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1000 euro verdienen? 
Je investering bedraagt slechts 38 euro!
 

Wat krijg je hiervoor? Het kandidaat-lidmaatschap van de KNMP:
 •	 Het Pharmaceutisch Weekblad, vakblad voor apothekers. 

 • Gratis éénmalig het Informatorium Medicamentorum (2015) 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.

 • Toegang tot het KNMP Voorjaars- en Najaarscongres voor slechts E 25,- (inclusief btw).

De totale waarde bedraagt meer dan 1000 euro. Dus… word lid!
We hebben je nodig als kandidaat-lid van de KNMP. Alleen met brede steun van (aankomend) apothekers 

kunnen we effectief je belangen behartigen. Dát is wat we doen. Zorgen dat je hoogwaardige farmaceutische 

patiëntenzorg kunt leveren. Nu en in de toekomst.

Meld je aan via: www.knmp.nl/knmp/lidmaatschap

E 38,-
An offer you 
can’t refuse!
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Ook bij zo’n 2% van de volwassenen 
komt AD(H)D voor. Bij zowel kinderen 
als volwassenen wordt vaak methyl- 
fenidaat voorgeschreven, dit kan ech-
ter behalve een betere concentra-
tie ook allerlei andere effecten heb-
ben op de gemoedstoestand van de  
patiënt. Psychiater K. Smilde be-
spreekt een casus waarbij een  
patiënte zowel met ADD als met een  
Autisme Spectrum Stoornis te maken 
had, waardoor zij zich zonder struc-
tuur in het studentenleven erg ver-
loren voelde. Hij beschrijft hierin hoe 
hij dit heeft opgelost door de patiënte 
inzicht in haar ziektebeeld te geven en 
haar medicatie te veranderen. 

De oudere generatie heeft vaak als 
kritiek dat ‘iedereen tegenwoordig 
maar met ADHD gediagnosticeerd 
wordt’ en sommigen zijn van mening 
dat drukke kinderen meer gebaat zou-
den zijn bij een potje voetballen dan 

Lieve (bio-)farmaceuten,

Bijna eenieder van onze leeftijd heeft 
wel bij iemand in de klas gezeten die 
‘anders’ was. Op de basisschool ging 
er meestal extra aandacht naar deze 
kinderen toe. Het kon zijn dat deze 
personen dromerig in de verte staar-
den totdat de juf of meester hun naam 
riep en ze ineens wakker schrokken. 
Maar soms vielen ze gewoon voor de 
tiende keer die ochtend van hun stoel 
af.

Ongeveer 5% van de Nederlandse kin-
deren heeft Attention Deficit Disorder 
(ADD) of Attention Deficit Hyperactivi-
ty Disorder (ADHD), en kan zich hier-
door moeilijk concentreren. Dit is niet 
alleen vervelend voor de omgeving, 
maar vooral voor deze kinderen zelf. 
Daarnaast kunnen ze met allerlei an-
dere problemen kampen, waardoor 
ze zich nog minder begrepen voelen. 

Redactioneel
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siteit (VCVSU) bij de K.N.P.S.V. in. In 
deze Folia kan je lezen wat de VCSVU 
voor haar leden en de K.N.P.S.V. bete-
kent.
 
Ik wil mijn commissie weer bedanken 
voor alle inzet die zij ook deze keer 
hebben getoond. 

Dan rest mij niets anders dan u veel 
leesplezier te wensen met deze Folia 
Pharmaceutica – ik hoop dat u uw 
aandacht hierbij kunt houden.

Met vriendelijke groet,

Inge Roelofsen

h.t. v.oorzitter van de commissie ter  
redactie van de Folia Pharmaceutica 
’15-’16 ‘Fortissimo’

bij een dosis medicijnen. C. Bergwerff 
heeft een artikel geschreven over de 
diagnostiek van ADHD bij kinderen en 
over de medicamenteuze behandeling 
hierbij.

Er is weer een internationale update in 
deze editie in de vorm van de Monthly 
Dose van de European Pharmaceutical 
Students Association (EPSA). Als je op 
de hoogte wilt blijven van alle EPSA ac-
tiviteiten kun je hen ook leuk vinden op 
facebook: https://www.facebook.com/
epsaonline/?fref=ts 

In Wenen gingen de voetjes van de 
vloer bij de (bio-)farmaceuten.  In 
deze editie kan u een verslag vinden 
van het Ball Pharmacie in Wenen, Inge  
Snoeren was hierbij aanwezig.

Verder kun je in deze editie een ver-
slag lezen van het ronde tafel gesprek  
‘Pacman in de farmacie’. Zowel Ivo 
Schueler, die participeerde in het ge-
sprek, als Jeroen Houwen, die hierbij 
als toeschouwer aanwezig was, vertel-
len hoe zij dit ervaren hebben. 

Daarnaast komt ook het borrelen met 
young professionals aan bod. Diederik 
legt uit wat de voordelen zijn. Zo kun-
nen wij (bio-)farmaceuten vaak gratis 
drank krijgen met daarbij ook nog eens  
goed gezelschap. 

Vanaf oktober 2015 gaat de oriënte-
rende periode van de Vereniging van 
Chemie-Studenten aan de Vrije Univer-

https://www.facebook.com/epsaonline/?fref=ts
https://www.facebook.com/foliapharmaceutica/?fref=ts
https://www.linkedin.com/in/inge-roelofsen-566042bb?authType=NAME_SEARCH&authToken=XGXD&locale=nl_NL&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A427082910%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1457088042203%2Ctas%3Ainge


nomen. Anno 2016 spreekt men over 
een ware ADHD-epidemie. Of er  
daadwerkelijk sprake is van een  
epidemie of dat personen gewoonweg 
te snel de stempel ‘ADHD’ opgedrukt 
krijgen, laat ik voor nu even in het 
midden.

Niet alleen het aantal stuiter ballen 
is toegenomen, ook het gebruik van 
methyl fenidaat-bevattende medicatie 
is extreem gegroeid. Ritalin is de bekend-
ste in deze klasse en verlicht de symp-
tomen door zijn stimulerende werking 
en verhogende concentratievermo-
gen. Dit handige goedje is niet onop- 
gemerkt gebleven bij studenten. Één 
op de tien studenten heeft wel eens  
Ritalin gebruikt om studieprestaties 
te bevorderen. Ook voor andere  

MAART 2016

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

Hyperactiviteit, impulsiviteit, aan-
dachtstekort: iedereen kent wel 
de symptomen van ADHD, oftewel  
Attention Deficit Hyperactivity  
Disorder. In elke basisschoolklas had 
je in ieder geval wel één stuiterbal, die 
slechts een paar minuten geconcen-
treerd kon werken en daarna als een 
gek ging rond stuiteren. Een dagelijkse 
dosis Methylfenidaat was en is tegen-
woordig nog steeds de redding, die er 
voor zorgt dat het drukke gedrag wat 
afneemt. 

Van vroeger herinner ik mij maar 
één stuiterbal in mijn basisschool-
klas, maar als ik mijn bronnen mag 
geloven is dit aantal behoorlijk toege-

K.N.P.S.V.
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Ik hoop vele van jullie op deze 
avond en/of op andere K.N.P.S.V.- 
activiteiten te verwelkomen de 
komende tijd! Tenslotte wil ik 
jullie veel leesplezier wensen in deze  
stuiterballen-editie!

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

Emilie van der Sande

h.t. voorzitter

doeleinden wordt het gebruikt: in hoge 
dosering lijken de effecten van Ritalin 
op die van Amfetamine.

Ondanks dat Ritalin alleen met een 
doktersrecept te verkijgen is bij de apo-
theek, weten veel studenten de weg 
naar deze breindoping te vinden. De 
vraag die daarop volgt is, waar gaat het 
fout? Een ding is in ieder geval zeker, 
dit is een typisch raakvlak van artsen en  
apothe kers. 

De thema-avond ‘Drank&Drugs’ in 
samenwerking met de landelijke 
genees kunde-vereniging, De Genees-
kundestudent, sluit hier nauw op aan. 
Tijdens deze avond verwelkomen wij 
een toxicoloog, een criminoloog en een 
SEH-arts, die spreken over onder andere 
toxicologie & nieuwe partydrugs, drugs-
facilitering vanuit de overheid en intoxi-
caties en acute opvang. Wil jij meer te 
weten komen over de onderwerpen en 
in contact komen met je toekomstige  
collega’s, namelijk de artsen? Meld 
je dan aan via www.knpsv.nl en kom 
woensdagavond 30 maart naar het 
Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in 
Utrecht!

http://www.knpsv.nl/
https://www.linkedin.com/in/emilie-van-der-sande-518031a3?authType=NAME_SEARCH&authToken=SpY3&locale=nl_NL&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A367340708%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-2-2%2CtarId%3A1457088133420%2Ctas%3Aemilie
http://www.knpsv.nl/
https://www.linkedin.com/company/1345063?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A1345063%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1457088252522%2Ctas%3Akoninklijke%20nederlandse%20pha
https://www.facebook.com/groups/110995079022998/?fref=ts
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onder de noemer Attention  
Deficit Hyperactivity Disorder worden  
geschaard. Vooral bij jonge kinderen 
kan ADHD vaak veel problemen op-
leveren. Ze hebben moeite op school 
en ontwikkelen vaak een leerachter-
stand. Vaak wordt er door artsen dan 
ook gezocht naar een oplossing in  
medicamenteuze vorm. Een  
geneesmiddel dat hiervoor het meest  
gebruikt wordt is het alom bekende 
methylfenidaat, ook wel bekend on-
der de merknaam Ritalin. Dit brengt 
echter ook problemen met zich mee. 
Zoals u wellicht weet is Ritalin een 
misbruik gevoelig geneesmiddel. 
Veel studenten gebruiken dit middel  
illegaal om beter te kunnen studeren
en hogere cijfers te halen, terwijl ze 

Geachte lezer,

In alle rust typ ik dit stukje achter 
mijn bureautje in ons hok in de kel-
der van de Faculteit der Genees-
kunde, Tandheelkunde, Farmacie en 
Bewegingswetenschappen aan de  
Antonius Deusinglaan 1 te  
Groningen. Het is nog vroeg, de slaap 
net uit mijn ogen gewreven en de eer-
ste slokjes koffie hebben mijn slok-
darm gepasseerd. Geconcentreerd 
kan ik me richten op deze taak. Toch 
is dit niet voor iedereen vanzelf- 
sprekend. Een groot deel van met 
name Nederlandse jongeren, 
zo’n 7%, kampt met concentratie- 
problemen, rusteloosheid en leer- 
problemen. Symptomen die vaak  

G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum”
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Tot slot wil ik u veel leesplezier wensen 
en hoop ik u binnenkort op een P.S.-
activiteit te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
 
Namens het 134e bestuur der G.F.S.V. 
“Pharmaciae Sacrum”,

Theo Last 
h.t. praeses

niet zijn gediagnosticeerd met ADHD. 
Daarnaast is het de vraag of het wel 
verstandig is om kinderen al vanaf een 
jonge leeftijd chronisch methylfenidaat 
te laten gebruiken. Bovendien wordt de 
diagnose ADHD steeds vaker en sneller 
gesteld, je zou kunnen zeggen dat er 
sprake is van een ‘ADHD epidemie’. Ik 
ben benieuwd of er in dit nummer van 
het Folia Pharmaceutica verder op deze 
onderwerpen wordt ingegaan. 

G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum” heeft 
net haar Dies Natalis achter zich liggen. 
In de eerste week van februari is in stijl 
de 134e verjaardag van onze vereniging 
gevierd. Als ik vooruit kijk, zie ik dat er 
voor P.S. weer een mooie tijd aankomt. 
Op 10 maart zal onze Carrièredag 
plaatsvinden, waar  zesde- en vijfdejaars 
studenten in contact kunnen komen 
met mogelijke werkgevers. Ook staat in 
maart de Ouderdag op het programma. 
Daarnaast zullen wij begin april met een 
groep enthousiaste P.S.-ers vier dagen 
op excursie gaan naar het buitenland. 
De bestemming zal op de P.S.-borrel in 
maart worden onthuld. 
 

https://www.linkedin.com/in/theo-last-936799ba?authType=NAME_SEARCH&authToken=8pVO&locale=nl_NL&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A425955066%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1457088422395%2Ctas%3Atheo%20las
http://www.psgroningen.nl/
https://www.linkedin.com/in/pharmaciae-sacrum-6740b543?authType=NAME_SEARCH&authToken=xQrZ&locale=nl_NL&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A152522872%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1457088496154%2Ctas%3Apharmaciae%20sa
https://www.facebook.com/groups/576622329034744/?fref=ts


zelf weten. Wel denk ik dat er in deze 
redenatie iets mis gaat; waarom zou 
je dit middel nodig hebben om het 
tentamen te halen? Het kwam op mij 
over alsof ze het “nodig” had om haar 
tentamen te halen en dat ze dit niet 
op eigen kracht kon. Ik zou dan zeg-
gen dat je te laat begonnen bent met 
studeren. 

Misschien gaat er dan juist wel iets mis 
met de algemene mentaliteit van de 
studenten. Het is immers zo, dat we 
steeds meer willen bereiken; HBO is 
niet goed genoeg meer, leerlingen op 
de middelbare school moeten vooral 
door blijven leren zodat zij op de uni-
versiteit terecht komen. Daarnaast 
wordt het ook steeds belangrijker om 
je te verbreden en verdiepen naast je 
studie. Je toekomstige werkgever wil 
immers iemand hebben die veel ver-
schillende ervaringen heeft opgedaan. 

MAART 2016

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

Terwijl ik hier, midden in de lustrum-
diesweek van „Aesculapius”, aan mijn 
stukje zit te werken, ben ik maar wat 
blij dat ik geen last heb van ADHD. 
Moet je voorstellen, elke dag stuit-
erend aan je bureau terwijl je je niet 
langer dan een aantal minuten kan 
concentreren op je werk.  Het lijkt mij 
verschrikkelijk om ADHD te hebben!

Toch zit er aan ADHD voor een aantal 
studenten ook een voordeel. Zo weet 
ik van mijn oud-huisgenootje nog wel 
dat haar broertje een lichte vorm van 
ADHD had; de Ritalinpillen die vervol-
gens over bleven, nam zij in tijdens 
haar tentamenweken. Ze beweerde 
bij hoog en laag dat dit de reden was 
waardoor ze haar tentamens haalde.

Ik vind hier op zich niks mis mee, als je 
dit gebruikt moet je het vooral lekker 

L.P.S.V. „Aesculapius”
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Dit alles zorgt ervoor dat de druk op 
studenten oploopt. Het is niet voor 
niks dat er steeds meer student-
en zijn die met een burn-out of de-
pressief thuis zitten. Ik vind dit een 
zorgelijk fenomeen en ik hoop dat dit 
in de toekomst gaat veranderen.

Voor de rest gaat het met „Aescula-
pius” heel goed. We hebben erg uit-
gekeken naar de diesweek. Helaas 
zijn wij alweer halverwege en is het 
na deze week allemaal weer voorbij. 
Gelukkig hebben wij nog een prach-
tige BUEX naar Tel Aviv voor de boeg! 
Ik wens jullie veel leesplezier in de 
nieuwe editie van de Folia Pharma-
ceutica!

Vivat, Crescat, Floreat, 
„Aesculapius”!

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

Mathijs de Kleer
h.t. praeses aesculapii

https://www.linkedin.com/company/l.p.s.v.-aesculapius-?trk=prof-following-company-logo
https://www.facebook.com/lpsvaesculapius
https://aesculapius.nl/


zijn er ook veel studenten die ADHD 
“denken” te hebben tijdens de ten
tamenperiode. Is dit een probleem, of 
is het een vorm van enhancement die 
verder geen kwaad kan? Interessante 
vragen waar u hopelijk een antwoord 
op kunt vinden in deze Folia Pharma
ceutica.

De winter is in volle gang, daarbij U.P. en 
haar activiteiten eveneens. Zo hebben 
wij het nieuwe jaar ingeluid met het 
S&G nieuwjaarsdiner en een knallend 
EFC-feest, heeft de ouderdag plaats
gevonden, zijn we op excursie gewe
est naar het CHDR, en is pasgeleden 
de Almanakonthulling geweest. De  
nieuwe, 30e Almanak, “Walhalla”, is 
een prachtig boekwerk geworden. Tot 
slot vliegt het bestuursjaar voor het 
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Waarde leden der K.N.P.S.V.,

Inmiddels zijn de eerste maanden van 
het jaar 2016 alweer verstreken. Het 
is buiten lekker koud, maar gelukkig is 
het binnen bij de kachel lekker warm. 
Een ideale omgeving om uw laptop 
even open te klappen om de nieuwe 
editie van de Folia Pharmaceutica 
door te nemen. 

Dit maal zal de Folia Pharmaceutica 
zich uitweiden over ADHD. Een ziek
te die steeds vaker wordt gediagnos
tiseerd en waar steeds meer aan
dacht op is gevestigd. Ik denk dan ook 
dat het een zeer geschikt onderwerp 
is voor deze Folia Pharmaceutica.  
Natuurlijk is het een ziekte die vooral 
voorkomt bij jongere kinderen. Echter 

U.P.S.V. “ Unitas Pharmaceuticorum” 
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121e bestuur voorbij en is het nieuwe 
kandidaatsbestuur ook alweer bekend 
gemaakt. 

Er staat ook weer een scala van activi
teiten op de planning. Zo zullen binnen
kort de CPS pubquiz, een bierproeverij 
voor masterstudenten en een EFCfeest 
plaatsvinden. Op de langere termijn zul
len  de ZUL (ZesUursLoop) en Ménage 
à trois ook nog plaatsvinden.  In april 
zullen we daarnaast met 40 U.P.’ers 
afreizen naar het verre Maleisië, Kuala 
Lumpur, om daar een geweldige buiten
landexcursie mee te maken. We zullen 
hier een kijkje nemen in de farmacie
wereld van Kuala Lumpur en kunnen 
genieten van al het moois  dat deze stad 
nog meer te bieden heeft. 

Ik wens u veel leesplezier toe. Hopende 
u op een van de vele U.P. of K.N.P.S.V. 
activiteiten te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet, 

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

Ramon Contrucci
h.t. praeses

https://www.linkedin.com/in/ramon-contrucci-55a4a114?authType=NAME_SEARCH&authToken=1EV2&locale=nl_NL&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A48980950%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1457088794747%2Ctas%3Aramon
https://www.linkedin.com/in/unitas-pharmaceuticorum-09788940?authType=NAME_SEARCH&authToken=dAaz&locale=nl_NL&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A145499443%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1457088907710%2Ctas%3Aunitas%20pharma
http://www.upsv.nl/
https://www.facebook.com/groups/58174461945/?fref=ts
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Lieve lezers van deze Folia,

Soms denk ik wel eens dat er tot ons 
mooie vrouwendispuut alleen maar 
meiden worden toegelaten die verre 
(heel ver) van rustig zijn. Het aan
tal decibel dat geproduceerd wordt 
op ons Voor- en Najaarsweekend, 
maandelijkse etentjes en andere  
gezellige dates escaleert in luttele  
seconden na binnenkomst van de 
Roze Garde tot niveautje doei-
trilhaarhallogehoorsch ade. 

Nu maak ik hier misschien wel een 
grap over, maar voor personen die  
lijden aan ADHD is het niet simpelweg 
‘leuk’ druk zijn. Iemand met ADHD 
kan, behalve een gezellige praatgraag, 
ook veel problemen hebben met  
focus en lijden aan vergeetachtigheid. 
Dit kan natuurlijk van grote invloed 
zijn op bijvoorbeeld je studiegedrag, 
werkomgeving en andere sociale 
kringen. Het is dan ook goed dat 

het onderwerp van deze Folia ge 
w ijd wordt aan deze stoornis waar  
tienduizenden jongeren en (met name 
jong) volwassenen in Nederland aan 
lijden.

Binnen het Pharmaceutisch Vrouw
en Dispuut “Hygeia” kijken wij intus
sen alweer vooruit naar de volgende 
bijeenkomst waarbij je hopelijk niet 
al teveel gehoorschade zult oplopen 
(al vrees ik het ergste, gezien de aard 
van de avond): De jaarlijkse Hygeia- 
activiteit! Op 27 februari, de avond 
na de Beroependag, zullen we onze 
keeltjes smeren met een  lekker 
drankje en traditiegetrouw onze 
nachtegaalstemmen laten horen en 
klinken tijdens de karaoke-avond. 
Zorg dat je erbij bent, want deze  
altijd succesvolle avond wil je voor 
geen goud missen! Kom ook in je  
allermooiste roze outfit want zoals je 
misschien al hebt meegekregen... No 
pink, no drink!

Ik hoop dat onze roze dames zoveel 
mogelijk van jullie mogen verwel
komen op die avond, tot dan!

Roze kussen,

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

https://www.facebook.com/phvdhygeia/?fref=ts
https://www.linkedin.com/in/denise-van-vessem-00717a36?authType=NAME_SEARCH&authToken=8je2&locale=nl_NL&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A125822599%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1457089047168%2Ctas%3Adenise
https://www.instagram.com/ph.v.d.hygeia/


Voor mensen, de wetenschap en 
gewoon omdat het leuk is 

De vele gezichten van de industriële farmacie

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

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

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

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

Wil je meer 

informatie over de 

vele mogelijkheden 

van de industriële 

farmacie, vraag  

dan het boekje 

‘Voor mensen,  

de wetenschap en 

gewoon omdat het 

leuk is’ aan via het  

NIA-secretariaat  

op telefoonnummer 

070 373 72 70

Adv. NIA_def.indd   1 10-06-2009   09:59:18
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tendheid en/of hyperactiviteit-im-
pulsiviteit. De stoornis kent veel he-
terogeniteit, omdat per individu de 
combinatie en mate van symptomen 
verschillen. Zo staan bij sommige per-
sonen met ADHD de symptomen van 
onoplettendheid op de voorgrond (in 
de volksmond bekend als ADD, al is dit 
geen officiële term), terwijl anderen 
een gecombineerd beeld van onoplet-
tendheid en hyperactiviteit-impulsivi-
teit laten zien. Wereldwijd heeft circa 
5 procent van de kinderen en jongeren 
de diagnose ADHD. Ook onder circa 
2,5% van de volwassenen komt ADHD 
voor. De diagnose ADHD wordt vaker 
bij mannen/jongens vastgesteld dan 
bij vrouwen/meisjes. 

Geschiedenis – Is ADHD een 
mode-ziekte?
Hoewel de term ADHD pas sinds het 
eind van de twintigste eeuw gebrui-
kt wordt, zijn de symptomen van on-

    ADHD bij kinderen
 van diagnose tot medicamenteuze behandeling

Carlijn Bergwerff is Promovendus bij de Vrije 
Universiteit Amsterdam. De naam van haar 
project is: ‘’The availability of aromatic amino 
acids in childeren with Attention Deficit/Hy-
peractivity Disorder’’. Dit doet aan de afdel-
ing Klinische Neuropsychologie, onder bege-
leiding van prof. Dr. J. Oosterlaan, prof. Dr. 
H.J. Blom en dr. M. Luman. Haar proefschrift 
wordt dit jaar verwacht.

Diagnostiek en medica-
menteuze behandeling van 
ADHD: Een beknopt over-
zicht
Is ADHD een mode-ziekte? Krijgt te-
genwoordig elk druk kind de diagnose 
ADHD? Krijgen teveel kinderen en jeug-
digen met ADHD medicamenteuze be-
handeling? Veel mensen komen met 
ADHD in aanraking, doordat zijzelf of 
personen in hun omgeving de diagnose 
hebben. Er leven veel vragen over deze 
stoornis en het onderwerp leidt regel-
matig tot felle discussies. In dit artikel 
een aantal wetenschappelijke inzicht-
en rondom diagnostiek en behandeling 
van kinderen en jeugdigen met ADHD. 
Tekst: Carlijn Bergwerff

Algemeen – Wat is ADHD?
ADHD (attention-deficit/hyperactivi-
ty disorder) is een benaming voor een 
cluster van symptomen van onoplet-
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oplettendheid en hyperactiviteit-im-
pulsiviteit geen nieuw verschijnsel. 
Al in de achttiende eeuw werd in de 
medische literatuur geschreven over 
symptomen van onoplettendheid. 
Gezien het feit dat ADHD een sterk 
erfelijk karakter heeft (70-80%), is het 
aannemelijk dat ook, voordat de term 
ADHD verscheen, kinderen en volwas-
senen last hadden van ADHD-symp-
tomen. Hoewel het onderwerp in de 
laatste jaren meer bekendheid heeft 
gekregen, is er geen reden om aan te 
nemen dat de daadwerkelijke preval-
entie van ADHD is toegenomen in de 
afgelopen decennia. 

Diagnostiek – Krijgt tegen-
woordig elk druk kind de di-
agnose ADHD?
Kinderen en jongeren krijgen niet di-
rect de diagnose ADHD als ze wat 
drukker zijn dan hun leeftijdsgenoten; 
daar hoort een uitgebreid diagnos-
tisch onderzoek aan vooraf te gaan. 
Een diagnose ADHD kan worden 
gesteld aan de hand van een semi-ge-
structureerd diagnostisch interview 
met in ieder geval de ouders en de 
leerkracht. Daarnaast verdient het 
aanbeveling om gebruik te maken van 
vragenlijsten voor zowel ouders en 
leerkracht. Hieruit moet blijken of er 
sprake is van minstens zes symptomen 
van onoplettendheid en/of minstens 
zes symptomen van hyperactivi teit-
impulsiviteit. Een belangrijk crite rium 
voor het krijgen van een formele di-

agnose ADHD is pervasiviteit; de 
symptomen zijn in meerdere situ-
aties aanwezig (bijvoorbeeld zow-
el thuis als op school). Daarnaast 
vereist de diagnose ADHD dat de 
symptomen het normale functio-
neren ernstig belemmeren en tot 
disfunctioneren van het kind of de 
jongere leiden. Als diagnostiek niet 
zorgvuldig gebeurt, en deze criteria 
van pervasiviteit en disfunctioneren 
onvoldoende worden getoetst, kan 
het zijn dat kinderen en jongeren 
ten onrechte de diagnose ADHD krij-
gen. Tegelijkertijd is er sprake van 
onderdiagnostiek, waarbij ADHD 
niet (tijdig) wordt herkend en gedi-
agnosticeerd.

Medicatie – Krijgen teveel 
kinderen en jeugdigen 
met ADHD medicamen-
teuze behandeling? 
Veel van de kinderen en jongeren 
met ADHD worden behandeld met 
medicatie, waarvan methylfenidaat 
(ook bekend onder merknamen 
zoals Ritalin en Concerta) het meest 
wordt voorgeschreven. Naar schat-
ting wordt aan vijf procent van 
alle schoolkinderen ADHD-medi-
catie voorgeschreven. In de afge-
lopen tien jaar is het gebruik van 
ADHD-medicatie onder kinderen in 
Nederland verviervoudigd, al lijkt 
inmiddels een lichte daling te zijn in-
gezet. Behandeling met methylfeni-
daat is effectief bij circa zeventig tot 
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tachtig procent van de kinderen en 
jongeren met ADHD, maar er is veel 
controverse over het voorschrijven 
van me dicatie onder kinderen en jon-
geren met ADHD. Het feit dat vijf pro-
cent van alle schoolkinderen ADHD-
me dicatie voorgeschreven krijgen, 
heeft bij de Gezondheidsraad geleid 
tot zorgen over het aantal kinderen 
en jeugdigen met ADHD in Nederland 
dat behandeld wordt met methylfeni-
daat. Nederlandse richtlijnen bevelen 
aan om alleen in het geval van erns-
tige beperkingen (en indien het kind 
zes jaar of ouder is) te starten met 
een medicamenteuze behandeling en 
in alle andere gevallen met een ge-
dragstherapeutische training voor de 
ouders en/of de leerkracht te start-
en. Het hanteren van deze richtlijn 
kan leiden tot minder voorschrijven 
van ADHD-medicatie. Ook zal er in 
de komende jaren verder onderzoek 
worden gedaan naar de manier wa-
arop methylfenidaat wordt ingesteld 
bij kinderen en jongeren met ADHD. 
Er zal een methode worden onder-
zocht, waarbij kinderen voorafgaand 
aan de behandeling gedurende vier 
weken, in willekeurige volgorde, elke 
week een andere dosering meth-
ylfenidaat en placebo gebruiken. Ie-
dere week worden de effecten van 
de desbetreffende dosering gemeten, 
zodat aan het eind van de vier weken 
be paald kan worden of behandeling 
met methylfenidaat effectief is. Als de 
behandeling met methylfenidaat niet 
effectief blijkt, of niet effectiever dan 

behandeling met placebo, kan vervol-
gens gezocht worden naar een effec t-
ieve (eventueel non-farmacologische) 
behandeling. Wanneer deze manier 
van instellen breed wordt toegepast in 
de klinische praktijk, kan dit ook bijdra-
gen aan het verminderen van overbe-
handeling met methylfenidaat. 

Meer lezen? 
Op deze websites kunt u meer betrouw-
bare informatie vinden over ADHD (bij 
kinderen en jongeren): Klik op het logo 
voor meer informatie

Een gids met een uitgebreidere actuele 
stand van wetenschappelijke inzichten 
rond diagnostiek en behandeling van 
ADHD is op te vragen via onderstaande 
link

http://www.kenniscentrum-kjp.nl/
http://www.nji.nl/
http://www.onderzoekadhd.nl/
https://www.linkedin.com/in/carlijn-bergwerff-a310827?authType=NAME_SEARCH&authToken=8fKb&locale=nl_NL&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A21072709%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1457089391953%2Ctas%3Abergwerff%20carlijn


http://www.showthatyoucare.nl/
http://www.zzf.nl/
mailto:marketingnl@genzyme.com


Vanaf oktober 2015 zal de VCSVU oriën-
terend lid worden bij de K.N.P.S.V.. De 
VCSVU is de vereniging voor farma-
ceutische wetenschappen aan de VU 
in Amsterdam. Lees verder om er ach-
ter te komen wat de VCSVU voor haar 
leden betekent. In het schema staat 
beschreven hoe de oriëntatieperiode 
en een (eventueel) proeflidmaatschap 
verlopen.

De VCSVU (Vereniging van ChemieStu-
denten aan de Vrije Universiteit) is op-
gericht op 1 oktober 1964. De vereni-
ging is er om de studie zo aangenaam 
mogelijk te maken. Naast de verkoop 
van boeken en inzage van oude ten-
tamens organiseert de VCSVU vele 
activiteiten waarbij zowel leden als 
niet-leden aanwezig kunnen zijn. De 
boekverkopen worden aan het begin 
van elke periode georganiseerd. De 

leden krijgen een fikse korting op de 
studieboeken.

Voorbeelden van activiteiten zijn ex-
cursies en borrels, al dan niet met 
een thema. De verschillende commis-
sies dragen zorg voor het orga niseren 
van deze gezellige activiteiten. Niet 
onbelangrijk is het verenigingsblad, 
de Papieren Binding, waarin naast 
verenigingsnieuws ook een aantal 
wetenschappelijke artikelen wordt 
opgenomen.

Sinds een paar jaar is er een splitsing 
voor studenten Farmaceutische weten-
schappen en scheikundestudenten. 
Voorheen vielen beide groepen student-
en onder VCSVU. Omdat VCSVU tegen-
woordig alleen nog maar studen ten 
van de studie Farmaceutische weten-
schappen vertegenwoordigd, zijn ze  
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VCSVU
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interessant voor de K.N.P.S.V. Eén van 
de doelen van de K.N.P.S.V. is het ver-
tegenwoordigen van álle (Bio-)Farma-
cie studenten in Nederland. De groep 
studenten van Farmaceutische weten-
schappen aan de Vrije Universiteit 
hoort hier ook bij. Het K.N.P.S.V.-bes-
tuur is sinds enkele jaren in contact met 

het bestuur van VCSVU en er is gezame-
lijk een plan opgesteld dat eventueel 
leidt tot toetre ding van VCSVU aan de 
K.N.P.S.V. In de afbeelding staat dit plan 
schematisch weergeven. Het bestuur  
van VCSVU is erg enthousiast en ze 
hopen dan ook op een goede samen-
werking.
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Op vrijdag 8 januari 2016 vond het 
rondetafelgesprek plaats in het hoofd-
kantoor van de ABN-AMRO te Amster-
dam. Ik kreeg de eer om samen met 
Mark Bakker, uit Leiden, de studenten 
te vertegenwoordigen aan een tafel 
met verschillende belangrijke mensen 
uit de farmacie; Ronald Klein Hesselink: 
hoofd sectorspecialisten Medische & 
Vrije beroepen bij ABN-AMRO, Gerben 
Klein-Nulent: voorzitter van de KNMP, 
Erik Gerritsen: adviseur farmaceutische 
zorg, Jeroen de Joode: manager Merg-
ers & Acquisitions bij BENU Apotheek 
en Loek Rappange, eigenaar van de 
Nieuwendammer Apotheek te Amster-
dam en aanwezig namens de VJA. 

De avond werd voorgezeten door Rob 
Boelen, die zelf ook werkt als sector-
specialist Medische & Vrije beroep-
en bij ABN-AMRO. Hij deed dit heel 
goed en kon zowel de tafel als de toe-

Het Rondetafelgesprek ‘Pacman in de 
Farmacie’

Ivo Schueler is 
begonnen aan 
de studie Far- 
macie in Gronin-
gen in 2008. In de 
afgelopen jaren 
is hij actief bet-
rokken geweest 
bij de studie en de 
studie vereniging. 
Zo was hij o.a. 
quaestor van het 

131e bestuur van G.F.S.V. “Phar maciae 
Sacrum”. Op het moment houdt hij 
zich nog bezig met het beschermen 
van het prachtige vaandel van P.S.. 
Dit doet hij op afstand, omdat hij dit 
schrijf vanuit het zonnige Curaçao, 
waar hij voor zijn laatste stage zit! 
Ivo was een student aan de tafel bij 
het Rondetafelgesprek.
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Jeroen Hou wen 
is 21 jaar oud 
en derdejaars  
farmacie student 
aan de univer- 
siteit Utrecht. 
Hij is commis-
saris II van de 73e 
Congrescommis-
sie der K.N.P.S.V. 
“Complex”.
In zijn vrijeti-

jd doet hij aan schaatsen en hard-
lopen. Vorig jaar heeft hij wedstrijd  
geroeid. Jeroen was een student deel-
nemer bij het Rondetafelgesprek.

Toen ik binnenkwam bij het  
rondetafelgesprek wist ik niet zo goed 
wat ik kon verwachten. We zouden 
eerst boven in het ABN-AMRO gebouw 
zitten, maar helaas was daar Gerrit 
Zalm aan het genieten van de vrijmibo 
met zijn vrindjes. 
 
We werden toen in een andere zaal  
geplaatst waar een boekje klaar lag 
met interessante stellingen. Deze 
stellingen waren voorbereid door  
de Toekomst en Opleidings Perspec-
tieven Commissie. 
Het gesprek werd enthousiast  
geleid door Rob Boelens sectors- 
pecialist Medische & Vrije  
beroepen bij ABN-AMRO. Wij kon-
den onze mening inbrengen door een 
micro foon die in een dobbelsteen was 
ingebouwd.

schouwers vanaf het eerste moment 
enthou siasmeren voor de discussie. Hij 
werd geholpen door de mooie zaal en 
de goede techniek. Zo konden de tafel-
gasten en de toeschouwers via hun tele-
foon stemmen op de stellingen, waarna 
de uitslag live op het scherm te zien was. 
Ook het kubusvormige kussen waar de 
microfoon in zat en die steeds naar de 
volgende spreker in het publiek gegooid 
moest worden zorgde voor veel interac-
tie.

De commissie had een stel goede 
stellingen gekozen waar flink over gedis-
cussieerd werd. We hebben het onder 
andere gehad over de wenselijkheid van 
fusies en overnames in de farmacie en 
het huidige preferentiebeleid. Het was 
interessant om te zien dat iedereen aan 
tafel, maar ook daar omheen zijn eigen 
visie had en die ook naar voren durfde 
te brengen. Aan het eind van de dis-
cussie was er vaak een grote meerder-
heid voor of tegen de stelling. Wie weet 
was dat anders geweest als er iemand 
uit de industrie aan tafel had gezeten.

De avond werd afgesloten met een 
goede borrel met lekkere happen. Al 
met al een TOP georganiseerde activi-
teit. 
Ik raad iedereen aan om de volgende 
keer mee te komen discussiëren!
  

https://www.linkedin.com/in/ivoschueler?authType=NAME_SEARCH&authToken=g5dZ&locale=nl_NL&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A173402013%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1457089764455%2Ctas%3Aivo%20schue
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Dit bracht leuke mo men ten met zich 
mee, aangezien de dobbelsteen door 
de zaal werd gegooid en soms bijna 
een tafelgast raakte. 

De eerste stelling was: Fusies en/of  
overnames in de industrie waar-
bij vestigingen gesloten dreigen te 
worden, moeten verboden worden. 
Ik was het hier mee oneens; omdat 
kleine bedrijven vaak zelf niet instaat 
zijn een geneesmiddel op de markt 
te brengen terwijl ze vaak wel hele  
creatieve ideeën hebben. Door een 
fusie en/of overname is dit vaak wel 
mogelijk.

Een andere interessante stelling 
was: De maatregelen die het op de 
markt brengen van weesgenees- 
middelen zouden moeten vergemak- 
kelijken, moeten opgeheven worden. 
Veel bedrijven maken hier misbruik 
van en schrijven een medicijn aan 
als weesgeneesmiddel, terwijl het 
vervolgens voor veel ziektebeelden 
gebruikt kan worden. Verder zou 
het de kosten voor een wees-
geneesmiddel moeten drukken. Dit 
werkt vaak niet, er wordt vaak nog 
veel geld gevraagd voor een wees- 
geneesmiddel. 

Zie ook het voorbeeld van Gilead 
wat Erik Gerritsen (adviseur far-
maceutische zorg) aankaartte. Hier 
hadden ze het intern niet over hoe 
ze het medicijn (Sofosbuvir; tegen  

hepatitis C) voor een betaalbare pri-
js op de markt konden brengen, 
maar over hoe ze de maximale winst  
behalen. 

Hoe een levensreddend medicijn een 
onbetaalbaar luxeproduct werd

Na afloop konden we nog een bor-
rel drinken in de hal bij ABN-AMRO 
wat natuurlijk heel leuk was. Hierna 
zijn we naar de Zuid-as gegaan waar  
Jeroen de Joode (Manager Mergers & 
Acquisitions bij BENU apotheek) zich 
bij aansloot. Ook dit was erg gezellig.

Al met al was het een interessante 
avond met veel boeiende discussies.  
Ik kom zeker terug op het volgende 
rondetafelgesprek!

https://www.linkedin.com/in/jeroen-houwen-08a8b9b1?authType=NAME_SEARCH&authToken=9lK7&locale=nl_NL&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A399370282%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1457089840634%2Ctas%3Ajeroen%20houwen


http://knpsv.nl/inschrijvingen/thema-avond-drank-en-drugs.htm
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Age Klaas Smilde (03-08-1958) 
studeerde van 1976 tot 1986 psychol-
ogie aan de Rijksuniversiteit Gronin-
gen, met als hoofdvak Klinische Psy-
chologie, daarnaast studeerde hij 
van 1980 tot 1988 ook geneeskunde 
en volgde aansluitend een speciali-
satie tot psychiater aan het opleid-
ingsconsortium APZ Wolfheze en het 
Academisch Ziekenhuis Radbout te 
Nijmegen.
Vanaf 1999 heeft hij een eigen psychi-
atrie praktijk aan huis in Joure.
Van 2001 tot 2012 was hij lid van de 
landelijke Psychiater Expertgroep 
Persoonlijkheids- Stoornissen (PEPS).

Inleiding
Ik werk als vrijgevestigd psychiater in 
het noorden van het land en heb me 
gespecialiseerd in de diagnostiek en 
behandeling van volwassenen met ADD 
en ADHD . Pas vanaf 1995 is er meer 
aandacht voor de diagnostiek en behan-
deling van volwassenen met AD(H)D. 
Voor die tijd werd er van uit gegaan dat 
AD(H)D-symptomen verdwijnen na het 
18e levensjaar. Comorbiditeit is eer der 
regel dan uitzondering, met name als 
het gaat om Autisme Spectrum Stoor-
nissen (ASS), slaapproblemen, seizoens-
gebonden stemmingsstoornissen, 
verslavingen, leerstoornissen een cluster 
B persoonlijkheid stoornissen.

In tegenstelling tot bij kinderen, wordt 
bij volwassenen naast de diagnose ADD 
of ADHD zelden de diagnose ASS gesteld. 
Dit heeft er waarschijnlijk mee te mak-
en dat deze beide diagnose’s volgens de 
DSM IV-R niet samen mogen worden ge-
classificeerd . Het gevolg is dat patiënten 
onvoldoende of zelfs verkeerd worden 
behandeld als ASS niet wordt gediag-
nosticeerd naast met name ADD. Beide 
stoornissen gaan samen met problemen 
bij het luisteren naar en volgen van in-
structies, concentratie en gestructureerd 
werken. Maar er zijn grote verschillen! 
Zie tabel 1.

‘Het ene moment verveeld, het 
andere moment overprikkeld’ 
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speelt veel mee en ik durf niet te stop
pen met medicijnen tot ik hulp heb 
gevonden, maar ik word er dood onge
lukkig van! Ik ben nu voor de tweede 
keer gestart met medicatie, merk dat 
het mijn karakter ontzettend aantast, 
ik voel me een soort zombie.

 Ben geobsedeerd met mijn ‘to do’ lijstjes 
afwerken, zelfs soort van obsessief aan 
het schoonmaken. Al mijn spontaniteit, 
impulsiviteit en creativiteit zijn weg en 
dat is wel ‘handig’, maar het is dodelijk 
voor mijn studie en inspiratie. De rela
ties met zowel mijn vriend als andere 
vrienden lopen allemaal stroef omdat 
ik me ontzettend antisociaal voel, prik
kelbaar ben en niet de persoon ben die 
iedereen kende. Dit gaat gepaard met 
een constant gevoel van schuld. Dat 
geeft weer een gevoel van onzekerheid, 
komt het door mij, de medicijnen, of zit 
het tussen mijn oren. 

Ik weet dat ik hier vanaf moet en dat 
wil ik ook, maar ben bang dat ik zonder 
de medicijnen weer alles uit elkaar 
laat vallen. Dan maak ik mezelf en de 
mensen om me heen nog ongelukkiger 
dan nu. Het voelt zo ontzettend uitzicht
loos en hopeloos. 
Can’t live with it, can’t live without 
it!”. 

Tabel 1, verschillen tussen ADD en ASS
ADD ASS
Behoefte aan afwisseling, uitdaging Behoefte aan regelmaat, routine
Ziet het geheel, maar mist details Let op details, mist de context
Afgeleid door interessantere prikkels Afgeleid door zich opdringende prikkels
Reageert goed op stimulantia Raakt overprikkeld door stimulantia

 
Wanneer nu bij één persoon de diag-
nose ADD èn ASS wordt gesteld, dan 
heeft die persoon twee bijna tegen-
gestelde tendenzen in zich verenigd. 
De patiënt zit de ene keer in de ADD-
modus (goed uitgeslapen, routine werk, 
te weinig prikkels); de andere keer in de 
ASS-modus (slecht uitgeslapen, nieuwe 
baan, te veel prikkels). Worden  nu al-
leen langwerkende sti mulantia voor-
geschreven, dan helpt dat wanneer de 
patiënt in de ADD-modus is, maar hin-
dert het de patiënt in de ASS modus.

Onderstaande casus is een illustratie 
van bovenstaande.
Deze ‘cri du cœur’ ontving ik op mijn 
praktijk e-mail. 

“Ik ben eerlijk gezegd even helemaal de 
weg kwijt en weet niet waar ik het zoek
en moet voor hulp met mijn ADD! Ik ben 
nu voor de tweede keer aan de medicij
nen (Concerta) begonnen en vind het 
echt ontzettend afschuwelijk en wil er 
vanaf! Maar zonder medi cijnen is mijn 
leven een puinhoop, zit ik financieel in 
de problemen, mijn gezondheid lijdt 
eronder, ik verpest mijn studie en alles 
valt uit elkaar! 
Ik weet gewoon niet waar ik terecht 
kan voor informatie en vooral hulp! Er 
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Bij de GGZ was de diagnose ADD 
gesteld en kreeg patiënte Concerta 
(lang werkende methylfenidaat, een 
stimulantium) met daarnaast zonodig 
Ritalin (kortwerkende methylfenidaat). 

Ze was helemaal vastgelopen, omdat 
ze merkte dat ze door haar ADD geen 
structuur, regelmaat en overzicht had. 
Administratief en financieel werd het 
een puinhoop en haar opleiding dreig-
de te mislukken. Met medicatie lukte 
het haar veel beter haar leven te or-
denen en goede cijfers te halen op haar 
opleiding. Aan de andere kant voelde 
patiënte zich erg onprettig bij het ge-
bruik van Concerta en Ritalin, met deze 
medicijnen voelde de patiënte zich een 
zombie, die alleen bezig was om ob-
sessief lijstjes af te werken, schoon te 
maken en weinig geneigd tot sociale 
contacten. 

Daarnaast gaf  patiënte aan de neiging 
te hebben ‘s avonds erg laat naar bed 
te gaan, en ze had minder energie en 
een gedrukte stemming ’s winters. 

Ze dreigde eerder op de HAVO ook al 
vast te lopen, maar doordat ze door 
haar ouders naar het Luzac college 
werd gestuurd, lukte het haar door de 
strakke structuur de HAVO te halen en 
een jaar later het VWO diploma. Echter, 
doordat ze veel ‘vrijheid’ ervoer in het 
studentenleven ging het nu weer mis.

Na psychiatrisch onderzoek con-
cludeerde ik:
Er is sprake van ADD, ASS, een slaapfase 
verschuiving en neiging tot winterde-
pressie bij een  intelligente vrouw, die 
door het wegvallen van de structuur, 
steeds weer vast loopt. De medi catie 
hielp haar meer grip op haar le ven te 
krijgen, maar het versterkte haar au-
tistische kant, hetgeen patiënte als erg 
onprettig ervoer.

Doordat patiënte een langwerkende, 
relatief hoge dosis aan stimuleren-
de medicatie voorgeschreven had 
gekregen, was het verschil met de situ-
atie, waarin zij geen medicatie gebruik-
te, extreem: van zorgeloze chaos (ADD) 
naar piekerende controle freak (ASS).

Beleid:
Ik heb patiënte uitgebreid uitgelegd 
wat er aan de hand was en waarom ze 
zo reageerde op de medicatie. Ik nodig-
de haar uit om zich te verdiepen in haar 
‘gebruiksaanwijzing’; met name haar 
ASS kant.

De Concerta en Ritalin verving ik door 
dextro-amfetamine, 5 mg alleen zo 
nodig (in haar ADD-modus). 
In verband met haar slaapfase ver-
schuiving: melatonine, 3 mg 1 tablet 
twee uren voor de gewenste slaaptijd.
Lichttherapie gaf ik haar ter overweging 
i.v.m. een mogelijke winterdepressie.
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Beloop:
Op de volgende afspraak verscheen de 
patiënte samen met haar vriend. Ze had 
veel herkenning in boeken over ‘ASS bij 
vrouwen’ gevonden. Ze had het met 
diverse vrienden en familie over haar 
diagnose gehad. Tot haar teleurstelling 
vond ze bij velen onbegrip en sceps-
is over de diagnose. Haar vriend her-
kende wel steeds meer in haar gedrag 
en in wat ze uitlegde. Duidelijk werd dat 
deze patiënte vele rollen had aange-
leerd, maar alleen niet wist in welke 
context ze die toe moest passen. 

Ik heb patiënte uitgelegd dat ze ADD 
heeft en ASS is; met andere woorden 
ze kan haar best doen om minder last 
hebben van de ADD, maar met de ASS 
moeten zij en haar vriend leren leven. 
Deze uitleg was voor hen beide wel 
verhelderend. 

Patiënte heeft de dextro amfetamine 
uitgeprobeerd; ze nam het dan alleen 
in als ze in haar ‘ADD-modus’ was. De 
dextro-amfetamine bevalt haar veel 
beter dan de Concerta en Ritalin.

Age Smilde, psychiater

Voetnoten:
 1) Er zijn toenemend aanwijzingen dat 
ADD en ADHD qua pathologie verschil-
lende aandoeningen zijn. 
Zie: Diamond A, 2005 Development and 
Psychopathology 17 ~2005!, 807–825

 2) Een van de  veranderingen in de DSM 
V is de correctie van deze fout,  zodat 
ADHD samen met ASS ook bij volwass-
enen kan worden geclassificeerd.

Meer informatie

http://www.adhdspecialist.nl/
mailto:praktijk.smilde@gmail.com
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Borrelen met young 
professionals 
Bij het aanbreken van een gloednieuw 2016 
was het voor het bestuur der K.N.P.S.V. tijd voor 
de nieuwjaarsborrels. Nu kent Nederland een 
cultuur waarbij alles en iedereen overal borrels 
voor organiseert, maar helaas mogen wij niet 
overal aanwezig zijn. Gelukkig voor ons, zijn er 
een aantal beroepsverenigingen die beschikken 
over een jongerenafdeling waarbij wij gelukkig 
voor alles worden uitgenodigd!

Als eerste is daar natuurlijk de Vereni-
ging van Jonge Apothekers, ofwel de 
VJA. Bij deze vereniging gaan veel stu-
denten die net zijn afgestudeerd en de 
openbare farmacie in willen. Met leuke 
borrels en af en toe een pubquiz is het 
zeker de moeite waard om ook als bijna 
afgestudeerde hier een keer een kijkje 
te nemen! Of doe volgend jaar gewoon 
mee met de VJA/K.N.P.S.V.-activiteit!

Natuurlijk is er voor de industrie 
apothekers ook nog een vereniging. 
De Vereniging Nederlandse Industrie 
Apothekers (NIA) heeft een jongere-
nafdeling genaamd het STIP (Startende 
Talentvolle Industrie Pharmaceuten). 
Dit is een ideale plek omwat rond te 
praten op zoek naar die stage of con-
tacten in de farmaceutische industrie 
(dus ook leuk voor de Bio-Farmacie 
studenten onder ons!). Ook iets wat 
niet onbelangrijk is, is dat je vaak niet 
voor je drankjes hoeft te betalen! 

Diederik  Enschedé 
studeert in Leiden en 
is de huidige commis-
saris buitenland bij de 
K.N.P.S.V.

Last but not least wordt de Ziekenhuis-
farmacie ook nog vertegenwoordigd. 
Vereniging van Apothekers in op-
leiding tot Ziekenhuisapotheker (VAZA) 
maakt jou wegwijs in de ziekenhuis-
farmacie. Zij vertegenwoordigen de 
jonge apothekers die werken in de 
ziekenhuisfarmacie, en de apothekers 
in opleiding tot ziekenhuisapothek-
er, bij de Nederlandse vereniging van 
Ziekenhuis apothekers (NVZA) en de 
Koninklijke Nederlandse Maatschappij 
ter bevordering der Pharmacie (KNMP).
Van alle bovengenoemde verenigingen 
kan je als (bio-)farmaceut lid blijven om 
zo op de hoogte te blijven van de activi-
teiten die zij allemaal organiseren.

Ik hoop je natuurlijk snel een keer op 
een borrel of andere activiteit van een 
van deze verenigingen te mogen zien! 
Kijk voor data op de website van de 
VJA, de STIP (NIA) of de VAZA.

https://www.linkedin.com/in/diederikenschede?authType=NAME_SEARCH&authToken=6Avx&locale=nl_NL&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A99233999%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1457087326627%2Ctas%3Adieder
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Engeland, Nieuw Zeeland en Slovenië. 
De AFÖP heeft zelfs een heel weekend
programma gemaakt om iedereen te 
leren kennen en zoveel mogelijk mee 
te krijgen van het mooie Wenen. 

Het programma startte op vrijdag
middag in het hostel waar de meeste 
stud enten zouden verblijven. Hier 
ontving iedereen een heel welkomst
pakket/goodiebag met een program
maboekje, de meest lekkere Oosten
rijkse snoepjes en meer! Na ontvangst 
stond schaatsen op het programma, 
met ongeveer 40 man hebben we de 
toeristische route naar de schaatsbaan 
gelopen en genoten van de schaats
disco. Hier kon de glühwein natuur 
lijk niet ontbreken. Daarna was het tijd 
voor een heuse Oostenrijkse avond, 
beginnend  in een typisch Oostenrijks 
restaurant met de originele Wiener
schnitzel ,waarbij de Weense stu
denten volop aanwezig waren in hun 

Ball der Pharmacie in Wenen
Inge Snoeren is 24 
jaar en studeert in 
leiden. Ze heeft hier 
in de eerstejaars
weekendcommissie 
en in de buex 
gezeten.Daarnaast 
heeft ze in Londen 
stage gelopen. 

Elk jaar wordt het Ball der Pharma
cie georganiseerd in het Hofburg in 
Wenen. Hierbij is iedereen uit de 
branche uitgenodigd en gelukkig zijn 
ook studenten van harte welkom. De 
studievereniging uit Wenen, de AFÖP, 
nodigt alle studenten uit om deel  te 
nemen aan het Ball der Pharmacie. 
Niet alleen Weense studenten zijn  
hierbij aanwezig maar ook vele inter
nationale studenten zijn welkom. 

Dit jaar waren er meer dan 80  
in   schr i j vingen uit 24 verschillende 
landen! Zo waren er studenten uit  
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Het Ball werd officieel geopend met 
een openingsceremonie, met onder 
andere een openingsdans en speeches. 
De ceremonie vond plaats in een grote  
authentieke hal, wat het erg indrukwek
kend maakt. Hierna was het tijd voor 
het echte feest! Er waren meerdere  
zalen met verschillende muziekstijlen 
aanwezig, zo was er een jazz, salsa, 
disco en ballroomzaal. De Weense 
wals moet je in ieder geval gedanst 
hebben! Midden op de avond was het 
tijd voor een braadworst met brood, 
wat ik erg apart vond op een gala zo 
sjiek als dit, maar het heeft ook wel 
wat. Om middennacht werd de qua
drille gedanst met iedereen tegelijk. 
Het zijn een aantal danspassen die 
steeds sneller uitgevoerd moeten 
worden, dit was erg grappig aangezien 
niemand echt begreep wat er gedanst 
moest worden. 

Kortom, het Ball der  
Pharmacie is echt fantastisch 
en zeker een aanrader!

 traditionele Oostenrijkse kledij. De 
avond eindigde in een leuke kroeg met 
volop Oostenrijkse wijn en biertjes. 

De zaterdag stond in teken van 
voorbereidingen voor het Ball. In 
de middag werden er danslessen 
gegeven voor de Weense wals, die  
natuurlijk niet kan ontbreken op een 
officieel Weens Ball. De Weense wals is 
helaas niet al te makkelijk en het was 
hilarisch om iedereen een poging te 
zien wagen, we hadden de grootste lol 
met z’n allen maar aan het eind hadden 
we de basis onder de knie. 

‘s Avonds was het eindelijk tijd voor 
het Ball der Pharmacie in het Hofburg. 
Het Hofburg is een van de paleizen in 
Wenen waar vele belangrijke Oosten 
rijkse mensen gewoond hebben, op 
dit moment is het nog steeds een van 
de werkverblijven van de Oostenrijkse 
bondspresident. Ook word het ge bruikt 
voor vele evenementen zoals dit bal. 
Het moment dat je met de taxi, in gala
jurk en al, de binnenplaats op 
rijdt, is fantastisch! 

Het gebouw is prachtig en vooral in 
het donker is het supermooi verlicht, 
je voelt je echt een beetje als een prin
ses als je de binnenplaats betreedt. Bij 
binnen komst werden we welkom ge
heten en voor de vrouwen was er zelfs 
een speciaal vrouwencadeautje wat 
een traditie is binnen Oostenrijk. 

https://www.linkedin.com/in/inge-snoeren-a0725458?authType=NAME_SEARCH&authToken=MXsT&locale=nl_NL&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A203656615%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1457090108473%2Ctas%3Ainge%20snoeren
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http://www.epsa-online.org/
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