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Beste lezer, 

 

Leuk dat je je wilt inschrijven voor de beroependag op 3 februari 2018. 

Het belooft een enorm leuke en interessante dag te worden. 

 

In dit document vind je de informatie over alle workshops, zodat je een 

weloverwogen keuze kunt maken. In totaal zijn er 38 verschillende 

workshops en 4 workshoprondes. Omdat er een beperkt aantal plekken 

per workshop beschikbaar is, vragen we je 6 voorkeuren op te geven. De 

indeling wordt zoveel mogelijk gemaakt op basis van je eerste 4 keuzes. 

 

Het conceptprogramma ziet er als volgt uit*: 

 

09:15 - 10:00  Inloop 

10:00 - 10:15  Welkomstwoord 

10:15 - 11:00 Plenaire lezing 1 

11:00 - 11:15  Koffiepauze 

11:15 - 12:00  Plenaire lezing 2 

12:00 - 12:15  Pauze 

12:15 - 13:00  Workshopronde 1 

13:00 - 14:00  Lunchpauze 

14:00 - 14:45  Workshopronde 2 

14:45 - 15:30  Workshopronde 3 

15:30 - 15:45  Koffiepauze 

15:45 - 16:30  Workshopronde 4 

Vervolgens tot 18:00 een borrel, waarna tot 19:30 het diner.  

 

De plenaire lezingen zullen worden verzorgd door Paul Korte en Ronald 

Plasterk 

 
* wijzigingen voorbehouden 

  

Voorwoord 
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Plenaire sprekers 

Paul Korte 

Ronald Plasterk 
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Workshop 1 Een goede (bio)farmaceut is op de toekomst voorbereid 
(Laurien Rook) 

6 

Workshop 2 Apotheker bij het Instituut voor Verantwoord 
Medicijngebruik (Marloes Dankers) 

7 

Workshop 3 Als apotheker bij de KNMP schrijven aan Informatorium 
Medicamentorum, Apotheek.nl en andere mooie 
producten (Delia Titre) 

8 

Workshop 4 Start je eigen farmaceutische bedrijf: een droom of 
gewoon doen? (Cristianne Rijcken) 

9 

Workshop 5 Ziekenhuisfarmacie (Daan Touw) 10 

Workshop 6 Ondernemen met wetenschap: CHDR in Leiden als 
casus, ofwel do not try this at home (Adam Cohen) 

11 

Workshop 7 Een kijkje in de keuken van de grootste Zorgverzekeraar 
van Nederland (Sander van Rijn) 

12 

Workshop 8 Op het grensvlak van science, marketing en 
commercial. From the flight deck of innovative pharma 
(Stefan Florentinus) 

13 

Workshop 9 De apotheker-specialist (Lidwien Hanff) 14 

Workshop 10 FarmacoEconomie (Maarten Postma) 15 

Workshop 11 Dynamiek in jezelf: waar ligt jouw kracht? (Irene 
Westhoff-ten Hoorn) 

16 

Workshop 12 Werken met bijwerkingen (Linda Härmark) 17 

Workshop 13 Nucleair apotheker, een beroep met een stralende 
toekomst! (Nanno Schreuder) 

18 

 

Overzicht gaat verder op de volgende pagina 

  

Overzicht Workshops 
Pagina 
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Workshop 14 Het Pharmaceutisch weekblad: 
wetenschapsjournalistiek voor apothekers (Maarke 
Roelofs) 

19 

Workshop 15 De klinische chemie: het uitdagende vervolg op jouw 
apothekersopleiding? (Rolf Verheul) 

20 

Workshop 16 Werken bij het College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen (Annemarie Voûte en Bianca Mulder) 

21 

Workshop 17 Van apotheker naar beherend openbaar apotheker 
specialist: de eerste 3 jaar na het afstuderen (Kees 
Scheffers) 

22 

Workshop 18 Innoveren en ondernemen in de zorgwereld (Arno 
Bisschop) 

23 

Workshop 19 Forensische Farmacie (Beitske Smink) 24 

Workshop 20 Dilemma aan de balie (Anno Verwey) 25 

Workshop 21 Farmacie Mondiaal: projecten in ontwikkelingslanden 
(Blessing Odigie) 

26 

Workshop 22 Mijn plek in het veld: registratie van geneesmiddelen 
(Nathalie Vermeer) 

27 

Workshop 23 Veterinaire farmacie: verschillen en overeenkomsten 
met humaan (Nardy Dietz) 

28 

Workshop 24 LNA: veel meer dan bereiden! (Madeleine Sirks) 29 

Workshop 25 Bloed en kwaliteit (Petra van Krimpen) 30 

Workshop 26 Werken in de innovatieve farmaceutische industrie 
(Diederik Grootendorst) 

31 

 

Overzicht gaat verder op de volgende pagina 

  

Overzicht Workshops 
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Workshop 27 Complexe krachtenvelden: off-labelgebruik van 
geneesmiddelen (Marjolein Weda) 

32 

Workshop 28 Professional PhD bij het UU/WHO Collaborating Centre 
for Pharmaceutical Policy and Regulation (Lourens 
Bloem) 

33 

Workshop 29 Het beroep van apotheker ouderenzorg (Chiara van 
Rodijnen) 

34 

Workshop 30 Effectiviteit, Kosteffectiviteit & Maatschappelijke 
overwegingen: De wereld van het Zorginstituut (Amr 
Makady) 

35 

Workshop 31 Toegang tot innovatieve geneesmiddelen (Eliane 
Lauwers) 

36 

Workshop 32 (Stephan Joosten) 37 

Workshop 33 Farmaceutisch recht (Marie-Hélène Schutjens 38 

Workshop 34 Uitdaging, afwisseling en doorontwikkeling: de 
mogelijkheden van een detacheringsbedrijf 

39 

Workshop 35 De farmaceutische wereld: welke rol past bij mij en hoe 
kan ik deze bereiken? 

40 

Workshop 36 Grootbereider: innovatie, kwaliteit en oplossingsgericht 
denken gewenst! 

41 

Workshop 37 De openbare apotheek in de wereld van ketenbedrijven, 
wat zijn de opties? 

42 

Workshop 38 De farmaceutische industrie: jouw plek in dit dynamische 
wereldje 

43 

 

  

Overzicht Workshops 
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Een goede (bio)farmaceut is op de toekomst voorbereid 
 
Naam Laurien Rook 
 
Vooropleiding Bachelor en Master Farmacie in Utrecht 
 
Loopbaan Na mijn afstuderen in 2013 ben ik aan de slag gegaan als onderzoeker bij 
de Access to Medicine Index, een non-profit organisatie die meet hoe farmaceutische 
bedrijven hun geneesmiddel toegankelijk maken in ontwikkelingslanden. Na 2,5 jaar 
heb ik de overstap gemaakt naar de KNMP. 
 
Beroep Beleidsmedewerker bij de KNMP 
 
Dagelijkse werkzaamheden Als beleidsmedewerker houd ik mij bezig met de 
toekomst van het apothekersvak. Ik analyseer politieke en maatschappelijke trends, 
monitor welke technologische ontwikkelingen er op de apotheker af komen en 
adviseer de apothekers hoe ze zich op de toekomst kunnen voorbereiden. Dit doe ik 
niet vanachter een bureau, maar mét apothekers, patiënten, andere zorgverleners 
en de overheid. 
 
De workshop In een half uur gaan we aan de slag met scenarioplanning. Studenten 
leren aan de hand van patient journeys in te schatten wat de impact van 
ontwikkelingen (bijvoorbeeld digitalisering patiënt, wearables, personalized 
medicine, 3D printen) is op het beroep van de (bio)farmaceut. 
  

Workshop 1 
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Apotheker bij het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik 

 

Naam Marloes Dankers 
 
Vooropleiding Master Farmacie aan de UU 
 
Loopbaan 2012 – heden: werkzaam als 
adviseur bij het Instituut voor Verantwoord 
Medicijngebruik (IVM) (sinds 2014 fulltime). 
Als nevenfunctie ben ik ook redacteur bij 
het tijdschrift Praktijkgerichte Nascholing 
voor Farmacotherapie in de eerste lijn (PiL). 
2012 – 2014: werkzaam als docent bij de UU 
(in combinatie met functie bij het IVM). 
2009 – 2012: master Farmacie (UU). 
2006 – 2009: bachelor Farmacie (UU) 
 
Beroep Adviseur, apotheker, trainer 
 
Dagelijkse werkzaamheden Schrijven van 
teksten over nieuwe geneesmiddelen voor 
de website www.medicijnbalans.nl; 
bijhouden van het nieuws rondom nieuwe 
middelen bij diabetes, maken van 
medicijnjournaals, cursussen geven (o.a. 
over verantwoord medicijngebruik aan 
begeleiders in zorginstellingen); schrijven 
FTO-modules voor artsen en apothekers, bezoeken artsen om voorschrijfgedrag te 
bespreken en verbeterpunten te definiëren.  
 
De workshop Welke mogelijkheden er zijn om als apotheker buiten de apotheek 
werkzaam te zijn; hoe je op verschillende vlakken je geneesmiddelkennis in kunt 
zetten voor betere zorg (zonder direct in de individuele patiëntenzorg te werken).  

Workshop 2 
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Als apotheker bij de KNMP schrijven aan Informatorium 
Medicamentorum, Apotheek.nl en andere mooie producten 

 
Naam Delia Titre, 33 jaar 
 
Vooropleiding Farmacie 
 
Loopbaan Na studie te hebben afgerond ben ik 
als projectapotheker aan de slag gegaan bij het 
Erasmus MC in de ziekenhuisapotheek. Nu bijna 
10 jaar werkzaam bij de KNMP. 
 
Beroep Wetenschappelijk medewerker bij de 
KNMP, afdeling Geneesmiddel Informatie 
Centrum (GIC) 
 
Dagelijkse werkzaamheden Vertalen van 
wetenschappelijke, medische informatie naar 
praktische informatie voor patiënten, 
apothekers en andere zorgverleners 
 
De workshop 
Na de workshop heb jij een goed beeld van het 
werken als apotheker bij de KNMP, afdeling 
GIC. 
  
Erg inhoudelijk bezig zijn met je vak en mooie teksten schrijven. Dat spreekt me aan 
in mijn functie als wetenschappelijk medewerker bij de KNMP, afdeling GIC. Ik heb 
het geluk dat ik in een leuk team werk met betrokken collega's, waarvan een groot 
deel ook (openbaar) apotheker is. 
Ik onderhoud onder andere de teksten in het Informatorium Medicamentorum (IM) 
en op Apotheek.nl. Vaak zit ik achter mijn bureau en vertaal ik wetenschappelijke, 
medische informatie naar praktische informatie voor de apotheker, andere 
zorgverleners en patiënten. Bijvoorbeeld bij een vernieuwde richtlijn Epilepsie. De 
relevante passages verwerk ik in het IM.  
Ik krijg ook genoeg uitdagingen. Zo ben ik bezig met een instructiefilm voor 
toedienen van een neusspray. En ben in 2017 naar een farmacie-congres in Zuid-
Korea geweest om het KNMP-project 'Kinderteksten op Apotheek.nl' te presenteren.  
Ik voel me bevoorrecht dat ik mijn werk zo goed kan combineren met privé. Ik heb 
namelijk 2 dochters (6 en 7 jaar) en wil de belangrijke momenten met hen niet 
missen :)  
Als je me vraagt welke competenties ik gebruik voor mijn functie, zou ik antwoorden: 
leergierigheid, zelfstandigheid en discipline. 
Enthousiast geworden? Doe mee aan mijn workshop. En trouwens: stagiaires zijn bij 
ons welkom! Kom naar me toe of mail me.  

Workshop 3 
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Start je eigen farmaceutische bedrijf: een droom of gewoon 
doen? 
 

Naam Dr. Cristianne Rijcken 
 
Vooropleiding Farmacie (Utrecht) gevolgd 
door promotie (Afdeling Biofarmacie & 
Farmaceutische technologie, Universiteit 
Utrecht) 
 
Loopbaan Na promotie zelf Cristal 
Therapeutics opgericht in 2011 en tot 
december 2014 CEO. Inmiddels wordt eerste 
geneesmiddel in klinische fase I studie bij 
patiënten geëvalueerd. 
 
Mijn bedrijf: 
CriPec® nanomedicines: building a clinical 
pipeline of customisable therapeutics 
Cristal Therapeutics is a clinical stage company 
developing nanomedicines for the treatment of 
cancer and other diseases. The Company’s 
product candidates are based on its proprietary 
CriPec® polymeric platform, which enables the 
design of customised nanomedicines. CriPec®-based products have the potential to 
provide enhanced efficacy and reduced side effect profiles over current treatment 
options available in the clinic. The lead product, CriPec® docetaxel, is in clinical 
phase 1b studies for the treatment of solid tumours, while several other products 
are in preclinical development. 
 
Beroep Chief Scientific Officer 
 
Dagelijkse werkzaamheden Aansturing interne translationele projecten, contact 
met farmaceutische bedrijven voor (mogelijke) samenwerkingen of uitbesteden van 
specifieke projecten; verdediging en versteviging patent portfolio, contact met 
wereldwijde experts en investeerders, aanvragen (inter)nationale subsidie etc. 
 
De workshop Dagelijkse werkzaamheden: Wat komt er allemaal bij kijken bij het 
opzetten van een eigen bedrijf? Waarom is het zo enorm uitdagend en geeft ’t zoveel 
voldoening?  

Workshop 4 
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Ziekenhuisfarmacie 
 
Daniel Johannes Touw (’s-Gravenhage, 1958) studeerde van 1977 tot 1984 Farmacie 
aan de Rijksuniversiteit Leiden. Na de militaire dienstplicht werd hij in de Apotheek 
Haagse Ziekenhuizen (Den Haag) opgeleid tot ziekenhuisapotheker onder leiding van 
dr. I.C. Dijkhuis. In 1990 startte hij in het Ziekenhuis Leyenburg met zijn promotie 
onderzoek bij patiënten met Cystic Fibrosis onder leiding van dr. W. Bakker 
(longarts). In 1994 verkreeg hij de registratie tot klinisch farmacoloog en in 1995 
werd hij hoofd van het Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium en 
plaatsvervangend afdelingshoofd van de ziekenhuisapotheek van het Academisch 
Ziekenhuis Vrije Universiteit Amsterdam. In 1996 promoveerde hij aan de 
Rijksuniversiteit Leiden op het proefschrift getiteld ‘Optimization of tobramycin 
therapy in cystic fibrosis, a pharmacokinetic approach’, met als promotor prof. dr. 
D.D. Breimer en co-promotor dr. W. Bakker. In 2000 werd hij hoofd van het Klinisch 
Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium van de Apotheek Haagse Ziekenhuizen, 
staflid in het Haga Ziekenhuis, opleider Klinische Farmacologie voor 
ziekenhuisapothekers (2002) en opleider Ziekenhuisfarmacie (2012) en verwierf 
registratie tot Europees toxicoloog in 2011. Hij bekleedde diverse functies in het 
Haga Ziekenhuis waaronder het voorzitterschap van de Calamiteitencommissie. Sinds 
2013 werkt hij aan de Rijksuniversiteit Groningen en in het Universitair Medisch 
Centrum Groningen als ziekenhuisapotheker en hoogleraar Bioanalyse, Therapeutic 
Drug Monitoring en Klinische Toxicologie.   

Workshop 5 
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Ondernemen met wetenschap: CHDR in Leiden als casus, 
ofwel do not try this at home 
 
Naam Adam Frederik Cohen (Haarlem, 1952)  
 
Vooropleiding Farmacie (1979) en Geneeskunde (1981) aan de Rijksuniversiteit 
Leiden.  
 
Loopbaan Na zijn promotieonderzoek is hij 
gaan werken bij Wellcome Research Labs 
in de klinische farmacologie. Na verdere 
opleiding in interne geneeskunde en 
nefrologie aan King’s College in Londen 
ging hij terug naar Wellcome en werd daar 
projectleider van de biotech afdeling, één 
van de eerste in de wereld. Hij 
organiseerde de eerste grote klinische 
trials met biologicals. Er werd aan hem 
gevraagd om terug te keren naar Leiden 
om het CHDR (Centre for Human Drug 
Research) op te zetten samen met Douwe 
Breimer.  Hij richtte zich ook op zijn werk 
als vice-voorzitter bij de medisch ethische 
commissie en nam plaats in vele andere 
commissies. Ook heeft hij een data management systeem bedacht voor klinische 
studies, wat nu wereldwijd gebruikt wordt.  
 
Beroep Algemeen bestuurder van het CHDR 
 
Dagelijkse werkzaamheden Momenteel is hij bij het CHDR manager van een 
getalenteerde groep wetenschappers. Naast zijn werk bij het CHDR is hij docent op 
de rijksuniversiteit Leiden en begeleidt hij onervaren sprekers.  
 
De workshop Het CHDR werd in 1987 opgericht. Wat is het geheim achter deze 
organisatie, die zich tussen alle beursgenoteerde nationale giganten al 31 jaar 
staande houdt? Zit het in de organisatievorm, de persoonlijkheden van het 
management, beloning van de directie, of de bedrijfscultuur? Deze workshop wordt 
een ontdekkingsreis door de mogelijkheden voor de wetenschappelijke ondernemer 
samen met één van de oprichters van het CHDR.   

Workshop 6 
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Een kijkje in de keuken van de grootste Zorgverzekeraar van 
Nederland  
 

Naam Sander van Rijn  
 
Vooropleiding Farmacie (Groningen) 
2006-2014 
  
Loopbaan Global Management trainee-
ship Fagron (Nov 2014 – Nov 2016) 

▪ Various assignments within 
Marketing, Business Development, 
Innovation and quality 

  
Adviseur Zorginkoop (Dec 2016 – nu) 

▪ Beleidsontwikkelaar intramurale 
farmacie 

▪ Gezamenlijke inkoop dure genees-
middelen zorgaanbieders en zorg-
verzekeraars 

 
Beroep Adviseur Zorginkoop 
 
Dagelijkse werkzaamheden Voor Zilveren Kruis maak ik op strategisch niveau het 
inkoopbeleid op intramurale geneesmiddelen. Het is mijn taak om met fabrikanten 
en zorgaanbieders (ziekenhuisapothekers) in gesprek te gaan om ideeën voor komend 
beleidsjaar op te doen en informatie zoals patentverloop, marktwerking van de 
diverse geneesmiddelen te verschaffen over de markt van concurrentiële 
geneesmiddelen.  
 
De workshop Op dit moment zijn dure geneesmiddelen ontzettend veel in het 
nieuws. Wij zien dat door de hoge prijs van dure geneesmiddelen de kwaliteit en 
toegankelijkheid van zorg in het geding komt. Tegelijkertijd kan de ethische vraag 
gesteld worden of wij wel gezamenlijk blijven willen betalen voor deze 
geneesmiddelen. Wat kunnen wij gezamenlijk doen om de betaalbaarheid, 
toegankelijkheid en kwaliteit van zorg te garanderen?  
Ik ga jullie een kijkje geven in de keuken van de grootste Zorgverzekeraar van 
Nederland. Aan de hand van jullie vragen neem ik jullie mee in de wondere wereld 
van het complexe Nederlandse Zorgstelsel en van de intramurale farmacie.   

Workshop 7 
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Op het grensvlak van science, marketing en commercial. From 
the flight deck of innovative pharma 
 

Naam Stefan Florentinus 
 
Vooropleiding Farmacie (Utrecht en 
Groningen)  
  
Loopbaan Medical Affairs bij o.a. AbbVie  
 
Beroep Medisch Directeur  
 
Dagelijkse werkzaamheden Medisch 
directeur van een groot innovatief 
farmaceutisch bedrijf in Nederland. 
Houdt zich bezig met medical affairs, 
farmacovigilantie en klinisch onderzoek.  
 
De workshop Als apotheker word je 
breed opgeleid. Openbaar apotheker, 
klinisch chemicus, ziekenhuisapotheker, 
of toch industrie apotheker? De eerste 3 
richtingen zijn redelijk helder, maar wat 
doet een apotheker in de industrie? Wat 
is er naast productie nog meer? En 
waarom worden apothekers zo 
gewaardeerd? Deze workshop 
beantwoordt al je vragen over het 
werken in de innovatieve farmaceutische 
industrie. Wil je meer weten hoe het is om binnen een dynamisch, internationaal 
farmaceutisch bedrijf te werken? Schrijf je dan in. Enkele apothekers stellen zich 
voor en delen hun ervaringen over hoe het is om binnen verschillende functie te 
werken, zoals medical affairs, de buitendienst, marketing en market access.  Werken 
in Nederland of toch werken in het buitenland? Krijg inzicht in carrièrepaden. Stel al 
je vragen!  Ladies and gentlemen, the Captain has turned on the Fasten Seat Belt 
sign. Please fasten your seatbelt.  We are ready for take-off!  

Workshop 8 
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De apotheker-specialist  
 

Naam Lidwien Hanff  
 
Vooropleiding Farmacie (Groningen), ziekenhuisapotheker in opleiding bij het 
Medisch Spectrum Twente.  
  
Loopbaan Ziekenhuisapotheker bij het Erasmus MC-Rotterdam Sophia 
Kinderziekenhuis, promotie, klinisch farmacoloog, universitair docent.  
 
Beroep Vanaf januari 2018 ziekenhuisapotheker/hoofd apotheek Prinses Maxima 
centrum voor kinderoncologie in Utrecht.  
 
Dagelijkse werkzaamheden Leveren van farmaceutische zorg aan het zieke kind  
 
De workshop In de workshop zal ik vertellen over de ervaringen als gespecialiseerd 
apotheker, in mijn geval op de kinderfarmacie. Ik zal stilstaan bij de mogelijkheden 
en voor- en nadelen van verdere specialisatie en verdieping. Ook zal ik ingaan op het 
werken in een academisch ziekenhuis.   

Workshop 9 
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FarmacoEconomie 
 
Naam Maarten J Postma  
 
Vooropleiding Econometrie (Msc, 
Maastricht)  
PhD in gezondheidseconomie  
  
Loopbaan Hij is lid geweest van 
meerdere commissies die de 
Nederlandse overheid en andere 
overheden adviseren over de 
vergoedingen van geneesmiddelen. 
Daarnaast is hij adviseur bij 
adviesbureaus en farmaceutische 
bedrijven over de hele wereld.  
Ook werkt hij als docent aan de 
Rijksuniversiteit Groningen.  
 
Beroep Hoogleraar farmaco-economie 
bij de Rijksuniversiteit Groningen.  
Bestuurder bij onderzoeksinstituut 
SHARE van het UMCG.  
 
Dagelijkse werkzaamheden 
Momenteel leidt hij een team van 50 
PhD en postdoc onderzoekers in 
gezondheid- en farmaco-economie en 
draagt daarmee bij aan veel 
internationale onderzoeksnetwerken. Onderzoeksgebieden zijn kosteneffectiviteits-
methoden (bijv. Personalised medicine).  
 
De workshop 
Tijdens deze workshop leer je de kernbegrippen van de farmaco-economie kennen 
en zie je hoe ze geplaatst worden binnen de richtlijnen voor farmaco-economisch 
onderzoek. Aanvragen voor vergoeding van nieuwe geneesmiddelen moeten een 
therapeutisch en farmaco-economisch dossier overleggen, waarbij het 2e dossier 
conform genoemde richtlijnen moet worden opgesteld. Denk hierbij aan zaken als 
maatschappelijk perspectief, differentieel disconteren en transparant modelleren. 
Tijdens groepswerk gaan we een aantal farmaco-economische studies concreet 
beoordelen aan de hand van de richtlijnen en kort bespreken. 
  

Workshop 10 
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Dynamiek in jezelf: waar ligt jouw kracht?    
 

Naam Irene Westhoff-ten Horn 
 
Vooropleiding Fysiotherapie  
  
Loopbaan Salesmanager bij Lohmann, 
Accountmanager bij OPG/Mediq, 
OPG/Mediq vacaturebank, PharmaStep 
(sinds 2008). In totaal meer dan 25 jaar 
ervaring in de farmabranche.  
 
Beroep Directeur/eigenaar 
PharmaStep  
 
Dagelijkse werkzaamheden 
PharmaStep is een bemiddelingsbureau 
voor (bio)farmaceuten. Het bemiddelt 
voor de diverse apothekersfuncties in 
de openbare apotheek, het ziekenhuis, 
de farmaceutische industrie en bij 
diverse andere bedrijven.  
 
De workshop  
De workshop zal ingaan op wie jij bent 
en wat bij je past. Wat is jouw 
onderscheidend vermogen en waar in 
de farmabranche zou jij het beste tot 
je recht komen?   

Workshop 11 
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Werken met bijwerkingen   
 
Naam Linda Härmark 
 
Vooropleiding Farmacie, Uppsala 
Universiteit, Zweden  
Master of Epidemiology, VU 
PhD, Rijksuniversiteit Groningen 
  
Loopbaan Bijwerkingencentrum Lareb 
sinds 2004, in verschillende functies, 
eerst als wetenschappelijk 
beoordelaar en daarna als hoofd 
Meldingen 
 
Beroep Apotheker, momenteel 
werkzaam als hoofd Innovatie en 
projecten bij Bijwerkingencentrum 
Lareb 
 
Dagelijkse werkzaamheden Ik ben verantwoordelijk voor verschillende projecten 
binnen Lareb, zowel interne- als externe projecten. Ook zoek ik nieuwe 
samenwerkingsverbanden op. Mijn dagen bestaan uit veel vergaderingen, mailen en 
schrijven. Ook probeer ik om betrokken te zijn bij onderzoek, en ik vind het nog 
steeds leuk om het basiswerk van Lareb te doen, namelijk nieuwe bijwerkingen 
vinden. 
 
De workshop In de workshop ga ik kort vertellen hoe het komt dat een Zweedse 
apotheker terecht komt bij Lareb. 
Daarna wordt, op basis van een casus, verteld wat apothekers binnen Lareb doen. 
Ook zal ik een verdere toelichting geven over wat ik als hoofd Innovatie doe.  

Workshop 12 
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Nucleair apotheker, een beroep met een stralende toekomst!    

 
Naam Drs. Nanno Schreuder  
 
Vooropleiding Farmacie (Groningen). 
Stralingsdeskundigheid niveau 3 en 
specialisatie tot nucleair apotheker aan de 
Purdue Universiteit (V.S.).  
  
Loopbaan Werkzaam als apotheekmanager 
van 1997-2002. Sinds 2002 in dienst bij GE 
healthcare. Van 2002-2004 heeft hij de 
radiofarmaca apotheek Zwolle opgezet.  
 
Beroep Manager bij de radiofarmaca 
apotheek Zwolle  
 
Dagelijkse werkzaamheden Hij is manager 
van de radiofarmaca apotheek Zwolle, waar 
hij verantwoordelijk is voor farmaceutische-, 
stralingshygiënische- en bedrijfsvoeringsaspecten. Aan de Rijksuniversiteit 
Groningen houdt hij zich bezig met onderzoek naar Medicatieveiligheid en 
Radiofarmaca.  
 
De workshop Voor het doen van nucleair geneeskundige onderzoeken en 
behandelingen worden radioactieve geneesmiddelen gebruikt. Deze zogeheten 
radiofarmaca kunnen worden geleverd door een radiofarmaca apotheek. 
Radiofarmacie is een vakgebied waarbij kennis van veel disciplines vereist is. Zo 
moet de nucleair apotheker kennis hebben op het gebied van klinische fysica, 
nucleaire geneeskunde, radiochemie, hematologie en stralingshygiëne. Deze kennis 
komt goed van pas bij de verschillende taken van dit relatief nieuwe vakgebied. 
Tijdens de workshop wordt het vakgebied van radiofarmacie behandeld. Hierbij 
kunnen de deelnemers zich een beeld vormen van de werkzaamheden van een 
nucleair apotheker. Zo komt er casuïstiek aan bod welke een goede weergave geeft 
van de dagelijkse praktijk. Het zal de deelnemers duidelijk worden dat radiofarmacie 
een interessant werkgebied vormt voor toekomstige apothekers.  

Workshop 13 
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Het pharmaceutisch weekblad: wetenschapsjournalistiek voor 
apothekers   
 

Naam Maarke Roelofs  
 

Vooropleiding Biomedische wetenschappen  
  
Loopbaan Studie biomedische 
wetenschappen, hoofdvak toxicologie, 
Radboud Universiteit Nijmegen 
Promotieonderzoek naar alternatieve testen 
voor proefdiergebruik bij voortplantings-
onderzoek, Institute for Risk Assessment 
Sciences, Universiteit Utrecht 
Redacteur TAUU-team, Teaching Academy 
Utrecht University en communicatie-
medewerker UU Honours College 
Huidig: KNMP, Pharmaceutisch Weekblad en 
het Nederlands Platform voor Farmaceutisch 
Onderzoek 
Voor mijn LindedIn profiel: https://nl.linkedin.com/in/maarke-roelofs-605a441b   
 

Beroep (vak)redacteur  
 

Dagelijkse werkzaamheden Artikelen schrijven voor het Pharmaceutisch Weekblad en 
redactie voor Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. 
 
De workshop Strakke deadlines, veel lezen en schrijven, telefoongesprekken met 
innovatieve apothekers, foutloos typewerk, speuren naar kreukels in de lay-out, 
interviews met medische experts, reportages achter de schermen van een farmaceutisch 
bedrijf en ga zo maar door. Een greep uit de dagelijkse werkzaamheden van een 
vakredacteur bij het Pharmaceutisch Weekblad, het vakblad voor apothekers. Met een 
redactie van zes personen variërend van journalisten tot medici, bereiden we wekelijks 
een nieuwe editie van het blad. We schrijven artikelen over alle mogelijke onderwerpen 
waar een apotheker in de praktijk mee te maken krijgt. Vaste rubrieken zijn: het 
herexamen, geneesmiddel- en wetenschapsnieuws, interview met een apotheker over 
een vernieuwende aanpak in de praktijk. Daarnaast schrijven we onder andere over apps 
voor apothekers, good practices, state-of-the-art artikelen over specifieke 
ziektebeelden, interviews met patiënten, geneesmiddelprofielen en promoties in het 
apothekersveld. 
Ben jij benieuwd naar het werk van een vakredacteur bij het Pharmaceutisch Weekblad? 
Kom dan naar deze workshop en neem een (interactief) kijkje in de werkdag van een 
vakredacteur bij het Pharmaceutisch Weekblad. Ook zoomen we in op de redactie van 
het wetenschappelijke gedeelte, het Nederlands Platform voor Farmaceutisch 
Onderzoek.  
Neem je telefoon mee naar deze workshop!   

Workshop 14 
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De klinische chemie: het uitdagende vervolg op jouw 
apothekersopleiding? 

 
Naam Rolf Verheul  
 
Vooropleiding Farmacie (Utrecht)  
  
Loopbaan Projectapotheker AMC (laboratorium) 
Promotieonderzoek UU (biofarmacie)  
Klinisch chemicus in opleiding (MC Haaglanden en 
HagaZiekenhuis)  
 
Beroep Klinisch chemicus LabWest/Haaglanden 
MC  
 
Dagelijkse werkzaamheden Vakinhoudelijk 
adviseren en begeleiden van de diagnostiek, 
zowel casuïstisch als beleidsmatig, richting artsen 
en andere aanvragers maar ook patiënten, 
beleidsmakers en het laboratorium zelf.  
 
De workshop Met het deelnemen aan deze 
workshop krijg je een beeld van de klinisch 
chemische diagnostiek van nu en in de toekomst, 
de plek en toegevoegde waarde in de zorg, een beschrijving van de dagelijkse 
werkzaamheden van een klinisch chemicus en waarom dit een afwisselende en 
interessante toekomstige baan zou kunnen zijn voor apothekers. Ook zal er 
voldoende ruimte zijn voor vragen.  
  

Workshop 15 
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Werken bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen   
 
Naam Annemarie Voûte en Bianca Mulder  
 
Vooropleiding 
Annemarie: CBG, Regulatory project leader (Januari 
2016 - heden) 
Farmacie (afgestudeerd in 2015) 
Bianca:  CBG, Farmacovigilantie beoordelaar (Juni 
2016 - heden) 
Teva Nederland, Pharmacovigilance associate (Juni 
2015 - Juni 2016) 
Ph.D. Farmacoepidemiologie aan de RuG (Verdediging 
in 2016) 
Farmacie (afgestudeerd in 2014) 
  
Dagelijkse werkzaamheden 
Annemarie: 
Als regulatory project leader ben ik de casemanager 
voor beoordelingsprocedures. Ik verzorg zelf een deel 
van de inhoudelijke beoordeling van een dossier, 
maar daarnaast vraag ik ook beoordelingen aan bij 
collega’s. Over deze rapporten en de College 
besluiten communiceer ik met farmaceutische 
bedrijven en de andere beoordelingsautoriteiten van 
de EU.  
Bianca: 
Als farmacovigilantie beoordelaar beoordeel ik 
verschillende dossiers met betrekking tot signalen van 
bijwerkingen, periodieke veiligheidsverslagen, 
observationele studies (protocollen en 
studieresultaten) en Risk Management Plannen. Ik leg 
mijn bedenkingen en conclusies vast in rapporten en 
doe aanbevelingen aan het College of andere beoordelingsautoriteiten in de EU. 
 
De workshop Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is 
verantwoordelijk voor de toelating en bewaking van geneesmiddelen voor mens en 
dier. Als onafhankelijke autoriteit reguleert het CBG de kwaliteit, werking en 
veiligheid van een medicijn, en stimuleert het CBG het juiste gebruik door de juiste 
patiënt. Daarbij zoekt het CBG de samenwerking met patiënten, artsen, apothekers 
en wetenschappers. 
  
In deze workshop lichten wij de werkzaamheden van het CBG en onze eigen functies 
(regulatory project leader en farmacovigilantie beoordelaar) toe. 
  

Workshop 16 
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Van apotheker naar beherend openbaar apotheker specialist: 
de eerste 3 jaar na het afstuderen  
 
Naam Kees Scheffers  
 
Vooropleiding Master Farmacie 
Utrecht, Specialisatie Openbare 
Farmacie  
 
Beroep Beherend openbaar apotheker  
 
De workshop Is er nog wel wat te 
verdienen in de openbare apotheek? 
Heb je niet alleen maar boze mensen 
aan de balie? Mis je een gesprek over 
de inhoud niet met al die 
apothekersassistenten? Ben je 
überhaupt nog wel bezig met 
farmaceutische kennis? 
Weet jij al wat je gaat doen na je 
studie? Wil je antwoord op deze en 
andere vragen over de 
werkzaamheden als openbaar apotheker, geef je dan op voor mijn workshop. Sinds 
november 2014 ben ik afgestudeerd apotheker en in september 2017 de 
vervolgopleiding openbaar apotheker afgerond. De afgelopen 3 jaar heb ik 
ontzettend veel meegemaakt in de openbare apotheek en al leerzame momenten 
meegemaakt. Van het overnemen en reorganiseren van een apotheek tot het 
binnenhalen van verpleeghuizen en zorginstellingen. Ik ga proberen een interactieve 
workshop neer te zetten met een aantal tips om je te oriënteren op het werkveld in 
de openbare farmacie. Tot op de Beroependag 2018!  

Workshop 17 
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Innoveren en ondernemen in de zorgwereld   

 
Naam Arno Bisschop (en eventueel Timothy 
Hoolhorst)  
 
Vooropleiding 
Arno:  
Msc Geneeskunde  
Msc Entrepreneurship and Management  
PhD Orthopedische Chirurgie  
Timothy:  
Bsc Geneeskunde  
Bsc Business Administration  
  
Loopbaan Tijdens zijn AIOS-periode, in opleiding 
tot Orthopedisch Chirurg, kwam Arno erachter dat 
hij eigenlijk totaal niet op zijn plek terecht was gekomen. Altijd had de sneltrein 
doorgedenderd en was hij in opleiding gekomen. Hij besefte zich dat hij op hele 
andere manieren wilde bijdragen aan de zorg. Samen met apotheker Stefan 
Ottenbros is Arno toen gestapt in het avontuur van Talent&Care. Twee jaar later zijn 
Arno en Stefan serial entrepreneurs en ondernemen zij middels Kinase, Pharmbition 
en CareAbout in de zorg. 
 
Beroep Ondernemer en coach  
 
Dagelijkse werkzaamheden Ondernemen, gecombineerd met coaching en 
begeleiding van apothekers en artsen 
 
De workshop Tijdens de interactieve workshop zal Arno Bisschop ingaan op de vele 
mogelijkheden die er zijn in de farmaciewereld. Iedereen kent de klassieke verhalen, 
maar daarbuiten zijn er natuurlijk nog veel meer. Hoe maak je zulke keuzes? Blijf ik 
zitten in de sneltrein, of kijk ik ook om me heen naar andere mogelijkheden? Eén 
van deze mogelijkheden is natuurlijk om (naast je studie)  te gaan ondernemen in 
de zorg. Hoe maak je van je idee een gezonde, goedlopende organisatie? Wat kom 
je allemaal tegen als je gaat ondernemen? Met wie krijg je allemaal te maken? Welke 
gevoelens kom je ineens allemaal tegen? 
  

Vragen die belangrijk zijn voor jou carrièrepad, maar die niet behandeld worden in 
het huidige curriculum. Tijdens de workshop gaan we hier dieper op in. Niet alleen 
het ondernemen zal belicht worden, maar ook de vele andere mogelijkheden komen 
aan bod. Hoe zorg jij ervoor dat jij gaat doen waar je goed in bent en gelukkig van 
wordt? Dat is waar het volgens ons om gaat!  

Workshop 18 
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Forensische Farmacie 
 
Naam Beitske Smink  
 
Vooropleiding Farmacie (Utrecht)  
Gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen  
Postdoc opleiding toxicologie  
  
Loopbaan Werkzaam bij Nederlands Forensisch Instituut (NFI) 
 
Beroep Forensisch toxicoloog  
 
Dagelijkse werkzaamheden Mijn werk als forensisch toxicoloog richt zich met name 
op onderzoek van lichaamsvloeistoffen in het kader van onderzoek aan overledenen 
en onderzoek naar aanleiding van rijden onder invloed. Er zijn momenteel 7 
toxicologen in het NFI werkzaam. De taken bestaan uit het vaststellen en aanvragen 
van het juiste analytisch-chemische onderzoek, het bewaken van de voortgang en 
richting van het onderzoek, het interpreteren van onderzoeksresultaten, het 
schrijven van rapporten bestemd voor justitie en politie en desgewenst het optreden 
als gerechtelijk deskundige tijdens zittingen. Er is een uitgebreide interactie met de 
overige deskundigheidsgebieden binnen het NFI.  
 
De workshop Het NFI onderzoekt de waarheid in strafzaken. In deze workshop zal 
worden uitgelegd wat de rol is van de forensisch toxicoloog bij dit onderzoek. Een 
unieke inkijk in de wereld van de forensische farmacie!   

Workshop 19 
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Dilemma aan de balie   
 
Naam Anno Verwey  
 
Vooropleiding Farmacie (master in de Geneesmiddelenontwikkeling: Apotheker)  
  
Loopbaan Begin 2012 ben ik afgestudeerd als apotheker aan de Universiteit van 
Antwerpen. Na het behalen van mijn diploma heb ik een korte periode gewerkt in 
een openbare apotheek in Antwerpen en ben ik vanaf eind 2012 werkzaam in een 
openbare apotheek in Amsterdam. Sinds 2016 ben ik actief binnen de Special Interest 
Group Ethiek en Filosofie van de Farmacie. 
 
Beroep Openbaar apotheker  
 
Dagelijkse werkzaamheden Dagelijks sta ik in de openbare apotheek en samen met 
een collega apotheker geef ik leiding aan een team van ongeveer 20 mensen. 
 
De workshop In september 2017 is er een aflevering geweest van undercover in 
Nederland, waarbij een handelaar in medicijnen is aangehouden. Deze persoon dreef 
illegaal handel in psychofarmaca, dit terwijl er vanuit verschillende disciplines in de 
zorg wordt gepleit om het gebruik van psychofarmaca bij patiënten te minimaliseren. 
In de dagelijkse praktijk hebben apothekers soms te maken met 
verslavingsproblematiek van patiënten. Tijdens de workshop zullen wij aan de hand 
van een casus uit de praktijk op zoek gaan naar het optimaal handelen van een 
openbare apotheker bij een patiënt met een verslavingsproblematiek. Kan ethiek ons 
hierbij helpen?  

Workshop 20 
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Farmacie Mondiaal: projecten in ontwikkelingslanden   
 
Naam Blessing Odigie  
 
Vooropleiding Farmacie  
  
Beroep Poliklinisch apotheker  
 
Dagelijkse werkzaamheden Ik ben als 
apotheker werkzaam in de poliklinische 
apotheek van het Sint Franciscus Vlietland 
Ziekenhuis, tegelijkertijd ben ik betrokken 
bij Farmacie Mondiaal. Ik vind 
ontwikkelingshulp belangrijk omdat ik graag 
mijn steentje bij wil dragen. Het is voor mij 
ideaal dat ik ontwikkelingshulp kan 
combineren met mijn professie. 
 
De workshop Farmacie Mondiaal is een 
organisatie bestaande uit apothekers die 
zich inzetten voor structurele ontwik-
kelingshulp. In deze workshop zal ingegaan 
worden in de projecten die Farmacie 
Mondiaal bedacht, gefaciliteerd en 
ondersteund heeft. Tevens zal er aandacht besteed worden aan welke mogelijkheden 
er zijn om als student en werkende apotheker binnen Farmacie Mondiaal betrokken 
te zijn bij ontwikkelingshulp binnen de farmaceutische branche.   

Workshop 21 
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Mijn plek in het veld: Registratie van geneesmiddelen   
 
Naam Nathalie Vermeer  
 
Vooropleiding Farmacie (Universiteit 
Utrecht)  
  
Loopbaan Twee jaar in twee verschillende 
openbare apotheken gewerkt (beide als 2e 
apotheker). Sinds 2001 werkzaam in de 
registratie. Eerst bij Multipharma (nu 
Sandoz), daarna Katwijk Farma (nu Apotex) 
en sinds 2013 bij GSK in Zeist.  
 
Beroep Regulatory Affairs Manager  
 
Dagelijkse werkzaamheden Het overleggen 
met collega’s in binnen en buitenland over 
in te dienen dossiers en variaties, het 
overleggen met het College ter Beoordeling 
van Geneesmiddelen (CBG, De Nederlandse 
overheid) en/of andere overheden. Het 
nakijken, voorbereiden en indienen van 
dossiers, vertalen en nakijken van teksten en het nakijken van het uiteindelijke 
artwork (hoe de omdozen en bijsluiters er uiteindelijk zullen uitzien). 
 
De workshop Over de dagelijkse praktijk, het verschil tussen werken op een 
hoofdkantoor en een lokale vestiging. Het verschil tussen werken voor een generiek 
bedrijf of een originator bedrijf.  

Workshop 22 
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Veterinaire farmacie, verschillen en overeenkomsten met 
humaan 
 
Naam Nardy Dietz  
 
Vooropleiding Farmacie (Universiteit Utrecht)  
  
Loopbaan Na een klein ja artje in een openbare 
apotheek gewerkt te hebben, ben ik ruim 6 jaar 
werkzaam geweest in de farmaceutische industrie. Daar 
werkte ik op de Medische Afdeling als Clinical Research 
Associate (CRA). De werkzaamheden bestonden uit het 
opzetten en begeleiden van klinisch onderzoek in fase 
II en III op het gebied van urologie en gynaecologie. Ook 
was ik GCP officer en was verantwoordelijk voor het 
opstellen van SOP’s mbt klinisch geneesmiddel-
onderzoek en het trainen van nieuwe CRA’s binnen 
Europa. Na dit avontuur werd het tijd voor een 
werkplek dichter bij huis wat beter te combineren was met het gezin. Ik ben gaan 
werken in de ziekenhuisapotheek van GGZ Centraal, waar ik o.a. verantwoordelijk 
was voor het geneesmiddelassortiment en de logistiek van de geneesmiddel-
distributie naar de 45 afdelingen van het ziekenhuis, in de geografische driehoek 
tussen Almere/Lelystad, Ermelo en Amersfoort. Ook de zgn distributierobots 
(Baxterzakjes) vielen onder mijn hoede. Na 15 jaar werd het tijd voor wat nieuws en 
sinds 2 jaar werk ik in de apotheek van de faculteit Diergeneeskunde. Ook hier ben 
ik o.a. verantwoordelijk voor de inkoop en voorraadbeheer van de 
(dier)geneesmiddelen, logistiek en het computersysteem VIVA. 
 
Beroep Apotheker  
 
Dagelijkse werkzaamheden Inkoop en logistiek van (dier)geneesmiddelen, up-to-
date houden van VIVA, dagapotheker zijn, receptcontroles, aanspreekpunt voor de 
afdeling Vogels en Bijzondere dieren. 
 
De workshop In deze workshop zal er aandacht worden besteed aan de verschillen 
en overeenkomsten tussen geneesmiddelen bij dieren en mensen en de rol van de 
apotheker hierin.  

Workshop 23 
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LNA: veel meer dan bereiden!   
 
Naam Madeleine Sirks 
 
Vooropleiding Bachelor en Master Farmacie in 
Utrecht 
 
Loopbaan Nadat ik in 2014 ben afgestudeerd 
heb ik 2,5 jaar in de openbare apotheek 
gewerkt. Ook heb ik in die periode bijna 
anderhalf jaar lesgegeven aan de opleiding tot 
apothekersassistent. Sinds juli 2016 ben ik 
werkzaam bij het LNA. 
 
Beroep Productspecialist bij de KNMP, afdeling 
Laboratorium der Nederlandse Apothekers 
(LNA). 
 
Dagelijkse werkzaamheden Als product-
specialist lever ik een bijdrage aan de 
verschillende diensten en producten van het 
LNA. Het onderwerp productzorg staat centraal 
bij mijn werkzaamheden. Onder productzorg verstaan we het zorgen voor een 
beschikbaar, goed farmaceutisch product tot aan het moment van toediening. Ook 
speel ik in op actualiteiten binnen de farmacie, zoals recalls en 
beschikbaarheidsproblemen.  
 
De workshop Tijdens de workshop vertel ik meer over mijn werk bij het LNA en hoe 
ik apothekers dagelijks ondersteun. Aan de hand van een aantal LNA-helpdesk 
vraagstukken passeren de verschillende producten en diensten van het LNA de revue.   

Workshop 24 
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Bloed en kwaliteit   
 
Naam Petra van Krimpen  
 
Vooropleiding Farmacie, PhD  
  
Loopbaan Gestart bij Unilever, sinds 1996 werkzaam bij Sanquin in diverse functies, 
altijd gerelateerd aan kwaliteit. 
  
Beroep Qualified Person for Pharmacovigilance / Qualified Person / Responsible 
Person GDP 
 
Dagelijkse werkzaamheden Dagelijkse werkzaamheden: beoordeling van situaties 
en beoordelen van bijwerkingen 
 
De workshop Interactieve workshop met veel informatie over kwaliteitsaspecten van 
bloed geven, geneesmiddelen uit bloed en mogelijkheden binnen Sanquin.  

Workshop 25 
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Werken in de innovatieve farmaceutische industrie  

 
Naam 
Diederik Grootendorst  
 
Vooropleiding 
Technische geneeskunde 
Promotie in NKI-AvL  
  
Loopbaan 
Meerdere functies binnen de medische afdelingen van farmaceutische bedrijven. 
  
Beroep 
Wetenschappelijk adviseur bij BMS & actief lid van Young Innovators of Medicine 
  
Dagelijkse werkzaamheden 
Het leveren van wetenschappelijk advies over het gebruik en de ontwikkeling van 
innovatieve geneesmiddelen aan specialisten, apothekers, zorgverzekeraars, 
onderzoekers en (internationale) collega’s. 
 
De workshop 
In ongeveer 30 min hoop ik jullie een beeld te geven van wat voor 
carrièremogelijkheden er bestaan binnen de innovatieve farmaceutische industrie. 
Allerlei verschillende functies zullen aan bod komen en zal in meer detail ingaan op 
de vereiste competenties, vervolgstappen, mijn eigen ervaringen en 
startersmogelijkheden binnen deze innovatieve sector. Als vanzelfsprekend 
beantwoord ik ook daarnaast ook graag al jullie vragen op dit gebied.  

Workshop 26 
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Complexe krachtenvelden: off-labelgebruik van geneesmiddelen 
 

Naam Dr. Marjolein Weda 
nsen s 

Vooropleiding Farmacie (Universiteit Utrecht), 
promotie (Universiteit Groningen)  
 

Loopbaan Marjolein Weda heeft 5 jaar gewerkt als 
Openbaar Apotheker in Rotterdam en als 
Laboratoriumhoofd van een Regionaal Apotheek 
Laboratorium. Na een jaar werkzaam te zijn geweest als 
Toegevoegd Docent bij de Universiteit Utrecht, faculteit 
Farmacie, heeft zij haar loopbaan voortgezet bij het 
RIVM. Zij is daar gestart als Farmaceutisch Beoordelaar 
van registratiedossiers voor geneesmiddelen, in 
opdracht van het College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen. Naast deze functie heeft zij 
promotieonderzoek gedaan bij de Rijksuniversiteit 
Groningen, in samenwerking met het St. Antonius 
Ziekenhuis in Nieuwegein. Vervolgens heeft zij haar 
werk binnen het markttoelatingssysteem voor 
geneesmiddelen voortgezet als Coördinator Inhoudelijke 
Zaken en vervulde zij een expertrol bij het European Medicines Agency in Londen. Sinds 2011 
is zij bij het RIVM werkzaam als Senior Wetenschappelijk Medewerker en betrokken bij 
diverse beleid- en toezichtvraagstukken op het terrein van geneesmiddelen en medische 
technologie. Zij is BIG-geregistreerd, lid van de klankbordgroep van de sectie Apotheker, 
Geneesmiddel en Maatschappij van de KNMP, lid van de Commissie Praktijk van het CBG en 
docent Farmacogenetica voor de cursus Preventieve Zorg van de Huisartsenopleiding. 
 

Beroep Senior Wetenschappelijk Medewerker  
 

Dagelijkse werkzaamheden In de dagelijkse praktijk is zij projectleider van diverse 
onderzoeksprojecten in opdracht van het ministerie van VWS, de Inspectie Gezondheidszorg 
en Jeugd, de samenwerkende partners in de geneesmiddelenketen (CBG, IGZ, Lareb, ZiN, 
CCMO, RIVM, VWS) en de Europese Commissie. Deze projecten hebben tot doel het beleid 
en het toezicht op het terrein van geneesmiddelen en medische technologie te 
ondersteunen. Onderwerpen die daaronder vallen zijn bijvoorbeeld off-labelgebruik van 
geneesmiddelen, personalised medicine, polyfarmacie, ouderen en bijwerkingen van 
geneesmiddelen, farmaceutische zorg, markttoelatingssystemen en ICT in de zorg.  
 

De workshop Het doel van deze workshop is kennismaking met het werk als apotheker bij 
een kennisinstituut ter ondersteuning van beleids- en toezichtvraagstukken. Vanuit de 
overheid wordt wet- en regelgeving en beleid gemaakt die niet alleen het geneesmiddel als 
product, maar ook de farmaceutische zorg in de praktijk betreft. Off-labelgebruik van 
geneesmiddelen is een onderwerp dat nadrukkelijk vragen oproept op het grensvlak van 
product en zorg, en zeer veel aspecten van de farmacie raakt (van ontwikkeling van een 
product, tot markttoelating, vergoeding en gebruik door de patiënt). Bovendien beweegt dit 
onderwerp zich in interactie tussen internationaal/Europees en nationaal beleid. Dit 
onderwerp leent zich bij uitstek om inzichtelijk te maken hoe complex de samenhang is 
tussen beleid en praktijk, en hoe (apothekers)kennis ingezet kan worden om problemen in 
kaart te brengen en oplossingen aan te dragen. Deze workshop is interactief.   
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Professional PhD bij het UU/WHO Collaborating Centre for 
Pharmaceutical Policy and Regulation 
(Gevestigd op de afdeling Farmaco-epidemiologie en Klinische Farmacologie van het Utrecht Institute for 
Pharmaceutical Sciences, Universiteit Utrecht) 

 
Naam Lourens Bloem 
 
Vooropleiding apotheker (MSc Farmacie UU), 
epidemioloog i.o. (MSc Epidemiology UMCU/UU) 
 
Beroep Direct na afstuderen als apotheker (maart 
2016) een combinatietraject gestart als: 
Promovendus Drug Regulatory Science bij het 
UU/WHO Collaborating Centre for Pharmaceutical 
Policy and Regulation  
Beoordelaar Geneesmiddelenbewaking bij het 
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) 
 
Dagelijkse werkzaamheden Bij het UU/WHO 
Collaborating doe ik onderzoek naar (de gevolgen 
van) vroege toelating van geneesmiddelen door de 
European Medicines Agency (EMA): wat weten we dan 
over de effectiviteit en veiligheid van medicijnen, 
welke onzekerheden en risico’s bestaan er en hoe 
kunnen we die wegnemen of beperken?  
Bij het CBG beoordeel ik informatie over de veiligheid 
(bijwerkingen, medicatiefouten, etc.) van geneesmiddelen die al zijn toegelaten in 
Nederland (door het CBG) of in heel Europa (door de EMA). Daarnaast beoordeel ik de 
plannen van farmaceutische bedrijven om de veiligheid van nieuwe, nog te registreren 
geneesmiddelen te waarborgen.  
Ten slotte volg ik de master Epidemiology Postgraduate bij het UMCU, waar ik ontzettend 
veel profijt van heb, zowel bij het opzetten en uitvoeren van studies voor mijn eigen 
onderzoek als bij het CBG bij het kritisch beoordelen van studie-opzetten en -uitkomsten 
van farmaceutische bedrijven.  
 
De workshop Een inkijkje in de relatief onbekende combinatietrajecten van onderzoek in 
de academie en werken elders. Naast promovendi die onderzoek combineren met werken 
bij het CBG zijn er ook die werken bij andere overheidsonderdelen of het bedrijfsleven in 
Nederland en Europa (waaronder het Zorginstituut, de Europese Commissie en de openbare 
apotheek), maar ook velen die al een baan in Afrika, Azië of Latijns-Amerika hebben en later 
starten met het doen van onderzoek.  
Daarnaast bespreek ik de unieke combinatie van de diversiteit binnen het UU/WHO 
Collaborating Centre en de inbedding in de afdeling Farmaco-epidemiologie en Klinische 
Farmacologie (met samenwerkingen met o.a. het UMCU, het Nederlands Kanker Instituut en 
diverse buitenlandse universiteiten). Ten slotte bespreek ik kort de positie binnen het 
Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences, waar ook veel fundamenteel werk wordt 
verricht aan de farmaceutische wetenschappen.  
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Het beroep van Apotheker Ouderenzorg 
 

Naam Chiara van Rodijnen en Nina Janssen 
 
Vooropleiding Farmacie 
 
Loopbaan Ervaring opgedaan in een 
poliklinische apotheek en openbare apotheek, 
waarna de overstap gemaakt is naar de 
ouderengeneeskunde 
 
Beroep Apotheker Ouderenzorg  
 
Dagelijkse werkzaamheden 
Zorgverlening aan de oudere kwetsbare patiënt 
in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en 
thuiszorg. 
 
De workshop Pharmbition is een bedrijf 
opgericht door een arts en apotheker om de 
positie van de apotheker als zorgverlener in 
zorginstellingen te verstevigen en te 
verankeren. Pharmbition is een zorgbedrijf dat 
zich richt op farmaceutische zorg aan de 
oudere cliënt. Wij werken nauw samen met 
efficiënt en kwalitatief goed georganiseerde 
distributiepartijen om een totaaloplossing te 
kunnen bieden aan zorginstellingen. Onze 
apothekers werken dan ook voornamelijk in de 
instelling om daadwerkelijk de brug te kunnen 
slaan naar de arts en andere zorgverleners om 
datgeen mogelijk te maken waar de patiënt bij 
gebaat is: de apotheker als zorgverlener! 
 
Chiara en Nina nemen jullie mee in hun carrièrepad en vertellen hun dagelijkse 
werkzaamheden, uitdagingen en stip op de horizon.  
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Effectiviteit, Kosteffectiviteit & Maatschappelijke overwegingen: 
De wereld van het Zorginstituut 

 
Naam Amr Makady 
 
Vooropleiding Farmacie (PharmD, Egypte), 
Masters of Drug Innovation (MSc, Utrecht) 
  
Loopbaan Het Zorginstituut (2014-heden) 
 
Beroep Beoordelaar farmacoeconomie & 
Beleidsadviseur 
 
Dagelijkse werkzaamheden Het beoordelen 
van de kosteneffectiviteit van 
geneesmiddelen om mee te adviseren over 
welke middelen in het basispakket komen. 
Bovendien, promoveer ik aan de Universteit 
Utrecht op het gebied van Real-World 
Evidence (RWE) in de besluitvorming. 
Hiernaast neem ik deel aan meerdere 
internationale projecten over verscheidende 
onderwerpen. 
 
De workshop In deze workshop, krijgen 
studenten inzicht in discussies die 
plaatsvinden nadat een fabrikant een handelsvergunning krijgt voor een middel door 
de Europese geneesmiddelenagentschap (EMA). De focus van deze workshop zal 
liggen op hoe het Zorginstituut beoordeelt of geneesmiddelen van genoeg 
toegevoegde waarde zijn om tot het basispakket toegelaten te worden; namelijk op 
het gebied van effectiviteit, kosteneffectiviteit en maatschappelijke overwegingen. 
Dit doet het Zorginstituut in het kader van haar taken op het gebeid van 
pakketbeheer.  
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Toegang tot innovatieve geneesmiddelen 

 
Naam Eliane Lauwers 
 
Vooropleiding Farmacie, Utrecht (1984-
1992) 
  
Loopbaan Schering-Plough, Organon 
Nederland, Nourypharma  
 
Beroep Apotheker niet praktiserend, senior 
manager Communications & Public Affairs 
 
Dagelijkse werkzaamheden De mensen die 
werken bij Janssen hebben elke dag een 
nieuwe mogelijkheid om de gezondheidszorg 
te transformeren en de kwaliteit van leven 
voor iedereen overal ter wereld te 
verbeteren.  
De doelstelling van Janssen is om de belangrijkste nog niet ingevulde medische 
behoeften van onze tijd aan te pakken. Wij verbeteren de kwaliteit van leven voor 
mensen overal ter wereld met nieuwe innovatieve geneesmiddelen en slimme 
vaccins. 
 
Janssen hoort tot de top van innovatieve farmaceutische bedrijven wereldwijd. De 
zorg voor patiënten vormt onze dagelijkse inspiratie. Onze focus ligt op vijf 
belangrijke therapeutische gebieden: neurowetenschappen, infectieziekten, 
oncologie, immunologie en cardiovasculaire ziekten/metabolisme. Ons doel is het 
aanbieden van innovatieve geneesmiddelen en therapeutische oplossingen, die 
bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen wereldwijd. Samenwerking en 
nieuwe ideeën staan steeds voorop. 
 
De workshop Vind jij het ook belangrijk dat patiënten nu en in de toekomst goed 

geïnformeerd zijn en dat patiënten toegang hebben tot de best beschikbare 

behandeling, tegen een redelijke prijs? Waarin levensbedreigende, dodelijke 

ziektes, te voorkomen of zelfs te genezen zijn? Benieuwd wat jouw bijdrage hieraan 

kan zijn in de praktijk?  

Dan nodigen we je graag uit om deel te nemen aan de interactieve workshop van 

Janssen. Onze collega’s, apothekers, laten zien hoe divers de carrièremogelijkheden 

zijn binnen Janssen.  
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Beherend apotheker, docent farmacotherapie en bestuursfunctie 
Vereniging van Jonge Apothekers 

 
Naam Stephan Joosten 
 
Vooropleiding Beherend apotheker, docent 
farmacotherapie en bestuursfunctie Vereniging 
van Jonge Apothekers 
 
Vooropleiding  
BSc. Farmacie Universiteit Utrecht 
MSc. Farmacie Universiteit Utrecht 
  
Loopbaan Na het afronden van de van de 
master Farmacie, volgde Stephan de 
specialisatie tot openbaar apotheker.   
 
Beroep Beherend apotheker in IJsselstein & cluster manager 
Docent Farmacotherapie Universiteit Utrecht 
 
Dagelijkse werkzaamheden Naast het feit dat Stephan beherend apotheker is in 
IJsselstein, is hij ook clustermanager bij BENU. Daarnaast zit Stephan in het bestuur 
van de Vereniging van Jonge Apothekers. Ook is hij docent farmacotherapie aan de 
universiteit Utrecht.  
 
De workshop In de workshop zal Stephan je laten zien hoe het is om naast beherend 
apotheker ook onderwijs te geven. Hij laat je de mogelijkheden zien die er zijn voor 
jonge apothekers op verschillende vlakken. Ook vertelt hij hoe het is om 
clustermanager en bestuurslid van de VJA te zijn. Hij geeft inzicht in wat nodig is 
om je te verspreiden over meerdere functies.  
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Farmaceutisch recht 
 
Naam Marie-Hélène Schutjens 
 
Vooropleiding Rechten 
 
Loopbaan Universitair docent, promotie 
‘Octrooirecht en geneesmiddelen’, advocaat 
De Brauw Blackstone Westbroek, manager 
juridische zaken Nefarma, deeltijd hoog-
leraar Farmaceutisch recht. 
 
Beroep Juriste, op dit moment juridisch 
adviseur bij Schutjens de Bruin, daarnaast 
deeltijd universitair hoofddocente Farmaceu-
tisch recht en toezichthouder bij diverse 
zorg-instellingen. 
 
Dagelijkse werkzaamheden Binnen hoofd-
functie: het adviseren van diverse partijen over regulering in de zorg en met name 
de farmacie en medische technologie. 
 
De workshop We stijgen op! Een reis per luchtballon over het landschap van 
regelgeving binnen de farmacie. En bedenk: iedereen krijgt ermee te maken, en het 
is nuttig, noodzakelijk én interessant.  
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Uitdaging, afwisseling en doorontwikkeling: de mogelijkheden van 
een detacheringsbedrijf 
 

Ben jij een bevlogen professional in de dop en zoek jij uitdaging, afwisseling en 

teamspirit? Dan kan Pharmalead hier bij helpen. We hebben al ruim 250 bevlogen 

professionals onder onze hoede, allemaal tevreden met de mogelijkheden die wij 

bieden. Een carrière starten of door ontwikkelen, het is mogelijk bij Pharmalead. Als 

detacheringsbureau sturen wij farmaceuten over heel Nederland voor interim 

posities, projecten of vaste werkplekken. De opties zijn openbare apotheken, 

poliklinische apotheken, ziekenhuisapotheken en apotheekhoudende huisartsen. 

Gebaseerd op wat jonge professionals zoeken, kunnen wij je doorverbinden met het 

juiste adres. Daarnaast zijn er programma’s voor door ontwikkelen zoals het 

Pharmalead Management Development program of het Pharmalead Talent 

programma. Het Pharmalead Talent programma is ideaal voor het doorlopen van de 

registratiefase tot openbaar apotheker specialist. Wil je weten wat de 

mogelijkheden zijn voor jonge professionals en waar je je verder kan ontwikkelen? 

Kom naar onze workshop en dan wordt het duidelijk.   
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De farmaceutische wereld: welke rol past bij mij en hoe kan ik deze 
bereiken? 

 

Farmaciestudenten zijn steeds vaker onzeker over hun toekomst. Zij hebben veel 

behoefte aan informatie over de mogelijkheden die de arbeidsmarkt biedt na het 

afstuderen. Studenten weten dat ze in een openbare apotheek of in een 

ziekenhuisapotheek kunnen werken, maar hebben weinig informatie over andere 

beroepsmogelijkheden. “Welke rol past bij mij?” Wat past bij jouw 

persoonlijkheid/voorkeuren/interesses/vaardigheden/taak en kenmerken? 

Voorbeelden van vragen die apothekers zich kunnen stellen: Voel ik me plezierig als 

apotheker/eigenaar of ga ik als apotheker liever in loondienst bij een van de 

groepsapotheken? Is het verstandig als ik nu de stap maak naar de farmaceutische 

industrie? In deze workshop kunnen wij advies geven en inzicht geven. Voor de 

twijfelende student een aanrader! 
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Grootbereider: innovatie, kwaliteit en oplossingsgericht denken 
gewenst! 
 

De dynamische farmaceutische wereld zoekt altijd naar jonge professionals. 

Innovatie staat centraal en bij grootbereiders zoals Fagron is deze cruciaal. Naast 

het ontwikkelen van innovatieve concepten zoals steriele lang houdbare glazen 

spuiten, het bereiden van geïndividualiseerde medicatie voor (ziekenhuis) 

apothekers en het deskundig adviseren van de farmaceutische industrie op grond van 

bereidingen, is er veel te doen bij een internationale grootbereider. Grootbereiders 

hebben meer te bieden dan enkel bereidingen. Wil jij weten wat er momenteel 

gaande is in de bereidingswereld of hoe jij hier deel van uit kunt maken? Het doel is 

om innovatie, kwaliteit en oplossingsgericht denken toe te passen. We hebben 

dagelijks contact met innovatieve bedrijven, ziekenhuizen, apothekers en de 

industrie. Heb jij je afgevraagd wat er voor jou mogelijk is in de wereld van 

grootbereiders? Wil jij deel uitmaken van een hecht team dat met passie en inzet 

aan deze belangrijke missie werkt? Dan is de kans groot dat Fagron jou hierin verder 

kan helpen!   
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De openbare apotheek in de wereld van ketenbedrijven, wat zijn 
de opties? 
 

Alliance is het moederbedrijf van Alphega Apotheek en Boots. Hier is de focus op de 

openbare apotheek en wat de mogelijkheden zijn voor jonge professionals. 

Daarnaast krijg je meer inzicht in de zaken die ketens regelen voor apotheken zoals 

afspraken met zorgverzekeraars, het implementeren van medische hulpmiddelen en 

het ontwikkelen van het team. Wat zijn de opties voor afgestudeerde (bio-) 

farmaceuten? Hoe kan ik me ontwikkelen? Wat betekent een ketenapotheek voor 

individuele apotheken? Wat is het plafond van een Nederlandse (bio-)farmaceut in 

een internationaal bedrijf? Neem een kijkje in de wereld van een veelzijdig bedrijf 

in de farmaceutische zorgketen; van producent tot consument. 
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De farmaceutische industrie: jouw plek in dit dynamische wereldje 
 

De farmaceutische industrie is een diverse en uitdagende wereld voor jonge 

professionals. Er zijn opties zoals klinisch onderzoek, het werken bij biotech 

bedrijven, medische apparatuur en de voedselindustrie. Wat past het beste bij jou? 

Wat is er mogelijk? Hoe maak ik de overstap? Dit zijn onderwerpen waar wij advies 

over kunnen geven. Ben jij geïnteresserd in beleid? Dan past Regulatory Affairs 

misschien bij jou. Of misschien meer in de financiële hoek? Wat zijn de opties voor 

apothekers? Moet ik bijscholing volgen voor deze vakgebieden? Hier kunnen wij 

advies over geven. Daarnaast kunnen wij inzicht geven in de mogelijke uitdagingen 

wanneer je wilt overstappen naar een ander bedrijf. Wat zijn de professionele en 

culturele gevoeligheden bij dit transitieproces? Is de industrie wel zo dynamisch als 

wij denken? 
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