten. Nadat je de 
bacteriën genoeg tijd hebt gegeven een 
rigide structuur te vormen, wordt natrium-
citraat toegevoegd, waardoor de gel oplost. 
Wat overblijft is een perfect gedefinieerde 
3D-structuur bestaande uit bacteriën.

Toepassingen
Door de snelle ontwikkelingen in de 
technologie wordt er al veel geëxperi-
menteerd met 3D-printen in combinatie 
met (stam)cellen. Tot nu toe is het nog 
nooit gedaan met bacteriën, wat het een 
innovatief en grensverleggend project 
maakt. Deze technologie kan verschil-
lende toepassingen hebben, zoals een 
standaard testmodel voor het testen van 
antibacteriële producten en medicijnen. 
Zo bleek uit een interview met Steffen 
Eickhardt (head of Biofilm Test Facility, The 
University of Copenhagen) bijvoorbeeld 
dat “bijna al het microbiologisch onder-
zoek op dit moment gebaseerd is op in vitro 
modellen, wat niks of bijna niks te maken 
heeft met wat we in klinische samples zien.”

Andere toepassingen kunnen bij-
voorbeeld liggen in een biofilm waar 
enzymen aan gelinkt kunnen worden 
of een katalytische biofilm. In de toe-
komst zou de 3D-printer ook “goede” 
biofilms kunnen printen die de vorming 
van ongewenste biofilms tegen kan gaan. 

Meedoen met iGEM
Mocht je naar aanleiding van dit stuk ook 
mee willen doen aan de iGEM-competi-
tie en meer leren over de oneindige mo-
gelijkheden die de synthetische biologie  
te bieden heeft, dan heb ik goed nieuws. 
Zowel de TU Delft als de Universiteit Leiden 
hebben bijna elk jaar een team dat mee-
doet aan de iGEM-competitie. Vraag rond 
januari/februari altijd even rond op de 
universiteit wat de mogelijkheden zijn en 
geef je op.

Figuur 3. Het team na de overwinning
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IPSF World Congress
Zimbabwe

Allerliefste lezers van de Folia 
Pharmaceutica, 

Beste (Bio)farmaceuten, 

Afgelopen zomer vond het 62ste IPSF 
World Congress plaats in Harare, 
Zimbabwe. Om precies te zijn vond deze 
plaats van 29 juli tot 8 augustus, waar-
na er van 8 tot 12 augustus de moge-
lijkheid was om deel te nemen aan de Post 
Congress Tour (PCT), iets waar vrijwel 
iedereen die deelnam aan het congres aan 
meedeed. IPSF staat voor International 
Pharmaceutical Students’ Association. 
Deze organisatie verenigt farmacie-
studenten van over de hele wereld met 
elkaar. Op het afgelopen congres, dat over-
igens als thema had “navigating through a 
changing healthcare landscape”, waren 270 
studenten aanwezig uit in totaal 47 landen. 

De Nederlandse delegatie was afgelopen 
jaar iets kleiner dan vorige jaren; er 
gingen namelijk slechts 3 ‘Dutchies’ mee 
naar het verre zuiden, waarvan Niels van P.S. 
(Groningen), Diederik van „Aesculapius” 
(Leiden) en ik: Angela van U.P. (Utrecht).

Na aankomst in Zimbabwe werden we 
met 25 mensen in een busje, dat in eerste 
instantie bedoeld was voor 18 personen, 
gepropt en naar de immense (en tevens 
enige) campus die Zimbabwe 
rijk is, gebracht. Op dit enorme 
terrein bevonden zich alle 
faciliteiten: van slaapplekken tot feestzalen.

Gedurende het congres viel er erg veel 
te leren middels de vele workshops die 
werden aangeboden. Naast workshops 
waren er symposia die in het teken ston-
den van technologische veranderingen 
binnen de gezondheidszorg en was er 

uiteraard de algemene vergadering: 
de General Assembly. Tot slot werd er 
ookeen excursiedag georganiseerd, waar 
we na international night in lekker knusse 
bussen om 4.00 uur ’s ochtends vertrok-
ken naar de Zimbabwaabse hooglanden.

Naast serieuze zaken was er uiteraard 
ook voldoende ruimte voor feestjes. Elke 
avond werd afgesloten met een fantastisch 
themafeest. Elke avond droegen de deel-
nemers van het congres de meest bizarre 
outfits. Hoogtepunt onder de thema-
feestjes is en blijft toch altijd wel inter-
national night. Op deze avond heeft ieder 
land een stand waar diens nationale lekker-
nijen kunnen worden uitgestald. Neder-
land heeft zich hier weer goed op de kaart 
gezet met jenever, oranjebitter, ontbijt-
koek, drop en niet te missen stroopwafels. 
Zoute drop was absoluut geen succes. Dit 
in tegenstelling tot de stroopwafels, die na 

afloop helemaal op waren (of naar verluidt 
de gesloten verpakkingen stiekem werden 
meegenomen door deelnemers uit andere 
landen omdat ze deze zo lekker vonden).

Na afloop van het algemene 
programma werd de 10e dag afgesloten 
met een gala. Iedereen was erg onder de 
indruk van onze mannen in rokkostuum/
pinguïnpak. Ondanks een lopend 
buffet in plaats van een gebruikelijk chique 
diner was het een knaller van een feest!

Na het congres was zoals reeds 
eerder vermeld mogelijkheid om deel 
te nemen aan de PCT. Tijdens deze tour 
werden de deelnemers, waaronder wij 
3 uit Nederland, meegenomen naar 
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de mooiste plekjes van Zimbabwe. 
De tour startte midden in de nacht, waar 
iedereen na het gala om 3.30 uur keurig en 
netjes in een Zimbabwaanse touringcar zat, 
of lag. Klaar om te beginnen aan iets dat ach-
teraf een fantastisch bijzondere ervaring is! 
De reis begon met een bizar lange busrit. 
Dit alles had te maken met het feit dat 
Zimbabwe slechts 3 snelwegen rijk is en er 
zodoende flink moet worden omgereden 
om grote steden te bereiken. Desalniette-
min brachten we op deze tour 2 dagen een 
bezoek aan verschillende World Heritage 
parken met prachtige Afrikaanse hutjes, 
ruïnes, bergen en wateren. Gelukkig 
was het winter, want enkele bergbeklim-
mingen en afdalingen waren in de 
Afrikaanse winterzon al zwaar 
genoeg. ’s Avonds konden alle deel-
nemers van de PCT rustig bijkomen en 
nagenieten in de mooiste en de meest 
chique hotels van dit Afrikaanse land. 

Naast natuurparken werd er tevens een dag 
vrijgemaakt om met z’n allen op safari te 
gaan. Persoonlijk een van de vetste dingen 
die ik ooit heb meegemaakt. Iedereen werd 
al goed warm gemaakt tijdens de jeepsafari. 
In grote open jeeps werden we door de 
Afrikaanse savanne gereden waar we 
een scala aan dieren tegenkwamen: van 
gnoes, giraffen en zebra’s tot leeuwen en 
bijzondere vogels. Alsof dit nog niet vol-
doende was, kregen we nog de moge-
lijkheid om met ‘welpen’ te knuffelen èn 
om olifanten te aaien. Als een soort Lion 
King kreeg iedereen die dit wilde de kans 
om met de ‘welpen’ op de foto te gaan. 

Ook het aaien van de olifanten was erg 
bijzonder. De olifanten liepen namelijk los 
en met een klein gevaar voor eigen leven 
hebben wij enkele vriendelijke 
olifanten mogen voeren en aaien. 

Echter, een van de olifanten was niet zo goed 
gezind en ons werd aangeraden om uit haar 
buurt te blijven. Alsof het nog niet mooier 
kon, werd er ook nog een dag een bezoek 
gebracht aan de Victoria Waterfalls, ook 
wel VicFalls. Deze kilometers prachtige 
watervallen zijn zo mooi dat deze met 
geen enkel woord te beschrijven zijn en 
menig deelnemer, of in ieder geval ik-
zelf, zijn ogen niet droog kon houden. 

Dit kwam overigens niet door het 
water dat zo krachtig omhoog werd 
weerkaatst zodat het leek alsof je je 
bevond in een regenwoud! Veel studenten 
hebben zich hiernaast gewaagd aan 
bungeejump-achtige praktijken tussen de 
watervallen. Zo heb ik mij, samen met een 
Nieuw-Zeelands vriendinnetje gewaagd 
aan een bungee-double-swing-jump!

Na een topcongres en een nog mooi-
ere PCT was het na bijna 3 weken weer 
tijd om terug naar Nederland te vliegen. 
De 26 uur durende vlucht heen, de uren 
durende busritten in de meest oncomforta-
bele bussen en de 26 uur durende vlucht 
terug waren het drie dubbel dwars waard. 

Ik raad iedereen ten zeerste aan om in de 
zomer van 2017 en 2018 mee te gaan naar de 
IPSF World Congressen in respectievelijk 
Taipei, Taiwan en Mendoza, Argentinië om 
fantastische herinneringen te maken met 
farmaciestudenten van over de hele wereld! 

Heel veel liefs,

Angela de Ruijter, 
h.t. Commissaris Buitenland der K.N.P.S.V. 
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      EPSA Summer University
Polen

Afgelopen zomer heeft de 18e EPSA 
Summer University plaatsgevonden in 
Bialystok, Polen. Het evenement vond 
plaats van 2 t/m 8 augustus. We zijn met 
een delegatie van 8 Nederlanders naar 
Polen vertrokken. Veel te vroeg zijn 
we met het vliegtuig vanaf Eindhoven 
naar Warschau gevlogen. Vanaf War-
schau zijn we met de bus ongeveer 4 uur 
onderweg geweest naar Bialystok. 
Doordat de bus alleen maar binnendoor 
weggetjes heeft genomen hebben we al 
een mooi beeld van Polen kunnen krijgen. 

Eenmaal aangekomen in Bialystok, 
hebben we een lokale bus naar het 
hotel genomen. Het hotel was 2 maanden 
eerder geopend dus het was van alle luxe 
en gemakken voorzien. Na de kamer 
te hebben ingericht hebben we ons 
opgemaakt voor de openingsceremonie. 
Deze vond plaats in de universiteit van 
Bialystok. Dit was oprecht het mooiste 
gebouw van Bialystok. Een prachtig pa-
leis in renaissance stijl. Met deze prachtige 

ambience hebben we mogen genieten van 
een pianoconcert met stukken van Chopin.
Na de openingsceremonie was het tijd voor 
het eerste feestje. Tijdens het feest heb ik 
erg veel nieuwe mensen leren kennen. Van 
studenten uit Noorwegen tot studenten uit 
Turkije. Van de Grieken hebben we nog erg 
veel drankjes gekregen omdat ze vonden dat 
we nog erg veel geld van ze tegoed hadden.

De dag erna begonnen de workshops 
en de trainingen. Helaas heb ik de eerste 
workshop om 9 uur niet gehaald door 
het feest de avond ervoor. Maar wel 
fris en fruitig naar de tweede workshop 
van de dag. Erg interresant en veel van 
geleerd. De workshops werden ge-
geven door het EPSA team en sprekers 
van buitenaf. Veel jonge mensen die er 
erg veel energie in gestoken hebben. 
Eigenlijk waren alle workshops erg inter-
essant. Zeker een aanrader om daarnaar-
toe te gaan.

 

Wat helaas een beetje tegen viel waren de 
lunches en diners die we kregen. Het was 
eigenlijk iedere dag groenten, aardappels 
en vlees. Na 2 dagen dit te hebben gegeten, 
hebben een aantal Dutchies besloten 
om dit iets anders aan te gaan pakken. 
Omdat onze koopkracht in Polen meer 
dan 2 keer zo groot is, was de keus voor 
een restaurant snel gemaakt. De keus 
viel op een restaurant waar Grolsch bier 
werd geserveerd. We blijven natuurlijk 
Hollanders. Het eten en drinken van dit 
restaurant viel bij ons erg in de smaak. 

Verder hebben we natuurlijk ook veel 
sightseeing en culturele activiteiten 
gedaan in de stad. De stad zelf is niet zo 
groot en het centrum is ook redelijk klein. 
Er zijn wel een aantal mooie historische 
panden en pleinen. Om de stad beter 

te leren kennen is er een treasure hunt 
georganiseerd, compleet in het thema 
van de zomervakantie: pokemon go. De 
treasure hunt was erg succesvol gebleken, 
want die hebben we gewonnen! Hoera!

Een ander evenement wat noemens-
waardig is, is de international night. 
Hierbij krijgen alle deelnemende landen 
een eigen tafeltje. Op ons Nederlandse 
tafeltje stonden stroopwafels, drop, kaas, 
worst en jenever. Het is altijd een heel erg 
leuke avond, waarbij je eten en drinken 
uit heel Europa kan proeven. Ook is het 
traditie dat iedereen de kleuren van zijn land 
draagt. Dus wij gaan helemaal in het oranje
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gekleed. Om deze eer hoog te houden 
waren alle Nederlanders in galajurk en 
rokkostuum. Dit leidde tot veel compli-
menten van de andere landen. De Sum-
mer University werd met het gala in stijl 
afgesloten.

De dag erna was het tijd om weer naar huis 
te gaan. Totaal gesloopt, maar voldaan,  
hebben we onze spullen en mooie herinner-
ingen gepakt en zijn we met de trein naar 
Warschau gegaan waarna we met het vlieg-
tuig terug naar Eindhoven zijn gevlogen.

Het was een super leuke week die ik 
niet had willen missen. Ik heb erg veel 
farmacie studenten uit heel Europa 
leren kennen. Erg veel geleerd van de 
workshops en erg veel van de Poolse 
cultuur mogen proeven. Ik kan ieder-
een aanbevelen om hiernaartoe te gaan! 

Jop Engel, 
h.t. commissaris algemene zaken der 
K.N.P. S.V.

Advertentie

Folia Pharmaceutia - Oktober 201636



Folia Pharmaceutia - Oktober 2016Folia Pharmaceutia - Oktober 201638 39

Na lange discussies, moeilijke gesprek-
ken en honderden websites met aan-
biedingen, kwamen we op Groupon een 
aanbieding tegen voor de KamaSutrA beurs. 
Carmen en ik waren direct super 
enthousiast over dit idee, terwijl de 
jongens hier iets terughoudender over 
waren. Uiteindelijk draaiden de jongens bij 
en kwamen we met z’n allen tot de conclu-
sie dat het schrijven van een verslag over de 
KamaSutrA beurs wel aandacht zal trek-
ken. Want ja, wie komt daar normaal 
gesproken nou. Omdat de kaartjes 
alleen voor 30 september geldig waren, kon 
helaas niet iedereen mee vanwege al eerder 
geplande afspraken (of durfden ze 
misschien niet?). Laurens, Carmen en ik 
waren de diehards, die de waar-
heid van de erotische wereld wel onder 
ogen durfden te komen. Omdat je veel 
attracties op deze beurs alleen als stel in 
mag, zou Florentine, de vriendin van 
Laurens, ook met ons mee gaan. 
Carmen bestelde de tickets en nu was het 
alleen nog wachten op deze bijzondere dag.

2 weken later was het eindelijk zo ver, 

30 september was aangebroken en we 
zouden deze middag de KamaSutrA 
beurs gaan bezoeken. Helaas kwam 
Laurens ’s ochtends met het nieuws dat 
Florentine ziek was en dus niet meer mee 
kon. In alle haast gingen we op zoek naar 
iemand anders die wel met ons mee zou 
willen. Toen ik Frank vroeg of hij mee 
zou willen naar de KamaSutrA beurs 
was hij natuurlijk uiterst enthousiast, dus 
besloten we hem mee te nemen deze dag.

Try Before You Die:
Op avontuur op de KamaSutrA beurs

Toen we eindelijk aankwamen in Utrecht 
was Laurens lichtelijk chagrijnig. Hij 
had toch spijt van zijn keuze om mee te 
gaan met deze 2 gekke meiden en Frank. 
Gelukkig trok hij snel bij en liep hij 
toch met ons mee. Hoe dichter we bij de 
Jaarbeurs kwamen hoe zenuwachtiger 
iedereen werd. Was het wel zo’n goed idee 
om naar die gekke seksbeurs te gaan? 
Ondanks de twijfel zijn we toch door-
gelopen en bereikten we uiteindelijk de 
KamaSutrA beurs. We zetten alle angsten 
van ons af en stapten naar binnen. We 
waren er nog geen 5 minuten en 
Carmen en ik werden al aangehouden door 
een vrouw die ons uitnodigde voor een 
zogenoemde “aftrekcursus”. Ik was lichtelijk 
terughoudend omdat het allemaal toch 
wel een beetje ongemakkelijk was. Blijk-

baar vond Carmen het allemaal iets mind-
er ongemakkelijk, want ze riep meteen: 
“Oh ja leuk! Wij doen wel mee!”. Een beetje 
gedwongen liep ik een ruimte in waar aller-
lei roze dildo’s op tafel stonden. We moesten 
een siliconen glijmiddel op onze handen 
smeren en er werden allerlei trucjes uit-
gelegd die wij zelf uit mochten pro-
beren op de prachtige roze dildo. Na een 
minuutje of 10 was de cursus klaar en met 
al onze geleerde trucjes en handen die 
onder de siliconengel zaten, konden we 
het klaslokaal weer verlaten. We besloten 
maar even een rondje te gaan lopen over 
de beurs om een beetje te verkennen. 
Al snel kwamen we de beroemde Henk 
en Ingrid tegen, die er in het echt nog 
erger uit zien dan op het filmpje. Helaas 
konden we geen selfie maken met dit 
gekke stel, aangezien het binnen verboden 
was te filmen of foto’s te maken. Tijdens 
onze wandeling over de beurs heb ik mijn 
ogen uitgekeken. Ik heb nog nooit zo veel 
seks speeltjes bij elkaar gezien. Bij elk 
kraampje was wel iets erotisch te koop, 
van chocoladepiemels tot reuze dildo’s.

Omdat we via Groupon veel attracties 
gratis konden bezoeken, besloten 
we om maar direct gebruik te mak-
en van onze bonnen. We moesten 
als eerste geloven aan de Cinema 
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Erotique, waar in 3 verschillende zalen 
pornofilms werden gedraaid.
Carmen en ik besloten al snel dat we het 
niet zo prettig vonden om naar een trio te 
kijken waar een vrouw half afgemarteld 
wordt, dus we lieten de jongens alleen en 
kozen voor een vrouwvriendelijke film. 
Hier hielden we het echter ook niet zo lang 
vol en besloten we de Cinema Erotique 
maar weer te verlaten. Hierna moest de 
Voyeur eraan geloven. Dit is een attractie 
waar je in het Swingerscafé kan kijken en 
je dus andere mensen seks ziet hebben. 
Omdat we redelijk vroeg waren, was 
er helaas nog niet heel veel te zien. Het 
enige wat we zagen was een extreem 
dikke vrouw die zich gedroeg als een echte 
Leidsche zeester, wat stiekem 
best grappig was. Na deze bijzon-
dere attractie, waagden we ons aan 
het welbefaamde doolhof. In eerste 
instantie wilde Laurens absoluut niet mee 
in het doolhof, maar na de dag vorderde 
begon hij steeds enthousiaster te worden 
en is hij toch meegegaan in deze bijzon-
dere bezienswaardigheid. In dit doolhof 
waren er opvallend veel doodlopende 
stukjes, waar in elke hoek een regelend 
stelletje te vinden was. Het meest verbaasd 
was ik over een stel wat probeerde seks te 
hebben, maar de man iets te ver achter-
over leunde waardoor een complete want 

uit het doolhof viel. Zo zie je maar weer, niks 
is te gek voor deze beurs. Als laatste hadden 
we nog kortingskaartjes voor het SM-
theater, wat we natuurlijk niet wilden 
laten lopen. Al snel merkte ik dat ik de sfeer 
in zo’n theater toch niet zo prettig vind. 
Ik vond het maar pijnlijk om te zien hoe 
er bij de vrouw verscheidene tepelklem-
men vastgemaakt werden en ze non-stop 
geslagen werd. Toen we het SM-theater
uitliepen waren we door onze kortings-
bonnen heen en was het tijd om terug 
te gaan naar Leiden. Maar we konden 
natuurlijk niet naar huis zonder een 
souvenirtje mee te nemen. Met z’n 
allen struinden we de kraampjes af, 
op zoek naar iets leuks om mee te ne-
men. Carmen kocht een verrassings-
pakket bij de snoepkraam met chocolade-
piemels en Frank vond dat hij wel genoeg 
geld had om een goodie bag te kopen.

Eenmaal in de trein terug besloten 
we de gekochte pakketten open te 
maken en tot Franks grote verbazing had 
hij een goodie bag voor een vrouw gekocht.
Eenmaal in de trein terug besloten 
we de gekochte pakketten open te 
maken en tot Franks grote verbazing had 
hij een goodie bag voor een vrouw gekocht.

Al met al hebben we met ons vieren een 
super geslaagde dag gehad op de 
KamaSutrA beurs en zouden we 
iedereen aanraden er een keer een 
kijkje te nemen. Ondank dat we 
dachten dat we er met een paar uur weer 
weg zouden zijn, hebben we het er wel 6 
en een half uur uitgehouden! Mocht je 
echt net zo gek zijn als wij en een keer de 

beurs bezoeken, zorg er dan wel voor dat 
je er niet te vroeg bent. Na achten wordt 
het pas echt drukker waardoor er dan de 
leukste, maar ook gekste dingen te zien 
zijn!

Liefs, 

Imke Bruns
h.t. secretaris Commissie ter Redactie van 
de Folia Pharmaceutica 2016-2017 
“Formidabel”

HEB JIJ EEN BETER IDEE VOOR DE 
VOLGENDE EDITIE? mail je idee naar: 
folia@knpsv.nl
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Agenda

 K. N. P. S. V. 

 01/11 EPSA Autumn Assembly   (Roe-
 menië)

 

 G. F. S. V.  “Pharmaciae Sacrum”

 01/11 P. S.-borrel met spelletjesavond
 08/11 Bestuur Informatie Avond
 11/11 Jaardiner Jaar 4
 16/11 Mosadex Excursie
 24/11 Jaardiner Jaar 3
 29/11 Vierdejaars Lunchmiddag
 29/11 Ziekenhuisfarmacie Avond
 02/12 Eerstejaars Hooghoudt Excursie
 06/12 P.S.-Sinterklaasborrel
 12/12 AlLus-Feest
 13/12 SPITS Lunchlezing

 L. P. S. V. „Aesculapius”

 02/11 Mannencantus
 02/11 Panaceafeest
 08/11 TDB
 16/11 Dies Natalis 
 16/11 Lunchlezing
 16/11 Almanak Onthulling
 29/11 Goeden Doelen Lunch
 29/11 Eerstejaarsactiviteit
 13/12 Kerst TDB

 

 U. P. S. V.  “Unitas Pharmaceuticorum”

 14-18/11 Dies-week
 24/11 BuiCie onthullingsborrel
 28/11 U.P.-borrel
 07/12 CPS Pubquiz
 10/12 Ouderdag
 20/12 Masterclass solliciteren
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