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Diep bedroefd en geschokt zijn wij door het 
overlijden van

prof. dr. J.A.M. Raaijmakers
erelid der Koninklijke Nederlandse 

Pharmaceutische Studenten Vereniging

Met zijn enorme ervaring in de farmaceutische 
industrie en zijn passie voor innovatief 
geneesmiddelonderzoek heeft professor Jan Raaijmakers 
studenten enthousiast gemaakt en geïnspireerd.
Zijn bevlogenheid voor de betekenis van het 
geneesmiddel in de samenleving en zijn charismatische 
wijze van kennisoverdracht zullen we ons blijvend 
herinneren.  Dankbaar zijn we ook voor het feit dat 
hij K.N.P.S.V.-besturen in de loop der jaren van wijs 
advies heeft gediend.

Wij wensen zijn familie en nabestaanden de 
komende tijd veel sterkte.

Bestuur             Ereleden
K.F. van Gelder        Prof. dr. D.D. Breimer
I.E.J. ten Seldam       Drs. J.G.C.P. Schikan
K. Metzlar           Prof. A.F.A.M. Schobben 
C.M. Zwijnenburg     Prof. dr. D.R.A. Uges
J. Nyirenda
 





Vol ongeloof hebben wij vernomen 
dat ons lid, Samir Fetrat, zeer 
plotseling is overleden. Wij wensen de 
familie, vrienden, medestudenten en 
kennissen van Samir veel sterkte met 
dit enorme verlies.

Samir Fetrat
꙳ 17-10-1995 †  23-12-2017
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Geachte leden der K.N.P.S.V. 
Beste lezer,

De kater, een verschijnsel dat menig 
student weleens (of meerdere malen) 
heeft moeten doorstaan, is het gevolg 
van te veel alcoholische consumpties. 
Wanneer je ’s ochtends vermoeid wakker 
wordt met een droge mond, een misselijk 
gevoel en hoofdpijn, weet je hoe laat 
het is. De voorafgaande avond heb je net 
dat ene drankje te veel gedronken en nu 
moet je dat bekopen. Tijdens de afgelopen 
feestdagen zal menigeen met dit tafereel 
geconfronteerd zijn. Ik hoop echter dat dit 
de pret niet heeft mogen drukken en dat 
jullie allemaal een geweldige Sinter Kerst 
& Nieuw hebben gehad. 

De precieze oorzaak van katers is 
niet bekend. Waarschijnlijk speelt 
het vochtverlies een belangrijke rol, 
veroorzaakt door een verhoogde 
wateruitscheiding door de nieren. Dit geeft 

je een slap en moe gevoel en zorgt voor 
de droge mond de volgende dag. Tevens 
wordt alcohol in de lever afgebroken door 
de enzymen ADH en CYP2E1 tot het giftige 
acetaldehyde. Deze stof wordt in verband 
gebracht met de hoofdpijn en het trillerige 
gevoel. Marith van Schrojenstein Lantman 
gaat in deze Folia verder in op de vraag 
waar een kater nou precies vandaan komt. 
Daarnaast belicht ze ook de gevolgen van 
een kater en de invloed op de dagelijkse 
werkzaamheden. 

Wat kun je nou het beste doen wanneer je 
een kater hebt? Of nog beter, zijn er anti-
katermiddelen die een kater voorkomen 
wanneer je weer eens teveel gedronken 
hebt? In Amsterdam heeft een apotheker 
van het Hangover Information Center een 
voedingssupplement ontwikkeld en getest 
onder 600 studenten. In vergelijking met 
de placebogroep gaven de mensen die 
het anti-katermiddel voor het slapen gaan 
hadden ingenomen aan 80% minder last 

Redactioneel
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te hebben van de kater. Recentelijk hebben 
een geneeskundestudent en zijn vader, die 
apotheker is, een anti-katerpil ontwikkeld. 
De tablet bevat een hoge concentratie 
van een speciale groene thee uit China 
en schijnt de hoofdpijn of misselijkheid te 
verminderen. 

Naast het feit dat alcohol voor een nare 
kater kan zorgen, kan het ook de werking 
van medicijnen beïnvloeden. De meest 
bekende interactie is waarschijnlijk de 
versterking van de sedatieve werking, zoals 
bij de combinatie van benzodiazepines 
met alcohol. Daarnaast kan het ulcerogene 
effect van NSAID’s versterkt worden en 
kan de werking van cumarinederivaten 
versterkt worden. Medicijnen met een 
disulfiramachtige werking, waaronder 
metronidazol, remmen de afbraak van 
het toxische acetaldehyde, waardoor 
hoofdpijn, misselijkheid en tachycardie 
kunnen optreden. In deze Folia zal drs. 
Geurt van den Brink dieper ingaan op de 
invloed van alcohol op geneesmiddelen en 
vice versa. 

In deze Folia lees je daarnaast alles over 
de afgelopen K.N.P.S.V.-activiteiten, 
waaronder de internationale lunchlezing, 
EPSA in Brno, het functionarissenweekend 
en het NK-consultvoering. Aan het NK-
consultvoering heb ik zelf deelgenomen en 
dit was een erg leerzame en leuke ervaring. 
In het artikel beleef je de dag door de ogen 
van de winnaar, Rawa Ismail, zesdejaars 
Farmaciestudent uit Utrecht. Daarnaast 
zijn wij als Foliacommissie samen met 

de Pre Congress Tour committee gezellig 
wezen poolen. Ten slotte hebben wij 
als Foliacommissie weer een heerlijk 
recept bedacht en voor jullie gefilmd. 
In de Flippingbook of via Facebook is de 
bereidingswijze te zien,neem hier dus zeker 
een kijkje. 

Wij, de commissie ter redactie van de Folia 
Pharmaceutica 2017-2018 “Formositas”, 
zijn verheugd dat je al tot hier hebt weten 
te lezen en hopen dat de kater niet te zwaar 
is om de rest te lezen. Wij wensen jullie 
allemaal veel leesplezier toe!

Liefs,
Koen Wortelboer
h.t. voorzitter commissie ter redactie 
van de Folia Pharmaceutica 2017-2018 
“Formositas”



8 Folia Pharmaceutica - januari 2018

Lieve leden,

Terwijl ik in de trein op weg ben naar de 
Derde Dinsdag Borrel van „Aesculapius”, 
geniet ik na van een avond in ’t Vaatje 
met de commissies van P.S. Misschien 
kan ik het beter niet nagenieten noemen, 
want de symptomen, die optreden na een 
gezellige avond, zijn er zeker. Afgelopen 
weekend hebben we de Diesweek van U.P. 
afgesloten met een spetterend gala. Het was 
fantastisch!

Allemaal momenten dat wij als bestuur 
en vele leden met ons alcoholische 
versnaperingen nuttigen. Als je wakker wordt 
met een droge mond, je wilt graag eten (maar 
toch ook niet) en het lijkt alsof je de dag 
ervoor hebt meegedaan met het Nederlands 
Kampioenschap stoeptegelkoppen, weet je 
dat het weer zo laat is. Je hebt een kater. Een 
gevolg van dehydratatie, opgelopen door 
het drinken van te veel alcohol. Daarnaast 
wordt er door de afbraak van ethanol door 

de lever NADH en aceetaldehyde gevormd. 
Deze stoffen zijn toxisch, je wordt hierdoor 
nog vermoeider dan je al was door een korte 
nachtrust.

Kortom, genoeg redenen om geen alcohol 
meer te drinken en over te stappen op de 
cola. Toch lijkt dit bij studenten niet zo door 
te dringen. Een gemiddelde student drinkt 16 
glazen alcohol per week ten opzichte van 10 
glazen alcohol bij niet-studerende jongeren 
in dezelfde leeftijdscategorie. Er wordt dan 
ook gedacht dat er vele studenten zijn met 
een serieus alcoholprobleem. 

Wat is uiteindelijk het gevolg van regelmatig 
veel alcohol drinken? Wat doet het met 
ons lichaam? Heeft het drinken van alcohol 
invloed op onze studie? Maar, natuurlijk 
niet te vergeten, wat is de beste manier om 
zo snel mogelijk van die akelige kater af te 
komen?

K.N.P.S.V.



9Folia Pharmaceutica - januari 2018

Omdat alcohol zo’n normale softdrug is, 
wordt er in de apotheek vaak gevraagd of 
alcohol kan worden gedronken bij het gebruik 
van geneesmiddelen. Wat is de invloed van 
alcohol op geneesmiddelen? Kan er bij alle 
geneesmiddelen alcohol gedronken worden? 
Zo zijn er bekende middelen die worden 
voorgeschreven bij een alcoholverslaving, 
zodat je erg ziek wordt, wanneer je alcohol 
drinkt. Ook word je erg ziek bij de combinatie 
van alcohol met metronidazol, een 
antibioticum dat wordt gebruikt bij onder 
andere urineweginfecties en darminfecties. 
Daarnaast is er bewezen dat bepaalde 
geneesmiddelen minder effectief zijn in 
combinatie met alcohol.

Kortom, genoeg materiaal om een 
fantastische Folia mee te vullen! Dat dit 
alweer het januari nummer is betekent 
dat de winterjas bij iedereen uit de kast is 
gehaald en de kerstvakantie op het moment 
van schrijven in zicht is! Fijn met de familie 
genieten van glühwein voor de openhaard. 
Misschien liggen er zelfs cadeautjes onder de 
boom, wanneer je na een lange tijd thuisthuis 
weer hebt gevonden. Wie weet ga je bezig 
met het plannen van de zomervakantie, 
neem contact met ons op voor het plannen 
van een onvergetelijke SEP! In ieder geval 
even bijkomen van al die feestjes van de 
Diesweken (met bijbehorende kater).

Na de kerstvakantie stond er weer een druk 
programma klaar! Op 13 januari hebben 
wij met Bachelorstudenten Houten bezocht 
voor een hip potje GlowGolf, gevolgd door 

een pubquiz! Ook komende tijd wordt het 
weer gezellig! Op 27 januari is het alweer tijd 
voor de Algemene Vergadering, die dit jaar in 
Groningen zal plaatsvinden. Vlak daarna is op 
3 februari de Beroependag, waar weer eens 
benadrukt zal worden hoeveel verschillende 
kanten we op kunnen met onze fantastische 
studie. Kortom, genoeg te doen en te beleven 
de komende tijd!

Ik wil jullie allemaal nog een gelukkig 
nieuwjaar wensen! Ik hoop dat jullie kunnen 
genieten van een warme kop chocolademelk 
bij het lezen van deze Folia!

Namens het 115e bestuur der K.N.P.S.V.,

Fleur van Gelder

h.t. voorzitter
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Geachte lezer,
Daar zit je dan: een normale doordeweekse 
dag en langzaam voel je een steeds heftigere 
hoofdpijn opkomen. De dag ervoor was 
er weer een geweldig feestje en langzaam 
betaal je daar de prijs voor. Als student heeft 
iedereen het denk ik wel eens meegemaakt. 
Op het P.S.-hok zijn er vaak vele vragen over 
katers. 

Worden katers erger naarmate iemand 
ouder wordt? Wat is nou de beste anti-
kater techniek? Wanneer krijg je een ergere 
kater, na het drinken van een biertje of toch 
van een wijntje? De Folia commissie heeft 
dit keer gekozen voor het thema Alcohol & 
Katers en hopelijk worden deze vragen dan 
ook beantwoord.

Aangezien er zelf natuurlijk ook een interesse 
was voor het oplossen van katers, heb ik de 
meest wetenschappelijke site die bestaat 
even geraadpleegd: ‘Oma weet raad’. Een 
van de eerste oplossingen die werd gegeven 

is om een berg suiker in een glas water te 
gieten en dit op te drinken. Een andere tip 
die gegeven werd is, natuurlijk ook een zeer 
goede, om zo nu en dan even een glaasje 
water te drinken tijdens het drinken. De 
meeste tips die gegeven worden, zijn over 
het algemeen bekend, maar het zou toch 
prettiger zijn als er nog een makkelijkere 
oplossing wordt gevonden. Over het 
algemeen geldt toch wel dat de meeste 
mensen een avond stappen of drinken 
altijd erg mooi vinden, maar er is nog nooit 
iemand geweest die heeft gejuicht om een 
kater.

Hierboven is besproken hoe katers een 
grote rol spelen bij het nuttigen van alcohol. 
Een kater ontstaat natuurlijk alleen na het 
drinken van alcohol. Daarnaast zijn er nog 
een heleboel andere manieren te bedenken 
waarbij alcohol een grote rol speelt. Ten 
eerste kan alcohol natuurlijk worden 
gezien als een organische verbinding met 
een hydroxylgroep gebonden aan een 

G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum”
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koolstofketen. In onze studie komen de 
alcoholen en alcoholische verbindingen 
vaak naar voren. Alcohol wordt 
voornamelijk afgebroken door de lever en 
vandaar dat er ook vele ziektes gekoppeld 
kunnen worden aan (overmatig) alcohol 
gebruik. Aan de ene kant is er natuurlijk 
de alcoholvergiftiging, waar een plotseling 
overschot optreedt. Over het algemeen 
zijn er vaker alcoholische problemen 
gesuggereerd met lever fibrose en 
eventuele cirrose. Op dit moment is deze 
ziekte nog niet te genezen, maar ook daar 
worden vele ontwikkelingen gemaakt. 

In deze Folia zal er vast worden gesproken 
over de mogelijke ziektes die te maken 
hebben met alcoholgebruik. Bij P.S. wordt 
er natuurlijk ook zo af en toe een glaasje 
bier of wijn genuttigd. Nu blijkt het dat 
het zo nu en dan gezonde effecten kan 
veroorzaken, vandaar dat wij dat natuurlijk 
ook willen stimuleren. 

Naast het drinken van alcohol zijn wij bij P.S. 
ook druk met een heleboel andere zaken. 
De komende maanden zijn wij druk bezig 
met verschillende workshops, lezingen 
en is het programma van onze 136e Dies 
Natalis onthuld. In Februari verliezen wij 
ons één week lang in het paradijs. Wij 
hebben ongelooflijk zin in de week van de 
Dies en ik wil bij deze jullie ook van harte 
uitnodigen voor het Gala.

Daarnaast heeft ons eerste EJC-feest van 
dit collegejaar plaatsgevonden, waar 

iedereen zich alvast kon wanen in het 
“Winter Wonderland”. Op dit moment 
zitten wij in Groningen natuurlijk helemaal 
in het winter wonderland, want het is hier 
toch gemiddeld zo’n 5 graden kouder dan 
de rest van het land. Na al deze wijsheden 
willen wij jullie veel leesplezier wensen 
met het Folia en hopen wij dat jullie vragen 
over katers en alcohol worden beantwoord 
in het komende Folia. Daarnaast hopen 
we jullie allemaal terug te zien op onze 
Dies Natalis of op een van de komende 
activiteiten van de K.N.P.S.V.

Met vriendelijke groet,
namens het 136e bestuur der G.F.S.V. 
“Pharmaciae Sacrum”

Keri Mangnus
h.t. praeses
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L.P.S.V. „Aesculapius”

Beste (bio-)farmaceut,

Toen was het al weer tijd voor de tweede 
editie van de Folia voor dit collegejaar. 
Hopelijk hebben jullie allemaal kunnen 
genieten van de vorige en zal deze jullie net 
zo veel vermaak brengen. 

„Aesculapius” staat er nog steeds zonnig 
voor, ondanks het grauwe herfstweer dat 
ik op dit moment van achter mijn computer 
buiten voorbij zie trekken. We hebben 
een aantal mooie activiteiten gehad de 
afgelopen tijd. Zo hebben we samen met 
onze eerstejaars een pizza-filmavond 
georganiseerd, hadden we ons eerste 
Panaceafeestje en is onze almanak feestelijk 
onthuld. We hebben natuurlijk ook nog wat 
educatieve activiteiten neergezet zoals ons 
allereerste avondsymposium voor de master 
Farmacie, een lunchlezing en natuurlijk onze 
Inaugurele ALV.

Op het moment van schrijven staan we 
slechts drie weken van onze eigen Diesweek. 
De Diescommissie 2017-2018 ‘D(i)esirable’ 
heeft keihard gewerkt om een geweldige 
week neer te zetten ter ere van onze 132e 
Dies Natalis van 18 tot en met 22 December. 
Niet alleen zal er een geweldig afsluitend 
gala met diner zijn in ‘Koetshuis de Burcht’ 
plaatsvinden, maar er zullen nog zes andere 
prachtactiviteiten zijn. Naast de Diesreceptie 
is er een sportactiviteit, namelijk 
bungeesoccer en gaan we voor de cultuur 
naar het LAK waar we cursussen Afrikaanse 
percussie, striptekenen en jazz burlesque/
charleston zullen krijgen. Natuurlijk zal er 
halverwege de week een geweldig ‘Deepest 
D(i)esire Disco’-themafeestje worden 
georganiseerd. Voor het serieuzere aspect 
zullen we naar Sanquin in Amsterdam gaan 
voor een bedrijfsexcursie en zal er een 
symposium getiteld ‘A Desirable Future in 
the World of Pharmaceuticals’ plaatsvinden. 
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Al met al kijken we uit naar een geweldige 
week vol festiviteiten en gezelligheid!

Zo’n Diesweek past ook wel aardig goed bij 
het thema van deze Folia namelijk: ‘Alcohol & 
Katers’. Bij recepties, feestjes en gala’s wordt 
er natuurlijk vaak wel een glaasje (of twee) 
alcohol genuttigd. Voor de lichtgewichten 
onder ons kan dat dan soms al leiden tot 
een venijnige kater. Een kater hebben, 
wordt door internets betrouwbaarste 
bron, de Engelse Wikipedia, omschreven 
als “the experience of various unpleasant 
physiological and psychological effects 
following the consumption of ethanol, as 
found in wine, beer and distilled spirits”. Ik 
zal verder niet ingaan op de pathofysiologie 
achter de effecten van een kater, maar wil wel 
benadrukken dat een kater dus niet alleen 
fysiek maar ook daadwerkelijk psychologisch 
is. 

Hoewel vele studenten zullen beweren dat 
een zogenaamd ‘herstelbiertje’ de ochtend 
na een stevige stapavond de kater verlicht, 
is uit onderzoek enkel gebleken dat dit leidt 
tot een verhoogde kans op alcoholisme 
en problematisch alcoholgebruik. Het 
voordeel voor ons als studenten is wel dat 
de standaarddefinitie van alcoholisme niet 
voor ons geldt. Hoewel studenten vaak en 
soms ook veel drinken, wordt dit toch sociaal 
geaccepteerd en worden we niet afgescheept 
als alcoholisten!

Na een korte zoektocht kwam ik nog bij een 
goede suggestie voor de mensen onder ons 

die de komende tijd verwachten iets te diep 
in het glaasje te zullen kijken. Zoek een paar 
oude schoenen en haal een kilo kwark bij je 
favoriete buurtsuper. Wanneer je thuiskomt 
van een avondje stappen, gooi je de koude 
kwark in de schoenen, ga je ondersteboven 
van je bed hangen en stop je je handen in de 
met kwark gevulde schoenen. Gegarandeerd 
succes volgens het zeer betrouwbare internet 
(fabel! red.) (bron: Leijp.nl/kater-tips). 

Vanuit het mooie Leiden hoop ik dat jullie hele 
fijne, gezellige en vooral gezonde feestdagen 
hebben gehad!

Vivat, Crescat, Floreat, „Aesculapius”!

Namens het 132e bestuur der L.P.S.V. 
„Aesculapius” ‘Bouwnce’,

Bjorn Bouwer
h.t. praeses aesculapii
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U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum”

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

De wintermaanden zijn inmiddels begonnen 
en we zijn al halverwege het collegejaar. De 
U.P.’ers kunnen op het U.P.-hol genieten van 
warme chocolademelk met slagroom en de 
kerstmuziek werd al sinds begin november 
stuk gedraaid. December stond natuurlijk 
in het teken van de feestdagen, maar voor 
U.P. was eigenlijk november de ultieme 
feestmaand.

In de derde week van november heeft 
namelijk de 123e Dies Natalis van U.P. 
plaatsgevonden! Dit moest natuurlijk groots 
gevierd worden met een week vol leuke 
activiteiten. Met het thema ‘Nachtschade’ 
stond de week in het teken van onder 
andere de toxicologie, medicijnvervalsing, 
medicijnmisbruik en drugsgebruik. Maandag 
13 november werd de week gestart 
met het openingsfeest. Met het thema 
‘Poison Paradise’ heeft iedereen kunnen 

stralen tijdens deze blacklight party en er 
waren zelfs gifblauwe drankjes aanwezig. 
Woensdag hebben wij een bezoek gebracht 
aan het RIVM en zijn we aansluitend 
gaan Bossaballen (lees: volleyballen op 
luchtkussens), beachvolleyballen en 
-voetballen. Donderdag vond het succesvolle 
symposium plaats. Dit was druk bezocht en 
er waren een aantal ereleden van U.P. en 
apothekers aanwezig. 
De week werd spetterend afgesloten met 
het gala. Hierbij waren niet alleen U.P.’ers 
aanwezig, maar ook een grote delegatie 
van P.S.’ers en Aesculapen waren afgereisd 
naar het midden van het land. Ik wil de 
Diescommissie ontzettend bedanken voor 
de organisatie, zij mogen trots zijn! 

Naast deze mooie week hebben er 
nog verscheidende andere activiteiten 
plaatsgevonden. Zo zijn wij op excursie naar 
InteRNA geweest, is de bestemming van de 
Buitenlandexcursie onthuld (Lissabon) en 
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hebben wij twee hilarische toneelavonden 
gehad. Verder hebben voor de kerstvakantie 
de Sinterklaasborrel, de CPS Pubquiz en de 
legendarische Damesch- en Heerenactiviteit 
plaatsgevonden. 
Vlak na kerst zijn wij eindelijk op skireis 
gegaan! Met ruim 20 U.P.’ers en zelfs een 
paar P.S.’ers zijn wij naar Risoul afgereisd. 
Natuurlijk niet alleen om van de bergen af te 
glijden op ski’s of snowboard, maar ook om 
Oud en Nieuw goed te vieren. Ik heb mij laten 
vertellen dat frisse buitenlucht een kater 
tegengaat…

Deze editie van de Folia draait om alcohol en 
katers. Een welbekend fenomeen onder de 
studenten. Na een lange dag studeren duik 
je de kroeg in voor de nodige ontspanning, 
de eerste biertjes smaken toch wel goed 
en al snel voel je  de alcohol naar je hoofd 
stijgen. Dit wordt weer een lange nacht… De 
volgende ochtend heeft iedereen zijn eigen 
ritueeltje om de gevolgen te bestrijden. Cola 
en Aquarius drinken met een pizza-ontbijt zijn 
mijn persoonlijke favorieten. Er zijn daarnaast 
vele middelen via internet verkrijgbaar, die 
beweren een kater te bestrijden. Of deze ook 
daadwerkelijk helpen, laat ik in het midden. 

Het nieuwe jaar is net begonnen dus 
ook na de kerstvakantie staan er weer 
genoeg activiteiten gepland. In januari 
zullen de Ziekenhuisfarmacieavond, 
de NIA actualiteitenlunch en het S&G-
nieuwjaarsdiner met aansluitend een EFC-
feest  plaatsvinden. In februari zal de Van 
Lanschot actualiteitenlunch plaatsvinden, de 

Algemene Leden Vergadering en de Student-
docentquiz. Tevens zal na een jaar hard 
werken de 32e almanak verschijnen! 

Maart markeert voor ons als bestuur het begin 
van het einde, want tijdens de U.P.-borrel zal 
het 124e kandidaatsbestuur onthuld worden. 

Dan rest mij u nog veel leesplezier te wensen 
in alweer de tweede editie van de Folia en ik 
wens u nog een goed 2018!

Met vriendelijke groeten,
Namens het 123e bestuur der U.P.S.V. “Unitas 
Pharmaceuticorum”,

Nienke Op ’t Hoog
h.t. praeses
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Ph.V.D. ‘Hygeia’

Lieve K.N.P.S.V.’ers,

Je voelt je slap, moe, je hebt hoofdpijn en je 
bent af en toe zo misselijk dat (het lijkt of) je 
moet braken. We kennen het allemaal wel: 
de verschrikkelijke kater veroorzaakt door 
alcohol. Als kersverse student van 18 jaar in 
een nieuwe stad kom je vaak in aanraking met 
alcohol. Het begint al in de introductieweek 
van je stad, waar elke avond wel ergens een 
feestje georganiseerd wordt. Je bent nieuw 
in de stad en je wilt zoveel mogelijk nieuwe 
vrienden maken, dus je besluit overal heen 
te gaan. Vervolgens sluit je je aan bij een 
studentenvereniging en schrijf je je in bij 
P.S., „Aesculapius” of U.P. Om een beetje fit 
te blijven besluit je er ook bij te gaan roeien 
en meld je je aan bij een leuke studenten 
roeiverenging. Voor je het weet heb je al drie 
avonden per week een borrel of een feest 
plus je standaard afspraak in het weekend 
met je VVV’tjes en lig je daardoor ook vier 
ochtenden brak in je nieuwe uitschuifbare 
bed van de IKEA. 

Je kunt je lichamelijk ontzettend slecht 
voelen van een avondje gezellig borrelen met 
je vrienden. Het drinken van alcohol is een 
hele aanslag op je lichaam en kan zeker voor 
jongeren slecht zijn voor de ontwikkeling. 
Het kwam voor de meeste mensen dan ook 
niet geheel als verrassing dat de Nederlandse 
overheid besloot om vanaf 1 januari 2014 
de leeftijdsgrens voor alcohol te verhogen 
van zestien naar achttien jaar. Er komen ook 
steeds meer campagnes om jongeren en 
ouders bewust te maken van de gevaren van 
het nuttigen van alcohol op jongere leeftijd. 
Dus, zoals welbekend van reclames: Geen 
18, geen alcohol!  

De laatste tijd hebben ook de leden van 
Ph.V.D. ‘Hygeia’ weer wat katers moeten 
doorstaan. Zo hebben we op vrijdag 29 
september een zeer spannende workshop 
gevolgd als activiteit van de lichting uit 2016. 
Het was een erg grappige én nuttige avond! 
Op vrijdag 27 oktober hebben we het plezier 
van twee disputen gecombineerd door een 
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avond samen met het Leidse vrouwendispuut 
‘Aphrodite’ te organiseren. We hebben 
heerlijk bij de Florin in Utrecht gegeten en 
zijn daarna de stad in gegaan om te poolen 
en te dansen. Op vrijdag 17 november waren 
we met een afvaardiging van veertien leden 
aanwezig op het fantastische gala van U.P. 
Het was een mooie avond die de kater zeker 
waard was! 

Van 24 t/m 26 november zijn we afgereisd 
naar Weert in Limburg voor ons gebruikelijke 
najaarsweekend. Het was een geweldig 
weekend waarin we de AV hebben gehouden, 
in een escape room de gevaren en wezens uit 
het museum hebben moeten trotseren en we 
hebben genoten van een live cooking-dinner. 
Tussendoor was er ook nog een high beer 
en we zijn zaterdagavond gaan stappen in 
Weert, dus de kater was zeker weer aanwezig 
zondagochtend. Het was alles bij elkaar een 
zeer geslaagd weekend dat we ons nog lang 
zullen herinneren. 

Op woensdag 29 november was Hygeia op de 
Dispuuts Oriëntatie Borrel van „Aesculapius” 
aanwezig. Donderdag 7 december speelden 
we allemaal een beetje voor Sinterklaas 
tijdens de Sinterklaasavond met dobbelspel 
en op vrijdag 22 december was Hygeia met 
een grote afvaardiging aanwezig op het 
diesgala van „Aesculapius”.

Ook hebben we weer wat leuke activiteiten 
in het vooruitzicht. Na de Beroependag 
van de K.N.P.S.V. op zaterdag 3 februari de 
open activiteit van Hygeia zijn. Dit is een 

karaokeavond die Hygeia organiseert voor alle 
K.N.P.S.V.-leden. Kom dus na de Beroependag 
in je roze outfit gezellig wat liedjes zingen met 
ons!

Ik wens jullie nog veel leesplezier met deze 
Folia Pharmaceutica en hopelijk tot gauw op 
één van de activiteiten van de K.N.P.S.V. en 
onze open karaokeavond! 

Veel liefs,

Janna Hoogduin
h.t. voorzitter
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De alcoholkater wordt gedefinieerd als de 
combinatie van mentale en fysieke klachten 
die de dag na een zware drinkgelegenheid 
ervaren wordt en start wanneer de 
alcoholconcentratie in het bloed nul 
benadert. [1] Met andere woorden: je voelt 
je overreden door een vrachtwagen, nadat 
je een avond te lang door bent gegaan. Dit 
is een interessant toxicologisch verschijnsel 
waar men nog steeds niet uit is. Je hebt 
immers geen alcohol meer in je bloed 
zitten, dus je zou verwachten dat je geen 
dosisafhankelijke toxiciteit ziet. Het is ook 
vreemd dat iemand op twee verschillende 
avonden dezelfde hoeveelheid alcohol kan 
drinken, maar na de ene avond wel en na 
de andere avond geen kater krijgt. Verder 
zijn er mensen die ongelimiteerd kunnen 
drinken zonder een kater te ontwikkelen. Uit 
deze gegevens blijkt dat het hebben van een 
kater geen simpel verschijnsel is, maar een 
complex samenspel tussen mens, alcohol en 
omgeving. 

Hoe katers ontstaan is eigenlijk niet duidelijk. 
Het bekende verhaal is natuurlijk dat alcohol 
de kater veroorzaakt, maar op het moment 
van de kater heb je geen alcohol in je bloed. 
De notie stelt dan dat een metaboliet van 
alcohol de veroorzaker kan zijn van de kater. 
Alcohol wordt door ADH en CYP2E1 omgezet 

in aceetaldehyde, welke vervolgens door 
ALDH omgezet wordt in azijnzuur en in die 
vorm het lichaam verlaat. [2] Het ALDH-
genotype bleek een factor te zijn die invloed 
had op de ontwikkeling van een kater, maar de 
aceetaldehydeconcentratie in het bloed was 
niet significant gecorreleerd aan de ernst van 
de kater. De resultaten van de verschillende 
studies geven een onduidelijk beeld weer van 
de invloed van aceetaldehyde. [2] Wellicht 
heeft aceetaldehyde tijdens de alcohol-
intoxicatiefase een effect wat persisteert in 
de katerfase. [2] Er zijn ook metabolieten 
die in mindere mate voorkomen na 
alcoholconsumptie: ethylglucuronide en 
ethylsulfaat. Deze metabolieten zijn tot 35 
uur na consumptie terug te vinden zijn in het 
bloed. [3] Echter, deze metabolieten zijn ook 
niet significant gecorreleerd met de ernst 
van de kater. Wel lijkt er sprake te zijn van 
een correlatie tussen de metabolieten en 
de mate van onvermogen. [3] Deze mate 
van onvermogen is een onderdeel van de 
symptomen van de kater. [3] 

De volgende factoren bleken geen effect op 
de ernst van de kater te hebben: vasopressine, 
elektrolyten, glucose, vrije vetzuren, lactaat 
of metabole acidose. Wel is aangetoond dat 
C-reactive protein, IL-12 en IFN-y verhoogd 
zijn in de katertoestand, en dat je immuniteit 

Komt de kater morgen wel?
PROFIEL
Marith Michorius van Schrojenstein Lantman
Zesdejaars Farmaciestudent in Utrecht
Favoriete gerecht: rundercarpaccio  
Favoriete drankje: Gin-Tonic
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is verlaagd tijdens het hebben van een 
kater. [2] Factoren die de kater kunnen 
beïnvloeden zijn persoonlijkheid, stress, 
gezondheid, leeftijd, geslacht, rookgedrag, 
drugsgebruik, activiteit tijdens drinken, 
type drank, slaapkwaliteit en duur van de 
slaap. [2] Verder bleek in een studie met 
tweelingen dat genetische variatie invloed 
heeft op de incidentie van katers, maar 
welke genen specifiek betrokken zijn is in 
deze studie niet verder onderzocht. [4]

Hoewel een kater een toestand is die je 
over jezelf afroept, heeft het wél gevolgen 
waar je misschien niet aan denkt als je in de 
kroeg zit. Zo kunnen dagelijkse activiteiten 
die een normale cognitie vereisen minder 
goed uitgevoerd worden in een ‘katerige’ 

toestand. [5] Denk hierbij aan management 
skills, chirurgische procedures, het opereren 
van complexe apparatuur en het vermogen 
om een auto te besturen. [5] Hiernaast zijn 
motorische vaardigheden, zoals fietsen 
of skiën, lastiger tot een goed einde te 
brengen als je een kater hebt. [5] Door het 
hebben van een kater kunnen mensen hun 
werk minder goed uitvoeren en missen ze 
afspraken. [5] Een Amerikaanse enquête liet 
zien dat 9.2% van de werknemers minimaal 
een keer een kater had op het werk en dat 
10.2% van de participanten een kater had 
of onder invloed was tijdens werktijd in de 
afgelopen 12 maanden. [6]  

Uit deze gegevens blijkt dat katers veel 
ervaren worden door mensen en dat het 
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een grote impact heeft op hun dagelijkse 
werkzaamheden. Toch blijven we doorgaan 
met drinken. Niet-gepubliceerd onderzoek 
heeft aangetoond dat de overgrote 
meerderheid van de studenten drinkt 
ongeacht de gevolgen van de volgende 
dag. Dit roept de vraag op: willen we 
een remedie tegen katers op de markt 
brengen?  Vanuit farmaceutisch oogpunt 
is het natuurlijk interessant, maar er zit 
ook een maatschappelijke kant aan dit 
verhaal. Een ‘kater’ is namelijk geen ziekte, 
maar het gevolg van een keuze die je zelf 
maakt. Moet je daar dan een geneesmiddel 
voor kunnen halen? Aan de andere kant 
hebben katers wel degelijk een effect op 
jou als persoon, in je werk en in de socio-
economische positie die je inneemt. Zou je 
minder studievertraging op hebben gelopen 
als je tijdens al je katerdagen had kunnen 
strijden in de UB? Verder moeten we ons 
afvragen of het misschien niet tijd is voor een 
progressieve aanpak?  Om een katermiddel 
te wíllen ontwikkelen? 

De tijd zal het leren… 
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1. Inleiding
Veel geneesmiddelgebruikers zullen, 
incidenteel of regelmatig, ook alcohol 
gebruiken. In dit artikel zal in vogelvlucht 
worden besproken of gelijktijdig gebruik, 
kwaad kan. Daarbij zal vooral op de 
achterliggende mechanismen worden 
ingezoomd. Binnen de beschikbare ruimte 
is het niet mogelijk om volledigheid na te 
streven. Een veel uitgebreider overzicht 
is te vinden in het artikel van Chan en 
Anderson (Chan & Anderson, 2014). 

2. Effecten van alcohol
Bekende acute effecten van alcohol 
zijn de dempende werking op het 
centrale zenuwstelsel, leidend tot 
sufheid en verstoring van psychomotore 
functies. Verder kunnen euforie, 
ontremming, agressie, amnesie en 
enige angstonderdrukking optreden. De 
consequenties van chronisch alcoholgebruik 
zijn, zeker bij hogere doses, ingrijpend. 
Onder meer pancreatitis, levercirrose, 
hypertensie, hartritmestoornissen, 
aantasting van het maagslijmvlies en 
kanker (o.a. slokdarmkanker, darmkanker 
en borstkanker) zijn mogelijk (Chan 
& Anderson, 2014). Met name na het 
langdurig nuttigen van hoge doses zijn 

vitaminetekorten en het syndroom van 
Korsakoff bekend. Tegen de 10 procent 
van de volwassenen in Nederland valt 
in de categorie zware drinkers, dan wel 
alcoholisten of probleemdrinkers. 

3. Farmacokinetiek van alcohol
Zoals velen zullen weten: de afbraak 
van alcohol tot aceetaldehyde is het 
schoolvoorbeeld van een nulde orde 
proces. Per tijdseenheid wordt een vaste 
hoeveelheid (en niet een vast percentage) 
alcohol afgebroken. In werkelijkheid is 
het iets complexer: bij lage concentraties 
wordt alcohol voor 80 – 90% omgezet 
door het enzym alcoholdehydrogenase. 
Dit enzym heeft een Km-waarde van circa 
1 mmol/liter. Dat komt overeen met een 
concentratie die al bij enkele slokken wijn 
of bier wordt bereikt. De consequentie 
is dat dit enzym snel verzadigd is. Vooral 
bij hogere alcoholconcentraties is een 
tweede enzym ook van belang: CYP2E1 
(zie figuur 1). Dit enzym heeft een 10 keer 
hogere Km-waarde: ca. 10 mmol/liter.  
Deze concentratie ligt in de buurt van 
het wettelijk maximum voor ervaren 
bestuurders: een alcoholpromillage van 0,5. 
Bij deze en nog hogere alcoholconcentraties 
draagt CYP2E1 voor 50% of meer bij aan de 

Geneesmiddelinteracties
... met alcohol

PROFIEL
Geurt van den Brink, universitair docent,
afdeling Farmacoepidemiologie & Klinische Farmacologie, 
Departement Farmaceutische Wetenschappen, Universiteit 
Utrecht
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alcoholafbraak. Het enzym CYP2E1 is, in 
tegenstelling tot alcoholdehydrogenase, 
induceerbaar, onder meer door chronisch 
alcoholgebruik (Chan & Anderson, 2014). 
Voor nadere uitleg over de gebruikte 
kinetische parameters raadplege men een 
leerboek farmacologie. 

Figuur 1. Schematische weergave van het 
metabolisme van ethanol.

4. Farmacokinetische interacties

4.1. Alcohol beïnvloedt 
geneesmiddelen

4.1.1. Vertraagde afgifte preparaten
Bij preparaten met gereguleerde afgifte 
(m.g.a.) die samen met alcohol in het 
maagdarmkanaal belanden, kan het 
afgifteprofiel van het middel veranderen. 
Dit kan tot “dose dumping” leiden. Dit 
fenomeen is onder meer beschreven bij 
gebruik van bepaalde vertraagde afgifte 
preparaten van metoprolol, venlafaxine en 
opioïden (Jedinger et al 2014).   

4.1.2. Paracetamol
De veelgebruikte pijnstiller paracetamol 

wordt vooral geglucuronideerd en 
gesulfateerd. Slecht een klein gedeelte, 
minder dan 5%, wordt door het enzym 
CYP2E1 omgezet. Via deze route wordt 
een toxische metaboliet gevormd, het 
NAPQI (N-acetyl-para-benzochinonimine). 

Deze verbinding kan aan levercellen 
binden en zo tot ernstige leverschade 
leiden. Onder normale omstandigheden 
gebeurt dat echter niet omdat NAPQI 
in het lichaam efficiënt door glutathion 
wordt weggevangen. 
Zoals eerder is gemeld: chronisch gebruik 
van alcohol leidt tot inductie van het 
enzym CYP2E1. Dit leidt bij gebruik van 
paracetamol tot toegenomen vorming van 
het toxische NAPQI. Aangezien chronisch 
alcoholgebruik ook nog eens leidt tot 
vermindering van de glutathionvoorraad, 
is de verwachting dat chronische 
alcoholgebruikers een verhoogde kans 
hebben om leverschade te ontwikkelen 
bij gebruik van paracetamol. Dat lijkt 
bevestigd te worden door een onderzoek 
waarbij 209 achtereenvolgende 
paracetamolintoxicaties zijn geanalyseerd. 
Patiënten bekend met chronisch 
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alcoholgebruik ontwikkelden vaker een 
hepatisch coma, al was de kans om te 
overlijden niet verhoogd in deze groep 
(Schiodt et al. 2002). In een systematische 
review van zes gerandomiseerde studies 
wordt echter gevonden dat therapeutische 
doses paracetamol (tot 4 gram per etmaal) 
geen verhoogde kans op leverschade 
opleveren voor regelmatige drinkers 
(Rumack et al. 2012). Desondanks wordt 
op de KNMP Kennisbank geadviseerd bij 
chronisch alcoholgebruik een maximale 
dagdosering van 2 gram aan te houden.  

4.2. Geneesmiddelen beïnvloeden 
alcohol
Het bekendste voorbeeld van een 
geneesmiddel dat een sterke invloed 
heeft op het metabolisme van alcohol, 
is disulfiram. Dit middel, beter gezegd: 
enkele van zijn metabolieten, remt het 
enzym aldehyde-dehydrogenase waardoor 
de concentratie van aceetaldehyde vijf 
tot tien keer hoger wordt. Dit veroorzaakt 
onder meer blozen, hoofdpijn, tachycardie, 
misselijkheid en duizeligheid en dat is ook 
de bedoeling: de indicatie is “Voorkoming 
van alcoholgebruik als hulpmiddel bij de 
psychotherapie tegen alcoholisme”.   
Patiënten die metronidazol gebruiken, 
verdragen alcoholische dranken soms slecht 
en kunnen de boven vermelde symptomen 
vertonen. Het is de vraag of het hier, zoals 
vaak is aangenomen, een “disulfirameffect” 
betreft. Een stijging van de concentratie aan 
aceetaldehyde in het bloed wordt namelijk 
niet altijd gevonden (Karamanakos et al. 

2007). 

5. Farmacodynamische interacties
Algemeen geldt dat bij geneesmiddelen 
die een sederend, sufmakend, 
slaapbevorderend effect hebben dit 
door gelijktijdig gebruik van alcohol 
wordt versterkt. Een dergelijk effect is te 
verwachten bij onder meer de tricyclische 
antidepressiva, mirtazapine, antipsychotica 
en verschillende anti-epileptica. Met name 
bij de benzodiazepines is dit uitgebreid 
onderzocht. Duidelijk is, dat bijvoorbeeld 
de rijvaardigheid (reactiesnelheid, 
beoordelings- en coördinatievermogen) 
door de combinatie van beide stoffen sterk 
kan worden aangetast. 

Bij morfine en verwante pijnstillers worden 
ook de sederende effecten versterkt. Ook 
relevant is de versterkte onderdrukking van 
het ademhalingscentrum. 

Een acuut effect van alcohol is 
vaatverwijding. De vaatverwijdende werking 
van vaatverwijdende calciumantagonisten 
kan worden versterkt. De combinatie van 
alcohol met metamfetamine kan resulteren 
in tachycardie (Chan & Anderson, 2014). 

6. Afrondend
Geneesmiddelen en alcohol kunnen elkaar 
wederzijds beïnvloeden. De versterking 
van de sederende werking en de negatieve 
effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid 
betreffen relevante wisselwerkingen. 
Verder worden verschillende aandoeningen 
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door chronisch alcoholgebruik veroorzaakt 
of versterkt. Als deze medicamenteus 
worden behandeld, is er indirect ook sprake 
van geneesmiddelinteracties met alcohol. 

Referenties
Chan L-N, Anderson GD. Pharmacokinetic 
and pharmacodynamic drug interactions with 
ethanol (alcohol). Clin Pharmacokinet 2014; 53: 
1115 – 36

Jedinger N, Khinast J, Roblegg E. The design of 
controlled-release formulations resistant to 
alcohol-induced dose dumping – a review, Eur 
J Pharmaceutics Biopharmaceutics 2015; 87: 
217 - 26

Karamanakos PN, Pappas P, Boumba VA et 
al. Pharmaceutical agents known to produce 
disulfiram-like reaction: effects on hepatic 
ethanol metabolism and brain monoamines. Int 
J Toxicology 2007; 26: 423 – 32
Rumack B, Heard K, Green J, Albert D, Bucher-
Bartelson B et al. Effect of Therapeutic Doses 
of Acetaminophen (up to 4 g/day) on Serum 
Alanine Aminotransferase Levels in Subjects 
Consuming Ethanol: Systematic Review and 
Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. 
Pharmacotherapy 2012; 32: 784 – 791. 

Schiodt FV, Lee WM, Bondesen S et al. Influence 
of acute and chronic alcohol intake on the 
clinical course and outcome in acetaminophen 
overdose. Aliment Pharmacol Ther 2002; 16: 
707 – 15



BENU KRACHT VAN 8!

ONZE ZORG IS ALTIJD MAATWERK

5

UW PERSOONLIJKE GEGEVENS 
        BIJ ONS IN VERTROUWDE HANDEN

3

        DESKUNDIGE 
           VEILIGHEIDSCHECK VAN UW 
MEDICIJNGEBRUIK

2

       DAG EN NACHT 
            BEREIKBAAR VIA APOTHEEK, 
DIENSTREGELING EN ONLINE

6
HERHAALSERVICE 
         VOOR UW MEDICIJNEN

4

        WE STAAN KLAAR VOOR 
UW GEZONDHEIDSVRAGEN

1

8
           SERVICE MET 
EEN GLIMLACH

       UW MENING TELT
7

www.benuapotheek.nl 

Bij BENU Apotheek staat u centraal. Wij staan voor optimale service 
en kwaliteit, geven u graag advies en begeleiden u bij het verstrekken 
van medicijnen. Dat vatten we samen in de Kracht van 8. 

BENU_A5_krachtvan8.indd   1 08-10-14   11:24

http://www.benuapotheek.nl/


26 Folia Pharmaceutica - januari 2018

Na ongeveer een jaar lang voorbereiden 
met VISA-applicaties, een appartement 
zoeken en andere administratieve zaken 
was het eindelijk zover: een onderzoekstage 
in Singapore bij de Nationale Universiteit 
van Singapore (NUS) voor 9 maanden. Van 
januari tot september was ik weg op mijn 
exotische en leerzame reis. 

In deze 9 maanden heb ik ontzettend 
veel ervaren, van een Summer School in 
Indonesië tot het opzetten van meerdere 
diermodellen.

Het onderzoeksonderwerp was de 
ontwikkeling van nieuwe nano-vesicles voor 
de behandeling van centraal zenuwstelsel 
aandoeningen. Het lab waar ik stage liep, 
bestond uit meerdere internationale PhD’ers 
van o.a. China, India, Rusland en Frankrijk.
Het project was in samenwerking met 
meerdere instituten verspreid over het kleine 
Singapore, waar ik dierproeven, celwerk en 
immuunhistochemie heb uitgevoerd. Het 
project was druk met veel vergaderingen 
over heel Singapore heen, maar een 
uitdaging die de moeite waard was!

Profiel:
Naam: Daan Paget
Studie: 6e jaars Farmacie in Utrecht
Favoriete drankje: Irish coffee

Onderzoeksstage in Singapore

Onderzoeksstage: op avontuur in Singapore!

Figuur 1: Daan bij de Kawah Putih in Indonesië (Witte krater), een kratermeer met 
zwavelgas.
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De cultuur van Singapore
Singapore is een multicultureel land met 
voornamelijk veel Chinese en Indische 
cultuur. Het wordt soms de meest westerse 
stad van Azië genoemd en daar kan ik me 
in vinden. Het is modern en heeft veel 
westerse invloeden, zoals westerse media 
en restaurants. Het klimaat is warm en 
vochtig dus eigenlijk zweet je altijd. Verder 
wordt Singapore gerekend tot een van de 
duurste steden om te wonen in de wereld. 
Gelukkig kon ik de eerste 4 maanden een 
appartement huren met Franse studenten 
in het centrum voor ongeveer 650 euro 
per maand (met zwembad!). Hoewel ik een 
kamer moest delen, was dit een erg leuke 
ervaring. 

Het land heeft  ook veel te bieden voor 
toeristen met name Gardens by the Bay 
(zoals te zien in de onderstaande foto) en 
Harbourfront zijn toeristische hotspots. 

Helaas is Singapore ongeveer 60x kleiner dan 
Nederland, dus na een aantal weken heb je 
alles wel gezien! Gelukkig is Singapore de 
springplank van Azië met veel opties om te 
reizen. Echter, na 9 maanden rijst, wil je ook 
een keer gewoon een (goede) hamburger…

De grootste aanpassing vanuit Nederland 
was de werksfeer en werkhouding. In Azïe 
(en zeker in het onderzoek) werken ze 11-13 
uur per dag. Daarnaast werken ze ook vaak 
in het weekend en op vakantiedagen, verder 
is de werksfeer wat killer dan in Europa. Het 
contact onderling is minder en er wordt 
gefocust op enkel jouw eigen projecten. 
Dit was persoonlijk wel een omschakeling 
van houding, maar met hulp van mijn 
Europeaanse begeleider was dit goed te 
doen. Er is veel te leren van de werkhouding 
in Azïe, maar soms was het naar mijn gevoel 
niet altijd even efficiënt als in Nederland.

Figuur 2: Marina bay van Singapore. Met de Singapore Flyer (het reuzenrad) en de Marina 
Bay Sands, een 5-sterren hotel in de vorm van een boot.
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Vakantiebestemmingen
Buiten het werk in het lab heb ik ook kunnen 
genieten van de mogelijkheid van reizen. 
Maleisië is ongeveer 4 uur met de bus van 
Singapore en is vele malen goedkoper. 
Maleisië heeft mooie bergpassen, tempels 
en duik plekken. Daarnaast ben ik ook naar 
Tokyo, Taipei en Indonesië gegaan. Mijn 
persoonlijke favoriet was Tokyo. De cultuur is 
divers en het eten is heerlijk, met als favoriet 
de Takoyaki (octopus ballen). In Indonesië 
was ik uitgenodigd voor een Summer School 
in Nanomedicine in Bandung (West-Java). 
Hier heb ik kunnen genieten van de vele 
winkelcentra en de ‘witte krater’ Kawah 
Putih. Hoewel ik vrij weinig vakantie 
(ongeveer 3 weken) had over de 9 maanden, 
heb ik er het beste van kunnen maken!

Kortom, mijn ervaringen in Singapore waren 
heel interessant. De nieuwe cultuur, de 
ervaringen in het lab en de internationale 
setting waren verfrissend. Ik zou zeker 
Singapore aanraden voor studenten en 
toeristen, echter na 4-5 dagen heb je alles 
wel wat betreft de stad gezien!

Figuur 3: Akihabara, een bekende electronische wijk in Japan, gekenmerkt door veel 
electronische winkels en arcades.



Onderzoek doen in het buitenland?
Het Stipendiafonds KNMP geeft je mede de mogelijkheid

Het Stipendiafonds van de KNMP verleent drie keer per jaar een bijdrage aan studenten Farmacie en 
Biofarmacie. Jaarlijks is daarvoor 20.000,- Euro beschikbaar. 

De stipendia zijn bedoeld als bijdrage in de kosten voor het maken van een studiereis met het doel 
onderzoek te verrichten in het buitenland. De studiereis moet bijdragen aan de wetenschappelijke 
vorming van de student en verder ten voordele zijn van de Nederlandse samenleving en wetenschap. 

Heb je interesse?
Zie je een studiereis wel zitten én heb je een goed onderzoeksvoorstel? Dien dan een aanvraag in. 
Het Curatorium beoordeelt de aanvragen drie keer per jaar, in januari, juli en oktober. De aanvragen 
dienen bij ons binnen te zijn in de periode voorafgaand aan het trimester waarin het onderzoek zal 
plaatsvinden. 

De aanvragen worden beoordeeld door een Curatorium dat bestaat uit een hoogleraar Farmacie, de 
secretaris van de KNMP, een bureaufunctionaris van de KNMP en een student Farmacie.
 
Aan de toekenning van een stipendium is de voorwaarde verbonden dat na de studiereis over het 
bijvak een kort verslag aan het Curatorium wordt gezonden voor eventuele publicatie in het 
Pharmaceutisch Weekblad. 
        
Het aanvraagformulier kun je opvragen bij het secretariaat van het Curatorium via
Postbus 30460
2500 GL  DEN HAAG
Telefoon 070-37 37 240
E-mail stipendiafonds@knmp.nl
of download het aanvraagformulier via knmp.nl/over-de-knmp/fondsen/stipendiafonds

A4 stipendiafonds advertentie 2014.indd   1 04-03-15   14:51
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EPSA Autumn Assembly

Begin november ben ik met 9 andere 
Nederlanders afgereisd naar Brno om deel 
te nemen aan de EPSA Autumn Assembly. 
De delegatie was goed vertegenwoordigd in 
het EPSA Team, als vertegenwoordigers van 
de Nederlandse studenten in de Europese 
ALV en gewoon als deelnemers. Ik was 
mee als deelneemster om twee redenen. 
Allereerst heb ik goed gekeken naar hoe de 
organisatie van het congres verliep, zodat 
ik dat kan meenemen naar de organisatie 
van het EPSA Annual Congres in april in 
Nederland. Ten tweede  was ik natuurlijk 
ook mee voor de minder serieuze zaken en 
hebben de Tsjechische drankjes en biertjes 
mij uitstekend gesmaakt.

Het thema van het congres was ‘Digital 
Revolution in Healthcare’. Gedurende de 
twee ochtenden symposium kwamen er 
sprekers, die vertelden over bijvoorbeeld 

‘Big data’ en hoe wij die data als farmaceuten 
kunnen gebruiken en over eHealth. Bijna alle 
sprekers wisten de zaal te boeien en hun 
visie op de toekomst te geven. De ochtenden 
werden afgesloten met een discussie, waarbij 
de deelnemers vragen konden stellen. Helaas 
liep dit niet echt uit op een discussie, maar 
meer op een vragenuurtje. Daardoor is het 
toch lastig een conclusie te trekken over wat 
de toekomst ons op het gebied van digitale 
revolutie gaat brengen en welke invalshoek 
het meest leidend zal zijn.

Naast het symposium waren er ook veel 
workshops en trainingen. Ik vind workshops 
zelf iets minder interessant op een congres 
omdat ze vaak heel erg inhoudelijk zijn en 
het meer lijkt op een college. De trainingen 
daarentegen vond ik echt heel erg leuk. Zo 
was mijn hoogtepunt ‘networking’, hier heb 
ik namelijk met 25 andere studenten 

Hoihoi! Mijn naam is Anne, ik ben Vice-
Chairperson van de Reception Committee (RC) 
en mij is gevraagd wat te schrijven over mijn 
ervaringen in Tsjechië
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gediscussieerd over hoe je het beste 
alle sociale media kan gebruiken voor je  
netwerk en hoe je jezelf in 30 seconden kan 
presenteren aan een onbekende. Hier heb ik 
veel mensen leren kennen waar ik het hele 
congres nog mee opgetrokken ben. Andere 
Nederlanders vonden juist de Science 
Excursion en de workshops heel leuk. Zo is er 
voor ieder wat wils tijdens een congres.

Niet alleen het educatieve programma was 
leuk; ook de feestjes waren weer een groot 
succes. Tijdens International Night hebben 
we als RC een molentje als gadget uitgedeeld 
ter promotie van ons eigen congres. De 
gadgets waren exclusief en we hebben dan 
ook veel jenever geproost voordat we de 

gadget uitdeelde. De gala-avond was voor het 
eerst met een feestje na het diner.  Die avond 
was  ook de prijsuitreiking van een prijsvraag 
waarbij ik samen met Diederik Enschede een 
fles Becherovka heb gewonnen: het begin 
van een lange nacht en een zware terugreis.

Op de foto’s zie je de Nederlandse delegatie 
in het oranje tijdens International Night, 
(linkerpagina) een foto waarop ik de update 
van onze RC vertel aan de ALV en een foto 
die gepost is op instagram. Het meisje in het 
midden was erg blij met haar oranje gadget!

Ik heb nog een week lang in een EPSA-bubbel 
geleefd en kijk erg uit naar het EPSA congres 
in Nederland!
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Geachte lezers,
De afgelopen tijd zijn in alle drie de steden 
van de K.N.P.S.V. lunchlezingen gehouden 
over wat de K.N.P.S.V. op internationaal 
gebied voor haar leden kan betekenen, 
zo ook in het mooie Leiden. Op 26 
september streek het voltallige bestuur 
en een gedeelte van de internationale 
commissie der K.N.P.S.V. neer in Leiden om 
iedereen van broodjes en informatie te 
voorzien.  De informatie vloeide rijkelijk, 
in de korte drie kwartier die beschikbaar 
was werd verteld over de verschillende 
aspecten van de K.N.P.S.V., EPSA en IPSF. 
Zo werd er informatie gegeven over de 
vele mogelijkheden die ze konden bieden 
voor het studeren in het buitenland 
of het lopen van stages over de grens. 
Hiernaast werd ook de structuur van de 
verenigingen toegelicht. Vooral binnen 
EPSA werd trots verteld dat 4 van onze 

eigen K.N.P.S.V. leden een zetel hebben 
kunnen bemachtigen in het bestuur. Een 
van de activiteiten van EPSA die in het 
bijzonder in het zonnetje werd gezet was 
de TWIN, de jaarlijkse uitwisseling die 
Nederlandse studenten een kans biedt 
een kijkje te nemen hoe het studeren 
in het buitenland in elkaar zit. Dit leek 
mij ontzettend leuk om een keer mee te 
maken. Vorig jaar zijn vrienden van mij al 
vertrokken naar Frankrijk en daar heb ik 
hele goede verhalen  over gehoord, dus 
ik was gemotiveerd om dit jaar ook mee 
te gaan. Helaas kon ik het uiteindelijk 
toch niet voor elkaar krijgen, omdat mijn 
agenda al met belangrijke dingen gevuld 
was dat weekend, maar ik hoop nog een 
andere keer mee te kunnen gaan. 

Naast al die activiteiten in het buitenland 
hebben we ook iets heel leuks in eigen 

Internationale Lunchlezing

PROFIEL
Naam: Glenn van Veldoven 
Studie: 2e jaars BFW in Leiden 
Lievelingseten: Oostenrijkse Kaiserschmarren
Lievelingsdrankje: lekker biertje of een straaljager 
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land: het EPSA Annual Congress komt 
naar Baarlo! Laura Mulder kon daar alles 
over vertellen en ondanks dat er niet veel 
tijd voor haar over bleef (een krappe 5 
minuten) wist ze toch alles over te brengen. 
Ze zocht nog mensen die het Helping Team 
konden vormen en de commissie met 
alles konden ondersteunen. Dit sprak mij 
en nog enkele andere studenten uit mijn 
jaar erg aan, omdat dit  toch de uitgelezen 
mogelijkheid is om een EPSA congres 
van een hele andere kant mee te maken. 
Ik moet nog  kijken of ik dit mooi kan 
combineren met de verplichtingen die we 
dan hebben voor verschillende practica, 
maar dit staat zeker op mijn lijstje van 
dingen die ik wil meemaken. 

Kortom, de lunch was heerlijk en we 
hebben veel geleerd, maar om alles te 
weten te komen heb je natuurlijk veel 
langer nodig dan 3 kwartier.
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Zaterdag 7 en zondag 8 oktober stond 
het K.N.P.S.V. –weekend op de planning. 
Samen met een aantal andere Aesculapen 
vertrok ik op zaterdagochtend met de trein 
richting Utrecht. De trein was helemaal 
vol omdat de Hogeschool Utrecht een 
open dag had, waardoor we de hele reis 
moesten staan. Gelukkig kwam ik  in de 
trein twee IPSF vrienden tegen die ook 
naar de algemene vergadering kwamen. 
Aangekomen in Utrecht, kon iedereen een 
kopje koffie of thee pakken waarna de 
algemene vergadering om 12 uur van start 
ging. 
Tijdens de algemene vergadering is  
weer een aantal belangrijke punten 
besproken. De K.N.P.S.V. gadget van dit 
jaar zullen K.N.P.S.V.-Happy Socks zijn. 
Er zijn twee voorstellen aangenomen: 

de naam van de NK baliegesprekken zal 
veranderen in NK consultvoering en er is 
een lotingsprocedure ingesteld voor de 
activiteiten van de K.N.P.S.V. Daarnaast 
heeft de lustrumcongrescommissie 
de locatie onthuld middels een 
onthullingsfilmpje. Hieruit bleek dat 
het lustrumcongres zal plaats vinden in 
Luik! De algemene vergadering verliep 
heel snel, waardoor zelfs alle moties 
nog doorgenomen zijn. Na de algemene 
vergadering gingen we met een grote 
afvaardiging richting restaurant Florin. 
Daar kon iedereen genieten van heerlijke 
hamburgers en daar hoorde uiteraard een 
lekker biertje bij. Na het eten bleven een 
aantal mensen in het restaurant biertjes 
drinken, terwijl anderen richting een bar 
gingen om daar de tijd te overbruggen. 

K.N.P.S.V.-weekend
PROFIEL
Naam: Anna Tichler
Studie: 4e jaars BFW in Leiden
Lievelingseten: Lasagne
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Om 22.00 uur begon het K.N.P.S.V.-feest 
in de Grote Catacomben. Onze eigen 
DJ Hanne zorgde voor de goede muziek 
waardoor iedereen lekker los kon gaan. 
Het feest ging door tot in de late uurtjes. 
Aan het einde moesten we nog even 
zoeken naar alle bierglazen, maar gelukkig 
hebben we ze allemaal gevonden. Zo 
konden ook de laatste mensen rustig hun 
bedje opzoeken, na een lekkere midnight 
snack natuurlijk. 

Op zondagmiddag stond de 
functionarissenactiviteit op de planning. 
We gingen lasergamen in O.Z.E.B.I.! De 
groep werd in tweeën opgesplitst en 
iedereen kreeg een wapen. De ruimte 
was erg groot en heel mooi ingedeeld. 
Het was helemaal donker en er was overal 
rook, waardoor je soms niks zag. Iedereen 
kwam helemaal bezweet terug na de 
eerste ronde. 

Aan het eind kon je zien hoeveel punten 
je behaald had. Niet iedereen was er even 
goed in, want er waren ook een aantal 
mensen die uiteindelijk een negatief 
aantal punten hadden gehaald. Iedereen 
mocht twee spelletjes spelen en aan het 
eind kon iedereen nog genieten van een 
lekker drankje met een hapje. Het was een 
erg geslaagde functionarissenactiviteit! 
Iedereen ging daarna weer lekker naar 
huis toe om bij te komen van het leuke 
K.N.P.S.V.-weekend. 
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Op 14 oktober vond het NK Consultvoering 
plaats, dat werd georganiseerd door 
de K.N.P.S.V. in samenwerking met 
de KNMP. Aan deze wedstrijd konden 
masterstudenten Farmacie uit Groningen, 
Leiden en Utrecht deelnemen. De jury werd 
gevormd door de communicatiedocenten 
van de verschillende universiteiten.
In totaal reisden tien studenten, stad en 
land af om op hun vrije zaterdagmiddag 
te strijden voor de titel. Daarbij stond er 
een grote prijs op het spel: de winnaar 
zou namelijk naar huis gaan met een 
waardecheque voor een reis naar Mendoza, 
Argentinië. Hier vindt volgend jaar het IPSF 
World Congress plaats, waar de winnaar 
Nederland zou vertegenwoordigen op het 
Patient Counseling Event.

Na een korte inleiding werd de groep in 
drieën verdeeld voor de eerste ronde. 
Van tevoren konden alle deelnemers zich 
voorbereiden op de eerste casus. Het 
was de bedoeling dat een consult werd 
gehouden, waarbij er informatie werd 
gegeven over een nieuw geneesmiddel en 
er tegelijkertijd op de juiste manier werd 
gereageerd op de houding en reacties van 
de patiënt.  In de eerste ronde hadden wij 
bijvoorbeeld te maken met een patiënt die 
heel erg veel haast had en eigenlijk niet 
wilde luisteren. Uit elke groep werd er één 
iemand gekozen die door mocht naar de 
halve finale. In mijn geval was dit al een 
moeilijke keuze voor de docent en acteur 
omdat wij zeer aan elkaar gewaagd waren.

NK Consultvoering
PROFIEL
Naam: Rawa Ismail
Studie: 6e jaars Farmacie in Utrecht
Lievelingseten: lasagne
Lievelingsdrankje: strawberry mojito
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Vervolgens kregen wij een half uur de 
tijd om de casus voor de halve finale 
voor te bereiden. Dit keer ging het om 
een hele oude patiënt, die veel vergat 
en het allemaal niet zo goed snapte. Na 
beraad van de jury mochten ik en Koen 
Wortelboer door naar de finale. Ook nu 
kregen wij weer de tijd om de casus voor 
te bereiden voordat wij het consult voor 
het oog van alle deelnemers, docenten en 
acteurs zouden  voeren. In de finale ging 
het om een jonge vrouw waarbij diabetes 
geconstateerd was en die veel vragen had.
Na 20 zenuwslopende minuten was de 
jury er eindelijk uit wie de winnaar was. 
Ik en Koen waren erg aan elkaar gewaagd 
maar uiteindelijk mag ik mij winnares 
noemen van het NK Consultvoering 

2017 en Nederland vertegenwoordigen 
in Argentinië. Langs deze weg wil ik het 
bestuur van de K.N.P.S.V., de docenten, 
de acteurs en natuurlijk alle deelnemers 
bedanken voor de ontzettend leerzame, 
maar ook vooral gezellige dag. 
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In dit stukje moet ik uitleggen wat het 
leven van een apotheker in de industrie 
omvat. Dat is niet te doen. Ik ken veel 
collega’s met zoveel verschillende 
interesses en banen in de industrie dat 
het niet te doen is een eenduidig beeld 
te schetsen wat een industrie-apotheker 
dagelijks doet. 

Wat ik wel kan doen is een dag uit mijn 
leven als consultant beschrijven. Ik doe 
al meer dan 20 jaar consultancy voor het 
midden- en klein bedrijf in de farmacie. 
Niets is zo veelzijdig als dit werk, maar 
ook in de consultancy geldt dat er 
bijna net zoveel specialisaties zijn als er 
apothekers zijn. 

Ik ken eenpitters die gespecialiseerd zijn 
in het beschrijven van toxicologische 
profielen voor registratiedossiers, 
apothekers die zichzelf verhuren als 
interim-“qualified person” om de 
geneesmiddeloutput bij een productie-
bedrijf gaande te houden, een collega 
van mij is een analyselaboratorium 
begonnen om complexe analyses op te 
zetten en uit te voeren voor de farmacie, 
maar ook voor andere bedrijfstakken. 

Samen met hem heb ik verschillende 
grotere projecten bij de hand gehad 
zoals een geneesmiddelregistratie op te 
zetten voor een actieve grondstof, en 
passant de fabriek te bouwen “en doe 
alle zaken eromheen ook maar even” te 
regelen.  

Uiteraard doe je dit soort klussen 
nooit alleen. Ik werk in een team met 
deskundigen die allemaal hun eigen 
kennis en kunde hebben. Je hebt 
consultants die in grote organisaties 
werken, je hebt ze die liever klein blijven 
en met verschillende experts samen 
werken en zo een opdracht succesvol 
kunnen uitvoeren. Ikzelf ben vaak de 
man van de Good Distribution Practice 
zaken bij kleinere bedrijven geweest en 
alle zaken die daar nog omheen spelen. 

Hoe een dag van mij eruit kan zien? 
Een voorbeeld: s’ochtends een 
afspraak bij een bedrijf met slechts 
10 geneesmiddelen, alle papieren 
checken zoals schoonmaakprotocollen, 
ongediertebestrijding, retouren 
controleren. Daarna gesprek met de 
directie over twee nieuwe mogelijke 
geneesmiddelen die ze kunnen 
verkopen. Of ik alles wil controleren, het 

NIA: een dag uit het leven van...
Een apotheker in de industrie: de consultant

Door: Dr.Klaas Riepma, (BIG geregisteerd) apotheker
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productiebedrijf wil checken en ook of 
alles aan de regelgeving voldoet, hebben 
ze GMP, wat is de status van de registratie 
etc. 

Daarna een vraag of ik wil kijken naar 
de notificering van een nieuw Medisch 
Hulpmiddel voor voetschimmel en wat 
de nieuwe regelgeving voor Medische 
Hulpmiddelen daarop voor invloed zal 
hebben.  

‘s Middags een gesprek met een 
collega over de registratie van een 
kruidengeneesmiddel uit Sri-Lanka. We 
moeten nog een lange weg gaan met deze 
klant. Het is geen gemakkelijke opdracht. 
We moeten de klant uitleggen hoe de 
situatie in Europa is en welke stappen 
er gezet moeten worden alvorens te 
kunnen registreren. Het is meer dan een 
technische opdracht. We moeten ook 
de cultuurverschillen overbruggen en 
de vertaalslag maken om ze te helpen 
een product succesvol in Europa te 
registreren. Met een beetje geluk eet ik 
thuis die avond. 

Het zijn vaak lange dagen en veel op pad. 
Consultancy is een mooi vak met vele 
verschillende aspecten. 

Je krijgt niet de kans je te vervelen. De 
wijzigende wetgevingen en inzichten 
dwingen je het vakgebied goed bij te 
houden. 

Of ik mijzelf nog zie als apotheker? Zeer 
zeker, het vak begint niet pas als het 
doosje in de apotheek ligt, maar al vele 
stadia daarvoor. Juist in die aspecten is de 
expertise van een apotheker essentieel.  
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FOLIA KOOKT!

Ook in deze editie hebben we weer lekker recept gevonden!  Naast het recept en 
de bereidingswijze kun je ook ons prachtige filmpje met instructies kijken via de 
Flippingbook-app, dan kun je tegelijkertijd zelf meedoen! 
In deze editie: pepernoten tiramisu!

Ingrediënten 
(8-10 personen)
• 5 eierdooiers
• 5 eetlepels suiker
• 2 zakje vanillesuiker
• 1 theelepel (geraspte) citroenschil of een scheutje citroensap
• 500 gram mascarpone
• 500 gram kruidnoten
• 1 dl sterke koffie
• 2 eetlepels cognac
• Cacaopoeder

https://youtu.be/wnZ0POuEdGc
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Materialen
Ovenschaal of bakblik (ongeveer 20x20 cm of 25x15 cm)
Mixer of garde

Bereidingswijze:
1. Bedek de bodem van een schaal of bakvorm (ongeveer 20x20cm) met de helft van de 

kruidnoten en besprenkel deze met de helft van de koffie en 1 eetlepel cognac.
2. Doe de eierdooiers, suiker en vanillesuiker in een kom en klop deze in ongeveer 5 

minuten tot een crème. Rasp de citroenschil en meng deze samen met de mascarpone 
erdoor. Verdeel ongeveer de helft van dit mascarpone mengsel over de laag kruidnoten 
in de bakvorm.

3. De rest van de kruidnoten erover verdelen en besprenkelen met de rest van de koffie 
en de cognac. Afdekken met de resterende helft van het mascarpone mengsel.

4. Enkele uren in de koelkast laten opstijven. Bij het opdienen kan de cacaopoeder 
eroverheen worden gestrooid als finishing touch.

NB: heb je nou geen pepernoten meer in huis? Bastogne-koeken, speculaasjes of de traditionele lange vingers 
zijn ook erg lekker!
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Over een paar maanden is het alweer 
tijd voor het legendarische EPSA Annual 
Congress, wat dit jaar in Nederland wordt 
gehouden. Farmaciestudenten van over 
de hele wereld komen hierheen voor 
een gezellige week vol met symposia, 
workshops en natuurlijk ook feesten. 
Voorafgaand aan dit congres organiseert 
de PCT een weekend voor de studenten 
die nog meer van Nederland willen zien. 
Om meer te weten te komen over dat 
weekend en ook over de commissie zelf, 
sprak de Foliacommissie af met de PCT 
om samen ouderwets te gaan poolen bij 
poolcafé ‘Hart van Utrecht’.

De avond begon al goed, toen de leden 
van de PCT fashionably late kwamen. 
Daarna begon iedereen fanatiek te 
poolen onder het genot van een drankje. 
Tijdens deze gezellige avond, die eindigde 
met drankjes in De Beurs, zijn wij veel te 
weten gekomen over deze commissie. 
De PCT bestaat uit 5 unieke mensen uit 

Utrecht en Groningen. Jeroen Houwen is 
de voorzitter van de commissie. Hoewel 
hij soms wat chaotisch is, is hij de meest 
gezellige voorzitter die je je maar kan 
wensen. Tijdens commissieweekenden 
kijkt hij soms iets te diep in het glaasje 
(of beter gezegd; in de bucket), maar 
dit levert wel hilarische herinneringen 
op voor zijn commissiegenootjes. 
Zelf kan hij zich er maar weinig van 
herinneren namelijk. Maud Vroomen 
vervult de functie van secretaris en 
commissietijger. De pennningmeester is 
Nicole Westendorp, de commissiemama 
en de enige Groninger uit de commissie. 
Naast het regelen van de financiële zaken 
voor de PCT, zit zij ook nog in het bestuur 
van AIESEC. Voor het commissariaat 
zijn Hanne Borgers en Nienke Sikkes 
aangesteld. Hanne, die we allemaal 
kennen van het vorige K.N.P.S.V.-bestuur, 
is door haar commissie bekroond tot de 
commissiepanda. Nienke is de sfeermaker 
van de commissie. Met haar kan er altijd 

Meet the...
PCT-committee

De Pre Congress Tour committee, oftewel de PCT, organiseert een gezellig weekend 
voorafgaande aan het EPSA Annual Congress voor de deelnemers die graag wat 
extra van Nederland willen zien, waar het congres wordt gehouden. Zoals jullie 
allemaal weten, vindt het congres dit jaar plaats in Baarlo. De PCT zal dus zorgen 
dat de deelnemers een goed beeld krijgen van de typerende dingen die ons mooie 
landje te bieden heeft.

Door: Noraly Stam



43Folia Pharmaceutica - januari 2018

gelachen worden, maar kan toch ook wel 
serieus zijn als er echt dingen geregeld 
moeten worden. 
Ook zijn we erachter gekomen dat Nienke 
een heus pooltalent is; elke beurt schoot 
zij er wel een bal in, helaas niet altijd de 
goede. Jeroen schoot ook de zwarte bal 
twee keer in het verkeerde gat waardoor 
team Folia gelukkig won. Helaas kan hij 
niet zo goed tegen zijn verlies en wil zeker 
nog een rematch.

Samen heeft deze leuke commissie al 
veel geregeld voor het weekend voor het 
EPSA congres. Op de planning staan een 
excursie naar het Anne Frank Huis en naar 
de Keukenhof, een rondvaart in Utrecht 
en nog wat sightseeing. En natuurlijk 
zullen ze onze mede-farmaciestudenten 

uit andere landen laten zien dat uitgaan 
in Nederland het allergezelligst is en dat 
je hier vooral ook de ergste katers kunt 
oplopen. Als beste anti-kater tip claimt de 
PCT trouwens dat je O.R.S. moet drinken 
voor het slapen gaan. 
De PCT heeft hun weekend erg goed 
gepromoot aangezien de inschrijvingen, 
tegen de verwachtingen in, al vol zitten. 
Dit belooft dus veel goeds. We wensen de 
PCT nog heel veel succes met de laatste 
voorbereidingen en natuurlijk heel veel 
plezier met het weekend!

In de volgende editie van ‘Meet the…’ 
willen wij weer kennis maken met een 
andere K.N.P.S.V.-commissie. Wil jouw 
commissie graag in deze rubriek? Laat het 
ons dan weten!
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Hieronder vinden jullie weer een gloednieuwe hertentamenvraag. Aangezien de 
vraag in de vorige Folia als erg moeilijk werd omschreven, is deze vraag iets simpeler 
gemaakt. Succes! 

Alcoholisten hebben naast frequente katers een groot risico op levercirrose, 
hart- en vaatziekten en hersenschade. Het stoppen met alcohol is echter niet zo 
gemakkelijk, aangezien er ontwenningsverschijnselen (ziek gevoel, klamme en koude 
huid, misselijkheid) optreden en er een grote geestelijke afhankelijkheid is. Onder 
intensieve psychosociale begeleiding kan men stoppen en wordt er hulp geboden om 
de eerste dagen met ontwenningsverschijnselen door te komen. Om vervolgens te 
voorkomen dat iemand weer verslaafd raakt, kan een arts disulfiram (Antabus® of 
Refusal®) voorschrijven. Waarop berust het werkingsmechanisme van disulfiram? 

A.  Disulfiram remt in het lichaam het transporteiwit dat verantwoordelijk   
 is voor de opname van ethanol. Hierdoor wordt er nauwelijks alcohol   
 geabsorbeerd, waardoor er geen gevoel van euforie optreedt. Daarentegen  
 krijgen deze mensen wel last van diarree en maagdarmklachten. 
B.  Disulfiram is een opioïdantagonist die competitief de opioïdreceptoren   
 blokkeert. Door blokkade van deze receptoren ontstaat er geen gevoel van  
 euforie na het alcoholgebruik, waardoor de kans om opnieuw verslaafd te  
 raken kleiner is.
C.  Disulfiram heeft een structuur die lijkt op gamma-aminoboterzuur   
 (GABA) en antagoneert hyperexcitatie van de NMDA-receptor door   
 glutamaat, waardoor de balans tussen GABA en glutamaat herstelt.  
 Vermindering van de glutaminezuuractiviteit in de neocortex remt   
 de behoefte naar alcohol.
D.  Disulfiram remt het enzym aldehyde-dehydrogenase, waardoor de   
 concentratie van het giftige acetaldehyde toeneemt in het bloed.  
  Dit veroorzaakt binnen 10 minuten na alcoholgebruik onaangename   
 lichamelijke effecten, zoals benauwdheid, rood gezicht, bonzende hoofdpijn,  
 misselijkheid en hartkloppingen.

Tentamenvraag



Folia Pharmaceutica - januari 2018 45

Colofon

Deze Folia Pharmaceutica ‘Alcohol en 
Katers’is gepubliceerd op: 18-01-2018

Dankwoord
Onze dank gaat uit naar iedereen 
die heeft meegewerkt aan de 
totstandkoming van deze Folia 
Pharmaceutica. In het bijzonder de 
auteurs van alle bijdragen en het 115e 
bestuur der K.N.P.S.V.

Kopij
Redactie Folia Pharmaceutica t.a.v. 
Manal Benlamkaddam, folia@knpsv.nl

Advertenties
BENU   pag. 25
Stipendiafonds  pag. 29
KNMP lidmaadschap pag. 46

Realisatie
Deze Folia Pharmaceutica is 
gepubliceerd met Flippingbook 
Professional.
Lettertypen: Calibri, Adobe Caslon Pro
Software: Adobe InDesign CC 2015 

Copyright
Copyright 2017-2018 - Alle rechten 
voorbehouden. Niets uit deze uitgave 
mag worden verveelvoudigd en/of 
openbaar worden gemaakt door middel 
van druk, fotokopie, microfilm of welke 
andere dan ook zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de 
Commissie ter Redactie van de Folia 
Pharmaceutica 2017-2018 “Formositas”. 

Drukker
Deze Folia Pharmaceutica is gedrukt 
door drukkerij Quantes in Den Haag.

Redactie Folia Pharmaceutica 2017-2018 “Formositas”
Koen Wortelboer  Voorzitter
Manal Benlamkaddam Secretaris
Noraly Stam   Penningmeester
Anne-Jaël Elskamp  Redacteur I
Amanda Evelo   Redacteur II
Yasmin Sterk   Redacteur III

Het juiste antwoord op de tentamenvraag is D.

mailto:folia@knpsv.nl


1000 euro verdienen? 
Je investering bedraagt slechts 38 euro!
 

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

 • Gratis éénmalig het Informatorium Medicamentorum (2015) tijdens de studie.

 • Gratis éénmalig het FNA tijdens de studie.

 • Standaarden voor Zelfzorg tegen een sterk gereduceerd tarief.

 • Toegang tot alle informatie op www.knmp.nl, waaronder de KNMP leden- en apothekenlijst.

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

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

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

patiëntenzorg kunt leveren. Nu en in de toekomst.

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

E 38,-
An offer you 
can’t refuse!

Lidmaatschap a4 studenten.indd   1 02-02-16   15:10

http://www.knmp.nl/
http://www.knmp.nl/knmp/lidmaatschap

