
Folia Pharmaceutia - Oktober 20161

Folia Pharmaceutia - Oktober 2016

Folia

LOGO 

Thema

Onderwerpen

Formidabele inventies

Jaargang 104 - Nummer 1 - Oktober 2016    Logo KNPSV

Folia Pharmaceutica
Jaargang 104 - Nummer 5 -Mei 2017

Gentherapie

Pijnloos defibrilleren met 
licht na gentherapie: 
Science or Fiction?

'Genome Editing' in de 
menselijke kiembaan: 
een ethische exploratie 

Kandidaatsbestuur 
K.N.P.S.V. 

Bestuur van VCSVU

10.000 calorie challange!



Folia Pharmaceutia - Oktober 20162

Voorwoorden
Redactioneel         4
K. N. P. S. V.          6
G. F. S. V.  “Pharmaciae Sacrum”    8
L. P. S. V. „Aesculapius”      10
U. P. S. V.  “Unitas Pharmaceuticorum”  12
Ph. V. D. “Hygeia”        14
Congrescommissie “Code”     17
HC “BarCODE”        19
 
Kandidaatsbestuur K.N.P.S.V.     22
VCSVU          24



Folia Pharmaceutia - Oktober 20163

Inhoudsopgave

Personal Development Day     37

Try before you die: 10.000 calorie challenge 41

Twin Amiens - Utrecht      44
                                                      

Wetenschappelijk

Overig 

Pijnloos defibrilleren met licht     27
na gentherapie: science or fiction?
 Emile Nyns, Arts-onderzoeker Hartziekten, LUMC   
 
       
'Genome editing' in de menselijke kiembaan 32
een ethische exloratie       
 Prof. Dr. Guide de Wert



Folia Pharmaceutia - Oktober 20164

Redactioneel

4 Folia Pharmaceutica - Mei 2017

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

Geachte lezers, 

Het 74e Congres der K.N.P.S.V. is er eindelijk 
en dat betekend ook de 4e editie van de Folia 
Pharmaceutica. Deze editie staat samen met 
het congres in het thema ‘gentherapie’. 

Gentherapie is een relatief nieuwe vorm 
van geneeskunde, waar nog veel onderzoek 
naar gedaan wordt. De wetenschap is bezig 
om gentherapieën te ontwikkelen voor 
verschillende ziektes zoals bijvoorbeeld 
taaislijm en parkinson. Op het congres zullen 
jullie leren over onder andere personalised 
medicine en nog veel meer interessante 
onderwerpen.

Voor deze editie van de Folia hebben wij 
als commissie ons uiterste best gedaan om 
artikelen voor jou te vinden die niet of minder 
op het congres aan bod komen. Het wordt 
namenlijk minder interessant als je steeds het 

zelfde verhaal leest/hoort. 

Daarom hebben we voor jullie onder andere 
een artikel over het onderzoek van Emile 
Nyns, arts-onderzoeker hartziekten. In 
het ziekenhuis doet hij onderzoek op het 
gebied van gentherapie en ventriculaire 
ritmestoornissen. Hij kijkt of het mogelijk is 
om pijnloos te defibrilleren met behulp van 
licht na gentherapie. 

Behalve de wetenschappelijke kant van de 
Folia Pharmaceutica zullen in deze edite zowel 
het kandidaats bestuur van de K.N.P.S.V. als 
het bestuur van de Vereniging van Chemie 
Studenten aan de Vrij Universiteit (VCSVU) 
zich voorstellen. 

Daarbij hebben we ook weer een nieuwe Try 
Before You Die. Dit keer hebben we Milan en 
Laurens, onze assessor en penningmeester, zo 
gek gekregen om de 10.000 kcal challenge te 
doen! Zij moesten binnen 1 dag 10.000 kcal 
nuttigen zonder over hun nek te gaan. 
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Lees hoe Milan en Laurens deze challenge 
hebben gedaan en ervaren, ontmoet het 
nieuwe kandidaats bestuur en mogelijk de 
nieuwe K.N.P.S.V. vereniging, VCSVU, en 
veel meer in deze Folia Pharmaceutica. 

Ik wens jullie namens de commissie ter 
redactie van de Folia Pharmaceutica veel lees 
plezier en een geweldig congres (als je gaat)!

Liefs, 

Carmen de Nier
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Geachte leden,
Beste lezer,

Met de aanloop naar het congres komt ook 
het einde van ons bestuursjaar in zicht. Op het 
moment van schrijven zijn er nog vijf weken 
over en de realisatie dat dit mijn allerlaatste 
voorwoord is voor de Folia Pharmaceutica 
is wel een beetje pijnlijk. Het thema staat mij 
wel aan het hart, namelijk gentherapie. Dit 
gebied binnen de farmacie is relatief nieuw en 
toch kan er al veel mee gedaan worden. Zowel 
in het onderzoek als in de apotheek vinden 
er veel ontwikkelingen plaats, waardoor wij 
meer te weten kunnen komen over het doel-
gericht toepassen van medicatie.

Voor gentherapie maken ze vaak geen volle-
dig genetisch profiel, waaruit ook alle moge-
lijke genetische ziekten geanalyseerd kunnen 
worden, maar wordt slechts gekeken naar 
bepaalde genen die coderen voor specifieke 
enzymen. Het genotype van een enzym be- 
paald namelijk hoe je lichaam reageert op een 

bepaald geneesmiddel. Bijvoorbeeld, een rap-
id metabolizer heeft te veel CYP2D6-enzy-
men, waardoor codeïne te snel wordt omgezet 
in morfine en er toxische concentraties aan 
morfine ontstaan. Andersom zorgt het 
CYP2D6-enzym van een poor metabolizer 
ervoor dat codeïne te weinig wordt omgezet, 
waardoor de codeïne nauwelijks effect heeft. 
Een aanpassing van de dosering of verander-
ing van geneesmiddel is dan nodig.

Momenteel is het zo dat de aanpassing pas 
gedaan wordt als blijkt dat de patiënt verkeerd 
reageert op het geneesmiddel. Om dit voor 
te zijn kan een farmacogenetisch paspoort 
aangemaakt worden. Hierbij worden de be-
langrijkste genen geanalyseerd en op een 
pasje gezet dat de patiënten bij zich kunnen 
houden. Zo kan de apotheker direct zien dat 
die patiënt een aanpassing van het voorschrift 
nodig heeft en deze aanpassing ook in over-
leg met de arts doen. Echter, zo’n farmaco-
genetisch paspoort brengt wel een aantal 
ethische vragen met zich mee. Het is niet on-

K. N. P. S. V. 

6 Folia Pharmaceutica - Mei 2017
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denkbaar dat het farmacogenetisch paspoort 
steeds uitgebreider wordt, waardoor er ook 
steeds meer bekend wordt over het genoom 
van ieder individu.

Mede door ethische vragen is het momenteel 
nog niet gebruikelijk dat er een farmacog-
enetisch paspoort aangemaakt wordt. Het 
U-PGx project is daarom in het leven geroep-
en. Dit is een Europees onderzoek naar de 
genetische variatie die effect heeft op de re-
actie van een individu op een bepaald genee-
smiddel en de toepasbaarheid van de kennis 
hierover op Europees niveau. Nederland is 
de coördinator en koploper van dit project, 
waarvan het hart zich in Leiden bevind. 

Veel farmacogenetische kennis is dus op eigen 
bodem te vinden. Het congres en deze editie 
van de Folia Pharmaceutica beloven dus in-
teressante informatie te bevatten. Ik wil je dan 
ook veel plezier wensen met het lezen van de 
editie en ik hoop jullie te mogen begroeten ti-
jdens het Congres der K.N.P.S.V.! Als laatste 

wil ik de Commissie ter Redactie van de Folia 
Pharmaceutica bedanken voor hun inzet tij-
dens ons bestuursjaar. Ik heb met plezier alle 
edities gelezen!

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

Iris Lafeber
h.t. voorzitter

7Folia Pharmaceutica - Mei 2017
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Geachte lezer,

Begin mei staat traditiegetrouw het congres 
der K.N.P.S.V. op het programma. Dit jaar zal 
alweer de 74e editie plaatsvinden. Net als elk 
jaar zullen in het Hemelvaartsweekend (bio-)
farmaceuten uit Groningen, Utrecht, Leiden 
en dit jaar ook Amsterdam afreizen naar het 
zuiden des lands. Zij zullen zich daar samen 
te goed te doen aan educatie en gezelligheid. 
Deze editie van de Folia staat in het teken van 
“Gentherapie”. 

Dit jaar heeft de congrescommissie gekozen 
voor het thema ‘Code’. Hierop sluit het the-
ma “Gentherapie” perfect aan. De erfelijke 
code van de mens, genaamd het DNA, is al 
tijden bekend. De structuur van DNA was 
echter tot 1953 onbekend. De ontdekkers 
van deze structuur zijn het onderling nog 
niet helemaal eens over wie precies voor de 
doorbraak heeft gezorgd, maar ik geloof dat 
zij er zonder elkaar niet uit waren gekomen. 

Zonder samenwerking had het in elk geval 
nog veel langer had geduurd, voordat zij deze 
code hadden ontcijferd.

De DNA-code brengt mij terug naar de struc-
tuur van onze verenigingen. De K.N.P.S.V. en 
haar afdelingen vormen een unieke structuur 
in de cultuur van de studieverenigingen hier 
in Nederland. Samen staan we sterker en kun-
nen we meer bereiken, hierdoor hoeven we 
niet opnieuw het wiel uit te vinden. Samen-
werken is zeker niet gemakkelijk, het is een 
complexe structuur waarin wij zijn verweven. 
Afgelopen jaren zijn we druk bezig geweest 
met de plaatsbepaling van de K.N.P.S.V. en 
haar afdelingen en daarmee zal aankomende 
jaren mee moeten worden doorgegaan om 
de samenwerking effectief en vruchtbaar te 
houden. Samen zullen wij er zeker uitkomen 
en zullen we de code kraken.

Voor ons als 135e bestuur zal dit een van onze 
laatste activiteiten zijn binnen ons bestuurs-
jaar. Via deze weg willen we alle lezers

G. F. S. V.  “Pharmaciae Sacrum”
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bedanken voor dit fantastische jaar. Daarnaast 
zou ik alle deelnemers dan ook veel plezier 
willen wensen tijdens het congres. Daarbij wil 
ik bij dezen alvast de Congrescommissie en 
de HulpCommissie bedanken voor hun inzet 
tijdens  het congres.

Tot slot wil ik de commissie bedanken voor 
het in elkaar zetten van deze Congres editie 
van de Folia Pharmaceutica. Ik kijk ernaar 
uit deze editie en de komende edities weer op 
mijn deurmat te mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet,

namens het 135e bestuur der G.F.S.V. “Phar-
maciae Sacrum”

Merel Evers
h.t. praeses

9
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L. P. S. V. „Aesculapius”
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Waarde leden der K.N.P.S.V.,

Het moment van het congres is dan toch ein-
delijk daar. Dat betekent ook dat dit mijn laat-
ste stuk, namens het 131e bestuur der L.P.S.V. 
„Aesculapius”, in de Folia Pharmaceutica zal 
zijn. De periode tussen het schrijven van mijn 
eerste stuk en mijn laatste stuk is met een 
noodgang voorbij gegaan alsof het niets was. 
Binnen een oogwenk is het einde van ons 
bestuursjaar al in zicht. We hebben ons een 
heel jaar ingezet en ons leven opzij gezet voor 
een jaar lang besturen. Met zelfvoldoening 
schrijf ik dan ook in deze laatste editie om het 
pad vrij te maken voor onze opvolgers. 

Deze laatste editie staat in het teken van het 
congres ‘Personalized Medicine Het kraken 
van de farmaceutische code’ en het thema 
‘Gentherapie’. Het thema van deze editie sluit 
perfect aan bij het thema van het congres. Zo 
is gentherapie een van de meest innovatieve 
therapieën op dit moment. Iedereen heeft an-

dere genen en daarom werkt elke manier van 
gentherapie op een andere manier. Hierdoor 
krijgt deze therapie een personalized twist en 
zal voor de een wel een uitkomst bieden, ter-
wijl een ander er helemaal geen baat bij heeft. 
Dit komt voornamelijk omdat sommige ziek-
ten erfelijk zijn en goed aangepakt kunnen 
worden met behulp van het inbrengen van 
genetisch materiaal in de DNA-sequentie. In 
andere gevallen, zoals bij kanker en hart- en 
vaatziekten kan gentherapie ook een belan-
grijke rol spelen door genen in te brengen 
zodat er een therapeutisch effect bereikt kan 
worden die anders door een geneesmiddel 
wordt veroorzaakt.

Er komen wel wat moeilijkheden bij deze ther-
apie kijken. Zo is de therapie alleen gericht op 
bepaalde organen of weefsels. Handig voor 
specifieke doeleinden, maar dus niet voor alle 
aanpakken. De kansen op effectiviteit en een 
blijvend effect zijn erg klein, maar wel nodig. 
Op dit gebied kan gentherapie nog veel verder 
ontwikkeld worden. In 2015 ontving de afdel-
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ing Immunohematologie en Bloedtransfusie 
van het LUMC bijna zeven miljoen euro voor 
onderzoek naar stamcel gebaseerde genthera-
pie tegen ernstig gecombineerde afweerstoor-
nissen. De ontwikkelingen die nodig zijn 
worden op dit moment aangepakt in Neder-
land.

Namens het gehele bestuur wensen wij jullie 
veel leesplezier in deze nieuwe editie van de 
Folia. Wij kijken uit naar het symposium op 
het congres en misschien wordt daar ook wel 
een duik genomen in de wereld van genthera-
pie. We kijken er naar uit jullie allemaal weer 
te mogen begroeten op het congres. 

Robbert Wever
h.t. praeses aesculapii
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U. P. S. V.  “Unitas Pharmaceuticorum”
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Waarde leden der K.N.P.S.V.,

Hard werkend zit ik achter mijn bureau op het 
U.P.-hol en merk ik op dat er warme stralen 
zonlicht op mijn arm vallen. Vol tevreden-
heid kijk ik naar buiten en zie ik een strak 
blauwe lucht. De lente is eindelijk aangebro-
ken! De donkere tijden op het hol kunnen 
worden ingewisseld voor spannende activite-
iten buitenshuis. Zo zal eind mei vanzelfspre-
kend het K.N.P.S.V.-congres plaatsvinden dat 
onvoorstelbaar snel is uitverkocht. Mijn com-
plimenten nog hiervoor. 

Afgelopen tijd heeft U.P. ook niet stilgezeten. 
Aangezien de Farmacie- en CPS-studenten 
erg divers zijn, heeft U.P. een diversiteitslezing 
georganiseerd waar een perfecte afspiegeling 
van de U.P.-populatie aanwezig was. Dit was 
een erg interessante en leerzame avond die 
werd afgesloten met stellingen. Het viel mij 
op dat de meningen verschilden, maar wan-
neer er gevraagd werd om dit te onderbou-

wen kwamen we erachter dat het uiteindeli-
jke standpunt hetzelfde was. Zo zie je maar 
weer dat lukraak dingen roepen waardeloos 
is zonder onderbouwing. 

Naast de diversiteitslezing hebben er nog tal 
van andere activiteiten plaatsgevonden. Dit 
waren onder andere de Multiculti-activite-
it, het EFC-feest met van te voren een Ou-
welullen Pubquiz, de Student-docentquiz en 
de Brocacef excursie. Door de ouwelullen uit 
gieters te laten drinken voor het EFC-feest, 
hebben we ervoor gezorgd dat menig master-
student toch nog de K-sjot heeft uitgespeeld. 
Altijd heerlijk om te zien.

Deze editie van de Folia heeft het thema 
‘Gentherapie’. Een zeer actueel onderwerp. 
Geen wonder dat dit dan ook bijna overeen-
komt met het thema van het KNMP-congres 
‘Farmacogenetica’. Onderaan de pagina voor 
het inschrijven voor het congres was de mo-
gelijkheid om een farmacogenetica profiel te 
laten maken. Aan de uitslagen van mijnheer 
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de quaestor is af te lezen dat zijn lever in der-
mate staat is gekomen, dat hij het bestuursjaar 
gelukkig nog wel kan halen. Persoonlijk vind 
ik farmacogenetica een uiterst goede ontwik-
keling binnen de farmacie, zodat therapie op 
maat echt eens in de praktijk kan worden uit-
gevoerd. Doseringen op maat zijn toch echt 
de toekomst.

Komende tijd zal U.P. ook nog verder ontwik-
kelen door talloze nieuwe activiteiten. Op 
het moment van schrijven vertrekken wij bi-
jna richting Sofia, Bulgarije, om heerlijk de 
Buitenlandexcursie met een groep van 40 
U.P.’ers mee te maken. De commissie heeft 
ongetwijfeld weer mooi werk geleverd. Verd-
er hebben wij ook nog op het programma sta-
an: het One Health Congres, Ménage à Trois, 
de ZesUursLoop, de CPS Pubcrawl, de BENU 
masterexcursie, het S&G-docentensport-
toernooi, de Eerstejaarsactiviteit, het Mid-
dagsymposium, het Masterdiner en de S&G 
sportactiviteit. Er staat dus weer genoeg op de 
planning.

Ondertussen is dit alweer mijn laatste voor-
woord voor de Folia en is het voor mij bijna 
tijd om de hamer over te dragen aan het vol-
gende bestuur. Het roept gemixte gevoelens in 
mij op, maar uiteindelijk wens ik zo’n bestu-
ursjaar iedereen toe. Mijn dank aan allen voor 
het lezen van mijn voorwoorden en tot ziens 
op komende K.N.P.S.V.- of U.P.-activiteiten.

Met vriendelijke groeten,
namens het 122e bestuur der U.P.S.V. “Unitas 
Pharmaceuticorum”,

Mark Deelen
h.t. praeses

13Folia Pharmaceutica - Mei 2017
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Ph. V. D. “Hygeia”
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Lieve K.N.P.S.V.’ers,

Nu deze congreseditie van de Folia Pharma-
ceutica bij jullie op de deurmat is gevallen, 
komt het jaarlijkse congres der K.N.P.S.V. 
weer erg dichtbij! Persoonlijk is het con-
gres één van mijn favoriete activiteiten die 
de K.N.P.S.V. organiseert. Wellicht ben ik 
een klein beetje bevooroordeeld omdat ik in 
2014-2015 zelf in de congrescommissie heb 
plaatsgenomen. Daarnaast blijft het natuurli-
jk altijd leuk om samen met je studievrienden 
uit het hele land een aantal dagen weg te gaan 
en samen educatieve, sportieve, culturele en 
sociale activiteiten bij te wonen. Meestal is 
het tijdens het Hemelvaartweekend in mei 
ook nog eens goed weer en kun je lekker veel 
buiten zijn. 

Het Pharmaceutisch Vrouwen Dispuut ‘Hy-
geia’ zal ook zeker weer met een grote afvaar-
diging aanwezig zijn dit congres. Een extra re-
den voor ons om dit jaar aanwezig te zijn is dat 

de wissel naar het 115e bestuur der K.N.P.S.V. 
op de agenda staat voor de Algemene Verga-
dering. In het nu nog kandidaat-bestuur zit-
ten niet één maar zelfs twee leden van ‘Hy-
geia’! We zijn erg trots dat dit mogelijk het 12e 
jaar op rij wordt dat minimaal één van onze 
leden in het K.N.P.S.V.-bestuur plaatsneemt.

Met als thema gentherapie snijdt deze Folia 
Pharmaceutica een zeer interessant onder-
werp aan. Nu we in staat zijn de menseli-
jke genetische code af te lezen, zijn de ver-
wachtingen hooggespannen om met behulp 
van het toevoegen of juist stilleggen van bep-
aalde genen verschillende soorten ziektes te 
genezen. Toch blijkt de toepassing hiervan 
in werkelijkheid erg moeilijk omdat je voor-
zichtig moet zijn bij het aanpassen van ge-
netisch materiaal. Waar we tijdens het sym-
posium op het K.N.P.S.V.-congres meer over 
zullen leren is niet alleen de genetische code, 
maar ook de ‘farmaceutische code’ in person-
alized medicine. Geen mens is identiek en 
daar moeten we als farmaceutisch specialis-
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ten rekening mee houden en op inspelen als 
we de best mogelijke zorg willen leveren.

De genetische codes van de leden van ‘Hy-
geia’ zijn erg divers, maar hebben in ieder 
geval allemaal een gemeenschappelijke roze 
component. Een bijkomstigheid van dit roze 
onderdeel is dat we allemaal vrij actief zijn en 
een volle agenda hebben. Zo hebben we ook 
de afgelopen tijd weer wat leuke dingen mee-
gemaakt! Op 31 maart vond het maandelijkse 
‘Hygeia’-etentje plaats in Groningen en zijn 
we met een leuke groep daarna nog gaan stap-
pen. Het voordeel van een dispuut met leden 
uit zowel Groningen, Utrecht als Leiden is dat 
we in elke stad een logeeradresje hebben! Op 
vrijdag 14 april vond het jaarlijkse bonusdiner 
van ‘Hygeia’ plaats. Dit is een etentje speciaal 
georganiseerd voor en door de afgestudeerde 
leden van ons dispuut, maar alle nog stu-
derende leden zijn ook meer dan welkom. 
We hebben met een groep van ruim twintig 
meiden gegeten bij restaurant De Branding in 
Utrecht en daarna nog wat drankjes in de stad 

gedaan. Het was een zeer geslaagde avond 
waar zelfs twee van onze leden die in het 
buitenland wonen aanwezig waren! Op zater-
dag 29 april was de afstudeerborrel van één 
van onze leden en hebben we met z’n allen 
veel herinneringen van weekendjes, vakanties 
en andere activiteiten opgehaald. De volgende 
activiteit die op de planning staat is natuurlijk 
het K.N.P.S.V.-congres en we kijken hier dan 
ook erg naar uit!

Nog veel leesplezier toegewenst met deze Fo-
lia Pharmaceutica en tot op het congres der 
K.N.P.S.V.!

Veel liefs,

Janna Hoogduin
h.t. voorzitter
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Lieve lezers,

Aan mij de eer om jullie via deze Folia nog-
maals te mogen uitnodigen voor het 74e Con-
gres der K.N.P.S.V. Van 25 t/m 28 mei zullen 
wij, de 74e Congrescommissie ‘Code’, nameli-
jk met 130 farmaciestudenten afkomstig uit 
Leiden, Utrecht, Groningen en Amsterdam 
naar het zuiden van het land trekken. In de 
mooie omgeving van kasteel de Berckt te 
Baarlo bieden wij jullie namelijk een geweldig 
congresweekend aan! 

Al meer dan een jaar zijn wij bezig om een 
onvergetelijk weekend voor jullie te organ-
iseren, waarbij naast de educatieve activiteit-
en genoeg ruimte zal zijn voor ontspanning. 

Vaste elementen zoals de bestuurswissel en de 
receptie zullen natuurlijk op onze congrese-
ditie plaatsvinden, maar daarnaast bieden wij 
ook unieke activiteiten aan. Zo kunnen jullie 
tijdens het symposium alles leren over ‘Per-
sonalized medicine, het kraken van de farma-
ceutische code’, waarna aansluitend ruimte 
is voor het netwerken tijdens een borrel van 
Talent&Care. In de avond zien we jullie graag 
als sinners of saints genieten van het eerste 
themafeestje. Om hiervan bij te komen wordt 
er een workshop Tai Chi aangeboden, zodat 
jullie op zaterdagmiddag volledig fit kunnen 
deelnemen aan de excursie naar graanbran-
derij ‘De Ijsvogel’. Het uitstapje belooft naast 
een geweldige culturele ervaring ook een culi-
naire ervaring te worden vol lokale specialite-
iten. Aansluitend zal de receptie van het 135e 

Congrescommissie“Code”



Folia Pharmaceutia - Oktober 20161818 Folia Pharmaceutica - Mei 2017

bestuur der K.N.P.S.V. plaatsvinden, waarna 
iedereen zijn dierenpak uit de kast mag trek-
ken voor het laatste themafeestje. 

Kortom, het congresweekend belooft dit jaar 
weer een geweldig weekend te worden! Als ik 
de inschrijvingen mag geloven zijn jullie net 
zo enthousiast als wij en ik hoop jullie dan 
ook in groten getale op het congres te mogen 
verwelkomen.
Namens de 74e Congrescommissie ‘Code’, 

Lisa-Marie Smale
h.t. Voorzitter 
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Beste leden van de K.N.P.S.V.,

Dit jaar wordt het 74e Congres georgan-
iseerd door zes enthousiaste Groningers, 
die voor een leuk en uitgebreid programma 
hebben gezorgd. Tijdens het Congres zal de 
Hulp Commissie (HC) de Congrescommissie 
ondersteunen en samen zorgen voor een on-
vergetelijke vier dagen in Baarlo!

Tijdens het Congres vormen wij, Jasper Cords 
en Tine Folkertsma, de hoofd HC. Bescheiden 
als Tine is, heeft ze een spetterend 27e lus-
trum van P.S. georganiseerd. Daarnaast heeft 
Tine ook in het 133e bestuur van P.S. gezeten 
en als groentje begon ze haar avontuur in de 
commissie Farmaceutische Wetenschappen. 

Van deze geweldige commissie is Jasper mo-
menteel praeses. Niet alleen deze commissie 
heeft hij in goede banen geleid. Ook wist hij 
de Liefdadigheid-, Ontspanning- en Sport-
Commissie in toom te houden als praeses. 
Jasper begon zijn avontuur als assessor I bij 
de Buitenland Excursie Commissie.

Samen met Lemke Slijkhuis, Carel Botter-
man, Pieter Annema, Iris de Jong, Laura ten 
Broek, Jan de Boer en Jules van Boven vor-
men wij HC BarCODE. Deze toppers zijn 
ook zeer actief binnen de studievereniging 
P.S. Met deze actieve en gemotiveerde groep 
wordt het zeker een onvergetelijk congres. 
Als echte barmannen en –vrouwen zullen wij 
tijdens de feestjes iedereen voorzien van een 
goed getapt biertje, glaasje wijn of koude cola.

HC “BarCODE”
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En besturen pas maar op, ook voor de good-
will-activiteit hebben wij iets moois voor 
jullie in petto! Daarnaast zullen wij de Con-
grescommissie helpen en waar nodig onder-
steunen, zodat jullie zonder zorgen kunnen 
genieten van een fantastisch Congres!

Wij hebben er in elk geval zin in en tot op het 
Congres!

Namens HC BarCODE,

Jasper Cords en Tine Folkertsma, hoofd HC
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Geachte lezer, 

In mijn eerste jaar heb ik kennis gemaakt met 
de K.N.P.S.V. Ik kan mij nog goed herinneren 
hoe enthousiast Denise haar verhaal deed op 
het Eerstejaars Introductie Kamp van P.S. Na 
een aantal jaren actief te zijn geweest bij zow-
el de K.N.P.S.V. als P.S., werd mij het voorzit-
terschap voor het 115e bestuur der K.N.P.S.V. 
aangeboden in november. Samen met Inge, 
Niek, Ceren en James ging ik het avontuur 
aan!

James schrok erg toen wij hem naar mijn 
kamer hadden gelokt en vroegen om com-
missaris algemene zaken te worden. Gelukkig 
heeft hij ja gezegd! Hij is altijd blij, zeer en-
thousiast en een goede danser. Daarnaast is 
hij erg creatief. Dit heeft hij direct bewezen 
met ons onthullingsfilmpje dat op de januari 
AV is gepresenteerd. Ik heb er alle vertrouwen 
in dat James prachtige posters zal maken. Niet 
alleen zal hij bezig zijn met de promotie, maar 
ook bij EPSA zal hij Nederland vol enthousi-

asme representeren. De eerste kennismaking 
heeft al plaatsgevonden in Brussel. Hij heeft 
er erg veel zin in! 

Ceren wist al snel het antwoord toen wij haar 
vroegen voor de functie commissaris buiten-
land. Op Tweede Kerstdag werd Iris dan ook 
gebeld, het antwoord was ja. Ze is een hele 
efficiënte, harde werker. Ze is nooit gestrest 
en altijd positief. Met haar ervaring bij de 
sportcommissie, de redactiecommissie en de 
Reception Commitee, weet ik zeker dat ze 
Nederland goed kan vertegenwoordigen op 
de IPSF-congressen. Deze zomer vertrekt ze 
dan ook naar Taiwan om het IPSF-congres bij 
te wonen. 

Niek snapte in eerste instantie niet dat wij 
hem vroegen om penningmeester te worden. 
Gelukkig was hij, na verdere duidelijkheid, 
ontzettend enthousiast. Niek is slim en begri-
jpt alles snel. Dit zal hij zeker nodig hebben 
als penningmeester. Naast deze eigenschap-
pen, kan Niek het met iedereen goed vinden! 
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Niek is altijd in voor een feestje waar hij te 
vinden zal zijn op de dansvloer. Wanneer hij 
zijn masterproject in het UMCG heeft af-
gesloten zal hij ingewerkt worden door Jasper. 

Inge was al aan het plannen voordat ze über-
haupt gevraagd werd voor de functie secre-
taris. Ze zit namelijk in twee commissies van 
de Mattenkloppers (haar jiu jitsu-vereniging), 
doet bestuur bij de Mattenkloppers en deed de 
almanakcommissie van P.S. Ondertussen vol-
gt ze ook Honours College en o ja, ze deed ook 
nog vakken bij Farmacie. Inge is erg kritisch, 
maar komt wel altijd met goede oplossingen. 
Ze zal de leden goed op de hoogte houden 
van de ontwikkelingen binnen de K.N.P.S.V. 
via de ledenmail.  

De afgelopen jaren ben ik actief geweest bij 
de sportcommissie, de redactiecommissie van 
P.S. en de opleidingscommissie. Binnen de 
commissies probeer ik gezelligheid te com-
bineren met serieuze zaken. Ik heb een hoop 
geleerd, dit zal ik volgend jaar zeker meene-

men! 

Samen vormen wij het 115e kandidaat-bestu-
ur der K.N.P.S.V. Met onze diversiteit hopen 
wij  dit jaar de code van de K.N.P.S.V. te on-
trafelen. We zijn vol energie! Er zijn wilde 
ideeën, maar ook serieuze plannen die we op 
de Congres AV zullen presenteren. Op het 
congres zullen we alles te horen krijgen over 
genetische codes en hoe deze worden toege-
past in de farmacie. Iets waar een grote toe-
komst voor ons ligt als farmaceuten. Ik ben 
erg benieuwd naar de laatste ontwikkelingen 
en dan met name in hoeverre deze ontwikke-
lingen al worden gebruikt, bij de behandeling 
van patiënten. 
We hebben er erg veel zin in!

Met vriendelijke groet, 

Namens het 115e kandidaat-bestuur der 
K.N.P.S.V., 
Fleur van Gelder
Kandidaat-voorzitter
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VCSVU

Spanning en sensatie. De Vereniging van 
Chemie Studenten aan de Vrije Universiteit 
(VCSVU) mag voor het eerst deelnemen aan 
het congres der K.N.P.S.V. Er zullen genoeg 
aanwezigen zijn die niet weten wie of wat de 
VCSVU is. Daarom zijn we zo vrij om ons 
even te introduceren.

De VCSVU is opgericht op 1 oktober 1964. 
Zij kwam voort uit een faculteitsvereniging 
die, na snel groeien van de Vrije Universiteit, 
te groot werd om als één vereniging verder te 
gaan. Lange tijd bestond de VCSVU uit alleen 
scheikunde, ook wel chemie genoemd. Ergens 
in de historie is de afsplitsing farmaceutische 
wetenschappen daarbij gekomen.

Dit ‘ in de historie’ klinkt erg vaag. Meer 
dan dat kunnen wij er ook niet van maken. 
Een maand of drie geleden zijn we er tot ons 
grote verdriet achter gekomen dat ons archief 
verdwenen is. Hierin lag de gehele geschie-
denis van de vereniging. Alles wat er over is 
zijn verslagen van reizen naar exotische plek-

ken en een aantal nieuwsblaadjes. De rest is 
weg. Het enige wat wij daarom weten van de 
VCSVU, is wat we hebben kunnen lospeu-
teren van onze 85 jaar oude oprichtster. En, 
beste lezer, ik kan u vertellen dat het niet de 
meest soepele of logische verhalen waren. Er 
werd voornamelijk gal gespuwd over het feit 
dat de VCSVU geen scheikunde meer had en 
wat voor watje de gemiddelde student is ge-
worden. Echter kon mevrouw Velthorst onze 
inzet waarderen en vond ze ons iets minder 
wat dan gebruikelijk.
 
 In 2013 verliet scheikunde de VCSVU, om 
zich aan te sluiten bij de UvA. Dit is een zwarte 
pagina uit ons verleden en hier hebben wij het 
liever ook niet over. Rond deze tijd besloot 
het toen zittende bestuur zich aan te melden 
om lid te worden bij de K.N.P.S.V. De afge-
lopen jaren hebben wij ons best gedaan om te 
mingelen met jan en alleman. Dit is ons ten 
zeerste bevallen en wij hopen daarom ook dat 
we binnen een aantal jaar officieel lid mogen 
worden. Op dit moment zijn wij namelijk niet 
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eens aspirant lid. We hebben een lange weg te 
gaan.

Deze weg is wel leerzaam en leuk geweest 
voor in ieder geval het huidige bestuur. Wij 
hebben de afgelopen 15 maanden vele geleerd 
over de K.N.P.S.V. en waarom het zo waar-
devol kan zijn voor een vereniging om zich 
aan te sluiten bij een internationaal orgaan. 
Ook al hebben wij niet alles kunnen mee-
maken, hebben wij toch gezien dat een studie 
alleen niet genoeg is voor een student. Hij/zij 
moet zich kunnen verbreden op vele vlakken. 
Hij/zij moet de mogelijkheid krijgen om naar 
lezingen te kunnen gaan, zowel in het binnen- 
als buitenland. Hij/zij moet in aanraking kun-
nen en willen komen met mensen uit andere 
steden en daarvan kunnen leren.  De VCSVU 
kan en zal deze mogelijkheden zelf haar stu-
denten nooit kunnen geven. Vandaar dat wij 
het ook van het grootste belang vinden om zo 
snel mogelijk lid te worden. 

Goed, wij zijn de jongste, de nieuwste en ook 

vooral de meest onwetende. Wij hopen in 
ieder geval dat jullie ons een beetje kennen 
nu. Wij hebben zin in de komende tijd en wij 
hopen dat jullie dat ook met ons hebben. 

N.B.
Ik hoor u denken: “Maar in het lied der 
K.N.P.S.V. wordt Amsterdam toch ook als af-
deling genoemd?” Dat klopt! Echter, waren 
wij dit niet. Dit was een vereniging genaamd 
‘Luctor et emergo’ en die bestaat niet meer. 
Er is dus nooit een breuk geweest tussen de 
K.N.P.S.V. en de VCSVU.  Een voordeel is ook 
dat het lied weer klopt zodra VCSVU een af-
deling wordt.
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Een breed scala aan verschillende afwijkin-
gen en ziekten kunnen leiden tot hartrit-
mestoornissen van de kamers (ventrike-
ls). Tijdens een ventriculaire verstoring 
van het ritme trekken de hartspiercel-
len ongecoördineerd samen, waardoor 
het hart zijn pompfunctie kan verliezen. 
Wereldwijd komen er 4 miljoen mensen 
per jaar te overlijden als een direct gevolg 
van ventriculaire ritmestoornissen1. 
Hoewel er grote therapeutische voortgan-
gen zijn geboekt blijven de huidige be-
handeling opties voor hartritmestoornis-
sen suboptimaal. Voor acute terminatie 
van ventriculaire ritmestoornissen zijn 
elektrische schokken de meest effectieve 
therapie. Patiënten die bekend zijn met 
deze ritmestoornissen krijgen dan ook 
vaak een Implantable Cardiac Defibrilator 
(ICD) in het lichaam geïmplanteerd. Dit 
apparaat monitort continu het hartritme 
en geeft tijdens ventriculaire ritmestoor-
nissen een elektrische schok af. De effec-
tiviteit van ICD’s is in verschillende stud-
ies aangetoond daar ze de mortaliteit van 

deze groep patiënten significant verlagen2. 
Dit komt voor de patiënt echter met een 
hoge prijs, want de schokken die door 
deze ICD’s worden afgegeven zijn trauma-
tiserend omdat ze niet alleen worden ge-
associeerd met ernstige pijn, depressie en 
angststoornissen, maar ook met hartweef-
selschade3,4. Tevens staan ICD’s er om bek-
end “onterechte shocks” af te geven. Dit 
houdt voor de patiënt in dat hij of zij uit 
het niets een traumatiserende en pijnlijke 
elektrische schok kan ervaren terwijl er op 
dat moment niets met het hartritme aan 
de hand is.  Een recentelijk ontdekte biol-
ogische techniek genaamd optogenetics 
kan wellicht therapeutische verbetering 
brengen, omdat optogenetics de elektrofy-
siologie van optogenetisch gemodificeerde 
cellen, weefsels en zelfs organen pijn- en 
schadeloos kan moduleren met licht5.
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Pijnloos defibrilleren met licht na 
gentherapie: science or fiction?

Emile Nyns
Arts-onderzoeker Hartziekten, LUMC
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Ontdekt in algen
Optogenetics werd oorspronkelijk ontdekt 
in algen die van nature op licht reageren. 
Algen hebben deze lichtgevoeligheid te 
danken aan speciale ionkanalen die bin-
nen enkele milliseconde na blootstelling 
aan licht de cel depolariseren en daarmee 
impulsen kunnen generen. Het gen dat ve-
rantwoordelijk is voor dit bijzondere ionk-
anaal kan uit algen worden geëxtraheerd 
en in virale vectoren worden geplaatst. 
Na blootstelling aan deze virale vectoren 
kunnen vrijwel alle cellen en zelfs com-
plete organismen lichtgevoelige ionkana-
len tot expressie brengen. Optogenetics 
kan daarmee in proefdieren worden in-
gezet om meer inzicht te verkrijgen in 
complexe elektrofysiologische processen 
maar ook om nieuwe vormen van therapie 
te ontwikkelen. 

Neurowetenschappers hebben bijvoor-
beeld in optogenetisch gemodificeerde 
muizen en ratten aangetoond een epilep-
tische aanval met licht te kunnen beëindi-
gen6.

Hartritme controleren met licht
Om te onderzoeken of ook hart van licht-
gevoelige ionkanalen kan worden voorzien 
om zo hartritmestoornissen tegen te gaan 
heeft ons laboratorium een adeno-asoci-
ated virus (AAV) vector ontwikkeld dat 
codeert voor een sterk lichtgevoelig depo-
lariserend ion kanaal. Deze virale vectoren 
werden in de staartvene van volwassen 
ratten geïnjecteerd. Vier weken later, na 
de incubatietijd van AAV, zagen we dat bi-
jna 100% van de ventriculaire cardiomyo-
cyten optogenetisch gemodificeerd waren 
(Figuur 1). 
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Figuur 1. Optogenetische modificatie van het volwassen ratten hart na systemische AAV vector 
injectie.
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Aan een Langendorff opstelling (een hart-
long machine voor experimenteel onder-
zoek) konden deze hartjes op afstand 
worden gestimuleerd met korte licht-
pulsjes gericht op de ventrikels. Hiermee 
konden we het hart betrouwbaar stimul-
eren tot een frequentie van ongeveer 400 
slagen per minuut (figuur 2). 

Om de hypothese te testen of we met licht 
ook het hart konden defibrilleren hebben 
we door middel van hoogfrequente elek-
trische stimulatie ventriculaire ritmestoor-
nissen geïnduceerd. Na inductie van een 
ventriculaire ritmestoornis kon een enkele 
lichtpuls van 1 seconde de hartjes met een 
zeer hoog succes percentage defibrilleren 
waarna het hart weer normaal ging klop-
pen (figuur 3)7.

Biologische therapie
Met deze experimenten hebben we aange-
toond dat het mogelijk is om het hart, na 
gentherapie, optisch te defibrilleren zonder 
gebruik te maken van de conventionele 
elektrische schokken en zelfs zonder het 
hart fysiek aan te raken. 

Nog belangrijker is dat we bewijs hebben 
geleverd dat het hart blijkbaar in staat is 
zichzelf te defibrilleren. De elektrische 
stroompjes in het hart die door de licht-
gevoelige ion kanalen werden gegeneerd 
waren namelijk sterk genoeg om de rit-
mestoornissen te termineren. 
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Figuur 2. Stimulatie van het optogenetisch gemodificeerde hart met korte lichtpulsjes.

Figuur 3. Na inductie van een ventriculaire ritmestoornis kan het optogenetisch gemodificeerde hart 
met een enkele lichtpuls worden gedefibrilleerd waarna het normale ritme terugkeert.
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Uiteraard moet er nog veel vervolgonder-
zoek plaatsvinden, maar de eerste resultat-
en zijn veelbelovend. Hopelijk kan onze 
studie de basis leggen voor de ontwikke-
ling van nieuwe en verbeterde antiarit-
mische therapie en is pijnloze defibrillatie 
misschien wel dichterbij dan wij nu den-
ken.
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‘Genome editing’ in de menselijke 
kiembaan: een ethische exploratie

Prof.dr. Guido de Wert
Hoogleraar Biomedische Ethiek, Universiteit Maastricht

Door middel van ‘genome editing’ 
kunnen relatief gemakkelijk, snel, precies 
en tegen lage kosten veranderingen 
worden aangebracht in het genoom van 
levende cellen. Ook toepassingen bij de 
mens liggen in het verschiet. Het meest 
omstreden is toepassing in de menselijke 
kiembaan (‘human germ-line genome 
editing’), bij (voorlopercellen van) 
gameten, pluripotente cellen waarmee 
kinderen kunnen worden verwekt, of 
een- of meercellige embryo’s, waarbij de 
aangebrachte verandering kan worden 
doorgegeven aan het nageslacht. Dat 
is het thema van deze korte ethische 
beschouwing. Maar eerst iets over de 
geldende wetgeving.

Relevant is uiteraard het onderscheid 
tussen Europese en nationale wetgeving. 
Wat het eerste betreft is vooral de 
Oviedo Convention van belang. Deze 
staat wetenschappelijk onderzoek met 
menselijke overtollige IVF-embryo’s 
(‘rest-embryo’s’) onder voorwaarden toe, 

maar bevat een categorisch verbod op het 
maken van menselijke embryo’s speciaal 
voor onderzoek. Deze Conventie bevat, 
ten tweede, een verbod op interventies 
in de menselijke kiembaan voor zover 
deze gericht zijn op veranderingen in 
het genoom van het nageslacht. Ook 
de Nederlandse Embryowet verbiedt 
vooralsnog het maken van embryo’s speciaal 
voor onderzoek. Wat betreft reproductief 
ingrijpen in het genoom van de kiembaan 
bevat deze wet een categorisch verbod 
voor zover het gaat om nucleair DNA. 
Dit laat onverlet dat een nadere bezinning 
nodig is op de ethiek van genome editing 
in de menselijke kiembaan: is dit wel of 
niet moreel aanvaardbaar en zo ja, onder 
welke voorwaarden? 

Wetenschappelijk onderzoek (niet-
reproductieve genome editing)

Bij niet-reproductieve toepassingen kan 
het om te beginnen gaan om fundamenteel 
wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld 
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naar de vroege embryonale ontwikkeling. 
Het kan ook gaan om preklinisch 
onderzoek, in de zin van onderzoek met 
embryo’s in vitro naar de veiligheid en 
effectiviteit van genoomwijziging met het 
oog op de eventuele toekomstige klinische 
toepassing ervan. Tussen beide vormen 
van onderzoek bestaat geen scherpe grens. 
De bezwaren van de critici betreffen vooral 
(de empirische versie van) het argument 
van het hellend vlak richting de klinische 
toepassing van editing in de kiembaan - 
een consequentialistisch argument - en 
het ‘instrumenteel gebruik’ van menselijke 
embryo’s in research - een deontologisch 
argument.  

Het bedoelde argument van het hellende 
vlak luidt als volgt: ‘Wetenschappelijk 
onderzoek (A) zal op termijn 
onherroepelijk leiden tot reproductieve 
toepassing (B). B is niet aanvaardbaar. 
Daarom moeten we ook A afwijzen.’ Of 
dit argument overtuigend is, hangt af 
van de validiteit van zowel de empirische 
premisse (‘A leidt onherroepelijk tot 
B’) als de ethische premisse (‘B is 
onverantwoord’). De empirische premisse 
is uiteraard sterker wat betreft preklinisch 
onderzoek dan wat betreft fundamenteel 
wetenschappelijk onderzoek – het eerste is 
immers gericht op de klinische toepassing 

van effectieve en veilige genoomwijziging 
in de kiembaan. Op de ethische premisse 
ga ik aanstond nader in. In ieder geval 
geldt, dat, indien men klinische toepassing 
overweegt, via preklinisch onderzoek 
gezondheidsrisico’s voor toekomstige 
kinderen zoveel als redelijkerwijs mogelijk 
is moeten worden gereduceerd.
 
Wat betreft het instrumenteel gebruik 
van embryo’s in research is de uitdaging 
een goede balans te vinden tussen 
de beschermwaardigheid van (pre-
implantatie) embryo’s en het belang van 
wetenschappelijk onderzoek. Dit betekent 
onder andere dat eisen moeten worden 
gesteld aan de proportionaliteit van het 
onderzoek. Het valt echter niet goed 
in te zien waarom restembryo’s onder 
voorwaarden in belangrijke research 
mogen worden gebruikt, terwijl het maken 
van embryo’s speciaal voor belangrijke 
research absoluut verboden zou moeten 
zijn. Uiteraard zal daarbij steeds ook de 
adequate bescherming van eiceldonoren 
punt van aandacht moeten zijn.

Toekomstige reproductieve toepassing

De ethische discussie over genome editing 
in de menselijke kiembaan betreft vooral 
de toekomstige reproductieve toepassing 
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ervan. Wat betreft de vermeende 
deontologische bezwaren noem ik er 
vier: deze editing zou niet alleen tegen de 
natuur zijn, maar ook tegen de menselijke 
waardigheid, en bovendien in strijd met 
het zowel het bewaren van de menselijke 
genenpool als ‘gemeenschappelijk erfgoed’ 
als met de autonomie van ge-edite 
toekomstige kinderen. Maar deze (en 
andere) deontologische bezwaren tegen 
iedere vorm van klinische genome editing 
in de menselijke kiembaan zijn niet 
overtuigend – zij betreffen vermoedelijk 
eerder kiembaan-editing gericht op 
bepaalde vormen van ‘mensverbetering’ 
(‘enhancement’ – zie aanstonds).

De consequentialistische bezwaren zijn 
zowel van medische als maatschappelijke 
aard. De medische risico’s betreffen niet 
alleen het kind dat direct uit gewijzigde 
gameten of embryo’s ontstaat, maar ook 
volgende generaties. Vanwege de vele 
onbekenden is er wereldwijd een sterke 
consensus dat klinische toepassing van 
genome editing in de menselijke kiembaan 
volstrekt prematuur is. Dit kan pas worden 
overwogen als preklinisch onderzoek 
aantoont dat klinische toepassing 
voldoende effectief en veilig is – maar ‘hoe 
veilig is veilig genoeg’? Bovendien zou 
follow-up van aldus verwekte kinderen 

noodzakelijk zijn. 

De maatschappelijke zorgen en risico’s 
betreffen vooral ook het hellend vlak 
richting ‘designer babies’, oftewel: 
misbruik van editing in de kiembaan om 
niet-medische redenen. Een veelgebruikt 
voorbeeld is het maken van kinderen 
met een zeer hoog IQ. Vaak wordt er op 
gewezen dat het idee van de designer baby 
gebaseerd is op een miskenning van de 
complexiteit van de betreffende gewenste 
kenmerken; een hoog IQ komt voort uit 
een (nog niet goed begrepen) samenspel 
van vele genetische factoren en co-
determinanten in de omgeving. Maar kan 
de vrees voor het hellende vlak richting de 
designer baby daarmee worden afgedaan 
als onzin, als science fiction? Dat lijkt te kort 
door de bocht. Niet alleen het onderscheid 
tussen ernstige en milde ziekten en 
afwijkingen is weinig scherp, dat geldt ook 
voor het onderscheid tussen concepten als 
therapie, preventie en verbetering. Denk 
bijvoorbeeld aan het genetisch versterken 
van het immuunsysteem. 
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Wellicht kan de ervaring met de 
regulering van pre-implantatie genetische 
diagnostiek (PGD, ook wel aangeduid 
als embryoselectie) worden gebruikt als 
model voor de regulering van eventuele 
toekomstige klinische genoomwijziging 
in de kiembaan. Daarbij valt bijvoorbeeld 
te denken aan een vergunningsysteem, 
aan het opleggen van redelijk strikte 
indicaties (zeg: hoog-penetrante mutaties 
voor ernstige ziekten) en aan een wettelijk 
voorgeschreven jaarlijkse rapportage 
over de aanvaarde indicaties, om het 
maatschappelijk toezicht te vergroten. 
Tegelijk moet er nadere discussie 
plaatsvinden over het grijze gebied tussen 
ernstige en minder ernstige ziekten en 
handicaps en over de conceptuele en 
morele vragen rond therapie, preventie en 
verbetering. 

Mede tegen de achtergrond van de medische 
en sociale bezwaren en risico’s van genome 
editing in de menselijke kiembaan wordt 
er gewezen op alternatieven voor mensen 
met een hoog risico op het krijgen van een 
kind met een erfelijke ziekte of handicap, 
met name de gangbare PGD, gericht op 
de transfer van een embryo zonder de 
betreffende ziekte of afwijking c.q. het 
‘uit-selecteren’ van afwijkende embryo’s. 
Het staat buiten kijf dat deze PGD vaak 

een effectieve optie is die editing in de 
kiembaan overbodig maakt. Het is echter 
goed denkbaar dat editing in de kiembaan, 
indien veilig en effectief, in de toekomst 
een interessant alternatief voor PGD kan 
zijn. Denk bijvoorbeeld aan paren die 
alleen maar afwijkende embryo’s kunnen 
produceren of met een kleine kans op een 
embryo dat in aanmerking komt voor 
transfer. 

Al met al kan fundamenteel en preklinisch 
onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit 
van genome editing in de menselijke 
kiembaan verdedigbaar zijn - en zelfs 
wenselijk en noodzakelijk indien men 
eventuele klinische toepassing overweegt. 
Vooralsnog is klinische toepassing 
volstrekt prematuur. De deontologische 
bezwaren tegen (iedere denkbare) 
toekomstige klinische toepassing zijn niet 
overtuigend. Zorgen en bezwaren van 
consequentialistische aard vergen meer 
maatschappelijke discussie en ethische 
analyse. 

* Dit is een samenvatting van: G. de 
Wert, G. Pennings. ‘Genome editing’ in 
de menselijke kiembaan: een ethische 
exploratie, in: Slager E. red. Reproductieve 
geneeskunde anno 2017.
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Personal Development day
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Geachte Leeden der K.N.P.S.V.,

de studietijd is een tijd waar u zich op aller-
lei vlakken ontwikkelt en uw wereld groter 
wordt. Een tijd waarin u wellicht ook eens 
buiten de collegezalen en studiestad wilt 
kijken, ofwel diversiteit wilt in uw studi-
eleven. Hiervoor dienen de toekomst- en 
opleidingsdagen van de K.N.P.S.V. zich 
perfect aan. Zo heeft de Toekomst- en 
Opleidingperspectieven (T.O.P.) com-
missie der K.N.P.S.V. dit jaar de Personal 
Development Day (PDD) voor u georgan-
iseerd. De PDD omvat het samenbrengen 
van het bedrijfsleven en (bio-)farmacie stu-
denten en het ontwikkelen en verbeteren 
van persoonlijke vaardigheden om zo de 
overstap van het studentenleven naar het 
bedrijfsleven te vergemakkelijken. Na het 
succes van de eerste PDD (2016) , was het 
dit jaar taak om dit succes te herhalen. En 
zo geschiedde.

Zaterdagochtend, 10.30 uur. De eerste stu-

denten arriveerden op het Victor J. Kon-
ingsbergergebouw te Utrecht. Sommigen 
hadden een lange reis voor de boeg, an-
deren een fietsrit van vijf minuten. De een 
had een wilde vrijdagavond beleefd, de an-
der was vroeg onder de wol gegaan. Enfin, 
koffie stond klaar om scherp aan de dag te 
beginnen. 

De dag werd geopend door Iris Lafeber 
waarna de aanwezigen de zaal vulden met 
de klanken van het K.N.P.S.V.-lied. Nie-
mand minder dan Hans Schikan startte 
de dag met een enerverende lezing ‘The 
7 P’s of personal development’. Geduren-
de deze lezing gaf hij aan welke persoon-
lijke eigenschappen essentieel zijn in een 
carrière binnen de farmaceutische wereld. 
Aansluitend op de lezing presenteerde de 
74e Congrescommissie ‘Code’ door mid-
del van een film de locatie van het congres: 
Baarlo.

Met een goede lunch achter de kiezen be-
gonnen de studenten aan de workshops. 



Folia Pharmaceutia - Oktober 201638

Ieder had de keuze aan verschillende 
workshops deel te nemen. Zo kon men bij 
Coen Breedveld leren hoe een LinkedIn 
profiel het beste ingesteld kan worden en 
daarbij een profielfoto laten schieten door 
Lars Meijs. Daarnaast vertelde Luka Srot 
(IPSF) meer over het spreken voor publiek 
tijdens de workshop ‘Presentation Skills’ 
en leerden Minna Häkkinen en Ognen Ja-
kasanovski (EPSA) de studenten hoe het 
beste om te gaan met angsten tijdens hun 
workshop ‘Public Speaking’. Irene West-
hoff focuste in haar workshop ‘Motiva-
tions’ op drijfveren tijdens het werk en de 
effecten daarvan. Bij de workshop ‘Entre-
preneurship, cooperation en leadership’ 
maakten Ralph de Backer en Arno Biss-
chop (Talent&Care) de studenten attent 

op de verschillende rollen in de farma-
ceutische wereld. 
De workshops waren een groot succes en 
vele positieve reacties zijn ontvangen.

Na de geleverde energie gedurende de 
dag en de daarbij horende scherpte werd 
het tijd voor wat ontspannenders: de 
netwerkborrel. Verschillende beroepsv-
erenigingen (KNMP, VJA, jongNVZA, 
NIA, NVKFB en NVF) waren daar dan 
ook aanwezig om in gesprek mee te gaan 
onder het genot van een hapje en drankje. 
Rond de klok van 18.00 uur vertrokken de 
deelnemers huiswaarts en kwam de PDD 
2017 ten einde. Een dag om op terug te ki-
jken.
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De PPD 2017 kon nooit mogelijk worden 
gemaakt zonder een uitermate enthousi-
aste, gezellige en gemotiveerde commis-
sie. Zo beschikt de T.O.P. commissie over 
secretaris Fenna de Vries, die notulen tot 
kunstwerken verheft en al uw inschri-
jvingen met alle plezier ontvangt. Pen-
ningmeester Bastiaan Duivelshof trekt 
sponsoren aan met al zijn charmes en 
commissarissen Robin van der Klip, Lau-
rine Jonge Poerink, Lilian Stapel en Ange-
la de Ruyter verrijken de commissie met 
hun goede ideeën en tomeloze inzet. 

Ik wens u een mooie toekomst en veel 
leesplezier toe!

Namens de Toekomst- en Opleidingsper-
spectieven commissie,

Winant van Os

h.t. voorzitter
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Try Before You Die:
10.000 calorie challenge!
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Aan het begin van dit jaar werd deze ru-
briek ingesteld om de commissieleden 
zichzelf te laten pushen, en dat ter vermaak 
voor de lezers in de Folia te zetten (you’re 
welcome!). En al snel was er een tendens te 
zien: we hebben een verslag gemaakt van de 
Kamasutra-beurs, hebben geëxperimen-
teerd met shotjes om een KNPSV-cocktail 
samen te stellen, en onze lieftallige redac-
teur Milan heeft via internet een naaicur-
sus gevolgd. Om het escalatiethema com-
pleet te maken besloten we dit keer Milan 
een 10.000-calorieëndieet te laten volgen, 
en omdat ik weet hoezeer Milan gesteld is 
op zijn sixpack deed ik uit solidariteit mee.

Laurens
De dag des oordeels was vastgesteld op 
maandag 3 april. Mijn dag begon stipt om 
00.00, met twee kapsalons en wat Ketel 1 
bij romantisch kaarslicht. Rond acht uur 
opgestaan en nog een kapsalon gegeten, 
waarna ik als een brave student de UB in 

dook met een thermosfles koffie. Het viel 
mij op dat het samenstellen van een practi-
cumverslag mij niet makkelijk viel; de ho-
eveelheid vet in een kapsalon (schattingen 
lopen van 15 tot 90 gram) veroorzaakt 
duidelijk schommelingen in de glucoses-
piegel, met verminderde studiecapaciteiten 
tot gevolg. (Meer onderzoek is echter nodig 
om deze hypothese verder te toetsen.) Na 
een lunch met, inderdaad, een kapsalon, 
stond de calorieënteller dusdanig hoog dat 
ik het de rest van de middag bij vers fruit 
gehouden heb bij wijze van compensatie.

Milan
Na een avond hard werken ben ik langs de 
eerste en de beste snacktent in het moo-
ie Leiden gereden om daar 2 lekkere kip-
burgers te halen. Toen de wijzers van de 
klok zich op het getal 12 bevonden was het 
zover en moest ik er toch aan geloven. Een 
glaasje wodka (wat wel 85 kcal per shot 
bevat) en 2 burgertjes voor het slapengaan 
en de calorieteller bevond zich al op een
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magere 1000 calorieën. Rond 8 uur ging 
de wekker en stond er in de koelkast al een 
heerlijk ontbijt klaar, een kapsalon! Met 
een kapsalon knalt de calorieteller met 
de snelheid van een rennende struisvogel 
die na een maand water heeft gevonden 
omhoog. In een grote kapsalon zit gemid-
deld zo’n 1800 kcal, wat equivalent is aan 
70% van de dagelijkse energie inname van 
een volwassen man. Na nog is 2 kapsa-
lon in de middag, 2 liter fanta een, liter 
monster energy en nog het broodnodige 
fruit stonde de caloriemeter angstig 
hoog en voelde ik me compleet beroerd.
 
En verder ...
Die avond stond een vergadering met de 
commissie gepland. Bij mijn wandeling 
erheen over de Oude Vest viel het me op 
hoe verdacht goed ik me voelde voor ie-
mand die heel hard probeert atheroscle-
rose te ontwikkelen. Ik stapte de kamer 
van onze praeses folia binnen, en meteen 
werd mijn aandacht getrokken door Mi-
lan, die duidelijk van plan was deze dag 
uit zijn langetermijngeheugen te schrap-
pen zodra hij in bed lag. Nadat alle punt-
en besproken waren opperden de dames 
om als avondeten een kapsalon te laten 
bezorgen: “want nu hebben wij daar ook 
zin in”. Milan en ik waren daar faliekant 
op tegen, maar tegen deze dames kan je 

weinig beginnen. Op dit punt was een 
kapsalon als fast food-item niet langer 
lekker en iets om naar uit te kijken, maar 
een test van onze wilskracht, en een blijk 
van wat wij als commissieleden allemaal 
moeten ondergaan voor een random stuk-
je achterin de Congreseditie van de Folia.

Aftermath van Milan: vier kapsalon, 
2 kipburgers, een banaan, 2 liter fan-
ta, een liter Monster Energy en nog wat 
wodka komt hij uit op 10542 calorieën.
Aftermath voor Laurens zijn gezondheid: 
vijf kapsalon, twee liter melk, vier appels, en 
nog het een en ander aan drank komt hij uit 
op 11452 calorieën – wat ruim tweemaal zo 
veel is als de dagelijkse calorie-inname van 
spierbundel Dwayne ‘The Rock’ Johnson.
Ons doel is behaald! Milan en ik heb-
ben aangetoond dat het fysiek mogelijk 
is om zo’n dieet te volgen zonder onmid-
dellijk dood neer te vallen, en voor die 
conclusie nemen we alle gezondheid-
sproblemen en zelfhaat met liefde aan.

“Physical recovery: six weeks. Full 
psychological recovery: unlike-
ly.” (Vrij naar Sherlock Holmes)
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Waerde leden der K.N.P.S.V., Geachte con-
gres-ganger en lieve lezer,

Het is al vier algemene vergaderingen 
geleden dat wij werden geïnstalleerd als 
internationale commissie 2016-2017 in het 
CHDR, te Leiden. Sinds dat moment zijn 
wij aan de slag gegaan met voorbereiding-
en treffen voor onze TWIN-onthulling tij-
dens de algemene jaarvergadering van een 
jaar geleden. Tijdens het filmen werden de 
gekste ideeën geopperd, zoals een paro-
die op de intro van de tv-serie ‘That ‘70s 
Show’, en hebben we tranen gehuild van 
het lachen terwijl we het filmpje opnamen 
en monteerden. Ondanks een aantal ver-
gadering voorafgaand aan onze onthulling 
ging niet alles vlekkeloos; zo was er een 
mix-up bij de kledingdrukker, waardoor 
ik in een te strak XS vrouwenshirt samen 
met Kim en Nahren de onthulling presen-
teerde.

Na de rustige periode aan het eind van dat 
jaar zijn wij in het begin van het acade-

mische jaar drukker geweest met vergad-
eren en begonnen met het promoten van 
de internationale lezingen bij alle afdelin-
gen. Goedgemutst hebben wij in Utrecht 
en Leiden broodjes gesmeerd voor de 
lunchlezingen, verscheidene sprekers ont-
vangen en vele leden welkom mogen het-
en.

Eén dag na de internationale lunchlezing 
in Leiden vertrokken wij voor het eerste 
TWIN weekend naar Amiens. De busreis 
begon in de Martinistad met een groep 
vrolijke sjaarzen samen met onze sec-
retaris Leanne en onze penningmeester 
Shahrazad. Tezamen zijn zij afgereisd naar 
Utrecht waar de deelnemers uit Leiden en 
Utrecht ook instapten. Uiteindelijk ver-
trokken we met een groep van 32 Ned-
erlanders naar onze collega’s in Amiens. 
Gedurende de busreis hebben we onze 
keeltjes schor gezongen en deze beloond 
met koele drankjes.

TWIN
Amiens - Utrecht
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Na een lange middag kwamen we rond 8 
uur aan en werden we onthaald door de 
Fransen met hapjes en drankjes. Hier heeft 
hun wetenschappelijk directeur gespeecht 
gevolgd door een net zo mooie speech van 
onze commissaris, en tevens de mooie 
functie 5 van het bestuur, Jop. Nadat ieder-
een even was bijgekomen, kon iedereen 
zijn spullen droppen bij zijn host.

De avond werd uitstekend vervolgd door 
een gezellig borreltje in hun stamkroeg, 
waar de eigenaar nog steeds zijn faluche 
draagt. Op de zaterdagochtend hadden we 
gezamenlijk een heerlijk ontbijt met verse 
croissants, broodjes en de perfecte an-
ti-kater sap: sinaasappelsap. Hierna volgde 
het educatieve programma waarbij we een 
lezing en een EPSA-training kregen. In de 
middag hebben we door Amiens gewan-
deld, de kathedraal beklommen, het cul-
turele centrum gezien, de markt bezocht 
en natuurlijk op een terrasje genoten van 
de zon. De middag werd afgesloten met 
een klein borreltje in het park van de stad, 
want deze kon uiteraard niet uitblijven. 
Tijdens de laatste zonne-uurtjes zijn er 
weer vele liedjes gezongen en leerden de 
Fransen ons hun studentenliedjes. Het 
slotakkoord was een fenomenaal diner, 
gevolgd door een fantastisch feest in een 
club met de meest fantastische barman en 

waar menige dance battles zijn gehoud-
en met random Fransen. Na veel geleerd 
te hebben van de Franse cultuur en hun 
studentenleven zijn wij weer teruggereisd 
op zondagochtend naar ons grauwe, maar 
mooie Holland.

De week erop was het onze taak om de 
avondlezing te verzorgen in Groningen. 
Ook deze lezing was erg geslaagd en hier 
hebben wij meer leden op de hoogte geb-
racht van alle mogelijkheden op interna-
tionaal vlak bij de K.N.P.S.V.

Vanwege een open plek in onze commissie 
heeft Jelle plaatsgenomen in onze commis-
sie vanaf de afgelopen algemene vergader-
ing. Sindsdien zijn wij allen druk geweest 
met alle organisatorische taken voor het 
TWIN weekend in Utrecht, welke afge-
lopen 10 maart plaatvond. Jelle vertelde 
ons alle ins en outs van Utrecht, waardoor 
wij een fantastisch programma in elkaar 
hebben kunnen klussen. Nahren en Kim 
hebben een slaapschema gemaakt en dit 
met alle overige informatie in een mooi 
programmaboekje weten te zetten.
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Het duurde een paar maanden, maar ein-
delijk werden we weer met de ‘Frenchies’ 
verenigd. Na hun aankomst zijn we gaan 
dineren in het restaurant Il Pozzo. In de 
zanzibar kon iedereen weer even bijpraten 
en de “nieuwe” Fransen leren kennen. Met 
een heerlijke sfeer hebben wij de avond 
afgesloten in club Filemon. Zaterdagoch-
tend werd er van een symposium genoten, 
waar de heer Moret gesproken heeft over 
de opleiding Farmacie en de universiteit 
Utrecht. Daarna had de heer Folkerts een 
presentatie gegeven met als titel ‘Let thy 
medicine be thy food, and food thy med-
icine’, waarna Iris het symposium afsloot 
met een presentatie over onze mooie 
K.N.P.S.V.

Vol kennis, gepaard met een lunchpak-
ket, ging iedereen de stad in en hebben 
wij in de namiddag een rondvaart door 
de grachten van Utrecht gemaakt. Na ons 
diner in de Florin hebben we nog een cra-
zy 88 gespeeld. Dit fantastische weekend 
werd beëindigd met een feestje in café 
Otje, waar onze Franse collega’s nog een 
cadeau voor ons hadden: een baby faluche!

Inmiddels is het één jaar na onze TWIN 
locatie onthulling, worden wij bijna gede-
chargeerd en is het stokje al overgedragen 
aan de volgende internationale commissie 

die ieder moment de volgende TWIN lo-
catie zal onthullen. Het was een leerzaam 
en mooi jaar, waarin we tussen het harde 
werken door hebben genoten van alle acti-
viteiten met iedereen die daarbij aanwezig 
was. Wij hopen dan ook dat iedereen zo 
heeft genoten als wijzelf!

Namens de internationale commissie,

Met vriendelijke groet,

Ben Alblas
H.t. voorzitter internationale commissie 
2016-2017
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Agenda

 K. N. P. S. V. 

16/06 Functionarissenborrel
17/06 Sportdag

 

 G. F. S. V.  “Pharmaciae Sacrum”

06/06 Jaarvergadering
09/06 Jaarafsluitingskamp
13/06 EJC-feest
27/06 LOS liefdadigheidsactiviteit
04/07 P.S.-borrel

 L. P. S. V. „Aesculapius”

01/06 Masterexcursie Farmacie
12/06 Jaarvergadering
14/06 Lunchlezing
20/06 DDB

 

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

08/06 Actieve leden activiteit
14/06 Jaarvergadering
19/06 U.P.-borrel
30/06 - 02/07 Eindejaarsweekend
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