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Redactioneel

Geachte leden der K.N.P.S.V., 
Beste lezer van de Folia,

Het is weer tijd voor het 76e K.N.P.S.V.-Congres 
‘Compact’! Tijdens het Congres wisselt het bestuur van 
de K.N.P.S.V., is er een symposium en zijn er workshops. 
Natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning, onder andere 
tijdens de themafeestjes. Om alvast in de stemming te 
komen, is deze editie van de Folia geheel in het thema 
van het symposium: ‘Nanomedicine’.

Nanomedicine wordt door de European Technology 
Platform Nanomedicine gedefinieerd als de 
toepassing van nanotechnologie om innovatie in de 
gezondheidszorg te bereiken. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van bezorgsystemen in de nanosize range (10-
100 nm) om geneesmiddelen precies op de plaats van 
bestemming te brengen. Deze exacte targeting is beter 
voor de patiënten en efficiënter. Nanomedicine kan 
veelbelovende oplossingen bieden voor veel ziekten, 
zoals Alzheimer, atherosclerose, artritis en kanker. 

Nanomedicine wordt op dit moment het meest toegepast 
bij de behandeling van kanker. Het vergemakkelijkt 
onder andere de vroege detectie van kanker. De gerichte 
afgifte van specifieke nanodeeltjes in de tumor kan 
een lokale interactie met kankercellen induceren en 
dwingt hen om de productie van kanker biomarkers 
aanzienlijk te verhogen. Vroege detectie van kankers 
maken vroege en minder belastende behandelingen 
mogelijk, waardoor ook de kans op herstel groter wordt. 
Daarnaast zorgt de toepassing nanomedicine voor 
een nauwkeurige beeldvorming van kanker met MRI-
scans. Hiervoor worden nanodeeltjes van ijzeroxiden 
gebruikt die goed aan tumoren binden. Chirurgen 
kunnen patiënten op de juiste manier selecteren en 
de chirurgische verwijdering van de tumor plannen 
op basis van de beelden. Verder wordt nanomedicine 
gebruikt in de kankertherapie en geneesmiddelafgifte. 
De nanodeeltjes kunnen bijvoorbeeld al in de tumor 
worden geïnjecteerd en vervolgens worden geactiveerd 
om warmte te produceren en kankercellen lokaal 
te vernietigen, hetzij door magnetische velden, 
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röntgenstraling of licht. Ook staan omhulde, bestaande 
chemotherapiegeneesmiddelen een veel meer 
gelokaliseerde aflevering toe. Dit zorgt zowel voor een 
vermindering van de hoeveelheid geneesmiddelen 
die door de patiënt wordt geabsorbeerd als voor een 
vermindering van de bijwerkingen op gezonde weefsels 
in het lichaam.

Tijdens het symposium zullen jullie nog veel meer 
leren over Nanomedicine, beginnend met de 
wetenschappelijke artikelen in deze Folia. Dr. Anna 
Salvati zal in haar artikel het onderwerp Nanomedicine 
verder introduceren. Zij zal ook voorbeelden geven 
van hoe verschillende materialen kunnen worden 
gecombineerd en van meerdere targeting strategieën en 
therapieën. In het tweede artikel beschrijft Dr. Anouk 
Lubbe de ontwikkeling van moleculaire motoren voor 
de nanotechnologie.

In deze Folia vindt u naast de wetenschappelijke 
artikelen ook verslagen van de afgelopen K.N.P.S.V.-
activiteiten in maart. Marleen vertelt over de TWIN 
in Zürich en Anniek over de Personal Development 
Day in Leiden. Ook zal het 117e kandidaat-bestuur der 
K.N.P.S.V. zich in dit nummer voorstellen. Daarnaast 
hebben we deze editie ook weer een blog. Dit keer 
verteld Isidor Minovic over zijn loopbaan tot nu toe en 
het leven als een klinisch chemicus in opleiding. Verder 
hebben we weer een heerlijk recept voor jullie in ‘Heel 
Folia Bakt’.

Ik wil iedereen die gaat een geweldig Congres wensen! 
Natuurlijk wens ik jullie ook weer veel leesplezier toe  
met deze editie! 

Met vriendelijke groet, 
Clara Mayunga 
h.t. voorzitter der Commissie ter Redactie van de Folia 
Pharmaceutica 2018-2019 ‘’FORZA’’
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K.N.P.S.V.

Lieve lezers van de Folia, 

De zomer staat bijna voor de deur! De terrasjes in Leiden 
zitten de hele tijd vol met mensen die aan het genieten 
zijn van een biertje en de zon! Dit betekent helaas 
ook dat het einde van het bestuursjaar in zicht is. Het 
Congres is een mooie afsluiting van ons bestuursjaar. 
Wij zullen met ongeveer 140 studenten afreizen naar 
het hoge Noorden, namelijk naar Stadskanaal. Bij de 
Congres Algemene Vergadering zullen wij het stokje 
overdragen aan het 117e bestuur der K.N.P.S.V. Het 
117e bestuur zal bestaan uit vijf enthousiaste Utrechtse 
studenten. Naast de Algemene Vergadering heeft de 
Congrescommissie een mooi programma neergezet, 
zowel educatief als sociaal.

Maar voor het Congres, staan er nog een aantal leuke 
activiteiten op het programma. Van 22 t/m 28 april vindt 
het EPSA Annual Congress plaats in Sofia, Bulgarije. 
Er zullen in totaal vijftien Nederlandse studenten 

deelnemen aan het EPSA Annual Congress, een grote 
Nederlandse delegatie dus. Het thema van het EPSA 
Annual Congress is ‘Non-communicable diseases: a 
serious threat of the modern world’. Daarnaast vindt op 
zaterdag 11 mei de Bacheloractiviteit van de K.N.P.S.V. 
plaats waar we met dertig studenten een rondleiding 
zullen krijgen in de Tweede Kamer en de Ridderzaal. Er 
zal een lezing gegeven worden door de KNMP en de dag 
zal worden afgesloten met een borrel. 

Deze Folia Pharmaceutica is een bijzondere editie, 
want het is de Congres editie. Het thema is dan ook 
‘Nanomedicine’. Bij het symposium tijdens het Congres 
zullen verschillende sprekers een lezing geven met als 
overkoepelend thema ‘Nanomedicine’. Er zal aandacht 
worden besteed aan nanomedicijnen die al op de markt 
zijn, de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 
nanomedicijnen en nanodeeltjes en de registratie van 
nanomedicijnen. 
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Maar wat maakt nanomedicine nou zo bijzonder? Van 
veel medicijnen die nu op de markt zijn, haalt slechts 
een deel van de dosis de juiste plek in het lichaam. 
Met de rest van het medicijn wordt niks gedaan door 
het lichaam, alleen afgebroken en afgevoerd. Bij 
chemotherapie is het zelfs zo, dat het deel waar niks 
mee gedaan wordt, schadelijk is voor het lichaam. Ze 
zijn schadelijk voor de tumorcellen, maar ook voor de 
gezonde cellen. Het bijzondere van nanomedicijnen is 
dat het nanodeeltje, bekleed met antilichamen, alleen 
kan binden aan de cellen die aangepakt moeten worden. 
Na de binding zal het nanodeeltje opengaan en kan het 
medicijn, dat verpakt zit in het nanodeeltje, worden 
afgeleverd op de juiste plek. Het eerste nanomedicijn 
kwam al in 1995 op de markt. Daarna volgden er nog 
een aantal nanomedicijnen. Er is een hele lange lijst met 
middelen waaraan nog wordt gewerkt. Nanomedicijnen 
zijn veelbelovend voor de toekomst. Maar hoe staat het 
er op dit moment mee? Zijn er al middelen die in de 
laatste fase van het onderzoek zijn? 
Bij het symposium tijdens het Congres zullen we 
antwoord krijgen op deze vragen. Het belooft een 
interessant symposium te worden!   

Dit is helaas alweer mijn laatste voorwoord voor de 
Folia Pharmaceutica. Ik wil graag de Commissie ter 
Redactie van de Folia Pharmaceutica bedanken voor de 
mooie edities die ze dit jaar gemaakt hebben! Daarnaast 
wil ik ook graag alle leden bedanken die er voor ons een 
fantastisch jaar van hebben gemaakt! Wij vonden het 
heel leuk om jullie allemaal te leren kennen en hebben 
het gehele jaar genoten van jullie gezelschap. We hopen 
jullie daarom ook komende jaren nog te zien op een van 
de activiteiten van de K.N.P.S.V. 

Veel leesplezier nog met de Congres editie van deze 
Folia Pharmaceutica! 

Met vriendelijke groet, 

Namens het 116e bestuur der K.N.P.S.V., 

Anna Tichler
h.t. voorzitter
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G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum”

Geachte lezer, 

Op het moment van schrijven is het begin april en zijn 
de laatste twee maanden ingegaan van ons bestuursjaar. 
De afgelopen tien maanden waren een rollercoaster 
aan fantastische momenten die ik voor geen goud had 
willen missen. In de komende twee maanden staan ook 
nog veel mooie activiteiten op de agenda, waaronder het 
Congres der K.N.P.S.V. waar deze Folia Pharmaceutica 
aan is gewijd. Na een mooi Lustrumcongres afgelopen 
jaar is het nu tijd voor de 76e editie. Vele Groningse 
farmaciestudenten hebben al veel lof uitgesproken over 
de locatie. Eindelijk, zijn wij als farmaceuten uit het hoge 
noorden niet het langst aan het reizen naar het Congres.

Dit jaar heeft de Congrescommissie gekozen voor het 
thema ‘Compact’ en het symposium zal in het teken 
staan van nanomedicatie. Een bijzondere ontwikkeling 
die momenteel gaande is in de farmaciewereld. Het lijkt 
erop dat nanomedicatie het perfecte geneesmiddel is. 
Minuscule bolletjes zouden ziektes kunnen opsporen, 
binnendringen en zelfs van binnenuit vernietigen. 
Ik ben dan ook erg benieuwd naar wat er verteld gaat 
worden tijdens het symposium. 

Ten tijde van het Congres in het Hemelvaartweekend, 
heeft onze Buitenland Excursie naar Warschau en 
Dresden plaatsgevonden. Met 45 P.S.-ers zijn wij met 
de bus naar het oosten van Europa afgereisd om de 
universiteit en verschillende bedrijven te bezoeken. 
Ook hebben wij cultuur gesnoven en in beide steden 
het nachtleven ontdekt. Aangezien het Congres laat 
in het jaar valt, hebben al onze activiteiten van ons 
bestuursjaar al plaatsgevonden tijdens het Congres. Zo 
ook de oudste activiteit die Pharmaciae Sacrum kent: de 
RijWielPrestatieTocht. Tijdens dit fietsspektakel hebben 
enthousiaste P.S.-ers in teams door stad en ommeland 
gefietst en verschillende opdrachten uitgevoerd. Het 
was weer een groot succes. 

Tot slot, wil ik de commissie hartelijk bedanken voor 
weer een interessante Folia Pharmaceutica en voor de 
fijne samenwerking van afgelopen jaar. Veel leesplezier 
en ik hoop u te mogen begroeten op het congres!

Met vriendelijke groet, 
namens het 137e stuur der G.F.S.V. “Pharmaciae 
Sacrum”, 

Laura ten Broek
h.t. praeses
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L.P.S.V. „Aesculapius”

Beste lezer, 

De lente is inmiddels weer aangebroken. De vogeltjes 
fluiten buiten en het is prachtig om op een terras aan 
de Leidsche grachten te zitten. Niet alleen zijn we 
begonnen aan de weg naar een nieuwe zomer, ook bij 
de afdelingsbesturen binnen de K.N.P.S.V. is de weg 
ingezet naar vernieuwing. Alle kandidaat-besturen zijn 
inmiddels al onthuld en het is slechts een kwestie van 
tijd voordat zij dan ook daadwerkelijk het stokje van 
ons zullen gaan overnemen. We mogen gelukkig nog 
een paar maandjes door, maar het einde is in zicht. 
Het lijkt mij dan nu ook de perfecte gelegenheid om te 
reflecteren op het afgelopen jaar. 

Want wat een jaar is het weer geweest! We hebben 
met onze leden kunnen genieten van een prachtige 
Diesweek, een Buitenlandexcursie naar Shanghai 

& Nanjing in China en natuurlijk vele andere 
extracurriculaire activiteiten. Maar het jaar is natuurlijk 
nog niet afgelopen, we kunnen vooruit kijken naar een 
Carrièredag waar veel leden heen zullen komen en 
natuurlijk het Congres der K.N.P.S.V. in Groningen.

Dit stuk zal voor mij de allerlaatste zijn in de Folia 
Pharmaceutica, ik wens alle leden een  mooie afsluiting 
van het studiejaar. Allemaal erg veel plezier met het 
lezen van deze folia, met de laatste maandjes van dit jaar 
en hopelijk tot ziens op een van onze activiteiten of bij 
de K.N.P.S.V..

Namens het 133e bestuur der L.P.S.V. „Aesculapius” 
‘One in a Million’,

Milan van der Vlugt
h.t. praeses aesculapii
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U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum”

Waarde lezers der Folia, 

Mijn laatste voorwoord in de Folia Pharmaceutica. Het 
was me een hele eer. De pen is namelijk machtiger dan 
het zwaard. Napoleon zei: “Ik heb meer te vrezen van 
vier vijandige kranten dan van duizend bajonetten.” Hij 
respecteerde én vreesde de pers. Toen hij aan de macht 
kwam verbood hij de meeste kranten. Bedreiging van 
het vrije woord is actueler dan ooit.

Het thema dan, nanomedicijnen. Ze leken ooit het 
perfecte geneesmiddelen: niet meer het met een 
kanon beschieten van een mug, maar het automatisch 
lokaliseren van de zieke cel, ze binnendringen en vanuit 
de kern vernietigen. 

Maar na heel wat jaren pionieren, zijn er weinig 
resultaten geboekt. De nanomedicijnenhype uit 1985 
lijkt te zijn verdwenen. De lijst met middelen waaraan 
wordt gewerkt, is reusachtig, maar het lijstje met 
nanomedicijnen op de markt is kort. Welgeteld drie 
stuks. Hoe kan het dat iets wat veelbelovend lijkt, zo 
weinig oplevert?

Veelbelovende dingen die in de praktijk minder goed 
uitpakken, zie je ook in de maatschappij. Tikkies, die de 

moeite van het overmaken buiten spel zouden moeten 
zetten, worden niet afgetikt. Mobiele telefoons, die men 
overal bereikbaar zouden moeten maken, worden niet 
opgenomen. Datumprikkers, die ruimte kunnen vinden 
in drukke agenda’s, worden maar matig ingevuld en 
e-mails, die slechts met “ja, nee of ok” beantwoord 
kunnen worden, worden over het hoofd gezien. Ik kan 
nog tientallen voorbeelden noemen, maar ook ik ben 
helaas gekort naar 300 woorden. 

Bij nanomedicijnen is het te verantwoorden door een 
complexe productie, maar niet per se hoeft dus de 
inhibitie van veelbelovende dingen complex te zijn.
Na deze editie, is dan echt de tijd om mijn pen door te 
geven aan mijn opvolger en hem de kans te geven de 
pen scherper dan een zwaard te slijpen.

Lieve lezers van de Folia, veel plezier met het lezen van 
deze editie van de Folia, 

Met vriendelijke groeten, 
Namens het 124e bestuur der U.P.S.V. “Unitas 
Pharmaceuticorum”,

Robin van der Klip
h.t. praeses
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VCSVU

Lieve lezers,
 
Het is weer zover! Mijn laatste voorwoord voor de Folia 
Pharmaceutica. Afgelopen jaar heb ik elke keer met veel 
plezier een voorwoord geschreven. 
Naast dat dit een speciaal voorwoord is, omdat het de 
laatste is, is het ook nog een speciaal voorwoord, omdat 
ik dit nu vanuit Singapore aan het typen ben. 
Ik ben hier, samen met 21 andere farmaceutische 
wetenschappers en scheikundigen, op studiereis. 
Alles in Singapore is futuristisch. Ook op het gebied 
van onderzoek naar medicijnen lopen ze erg voor ten 
opzichte van Nederland. Wij zijn op dit moment bij 
de NTU universiteit waar ze samenwerken met het 
International Institute of Nanotechnology. Daarnaast is 
het thema ‘Compact’, ook erg toe te passen op deze stad. 
Singapore is ongeveer zo groot als de provincie Utrecht 
en heeft maar liefst 6 miljoen inwoners. Naast deze 6 
miljoen, betreden nog 25 miljoen mensen elk jaar het 
land. Erg veel mensen op een kleine plek dus, compact. 

Compacter dan Singapore kan bijna niet; stad, strand, 
regenwoud, eilanden, China, Arabië, India, haven, 
industriegebied, 20 miljoen winkelcentra, 30 miljoen 
mensen en dat allemaal binnen 1 uur van elkaar. Ik ben 
heel erg benieuwd of Stadskanaal hieraan zal kunnen 
tippen. Stadskanaal is natuurlijk ook een erg compacte 
stad, gezien hier het Congres zal plaatsvinden. Je hebt 
er net als in Singapore water, clubs en natuur. Het 
begint allebei met de “s” ennnn het is erg ver weg van 
Amsterdam. Ik ben erg benieuwd of Stadskanaal mij net 
zo goed gaat bevallen als Singapore. 
 
Namens het 54e bestuur der VCSVU was het mij een 
eer en waar genoegen om afgelopen jaar voorwoorden 
te schrijven voor de Folia Pharmaceutica. 
 
Wij kijken uit naar het Congres!
 
Met vriendelijke groet,
Jolie van Hummel
Voorzitter 
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Ph.V.D. ‘Hygeia’

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

Het feit dat deze Folia Pharmaceutica op de deurmat 
valt betekent maar één ding: dat het jaarlijks K.N.P.S.V.-
Congres er weer aan zit te komen. Voor menig 
enthousiaste K.N.P.S.V.-er is het Hemelvaartweekend 
een moment om lang van tevoren naar uit te kijken. Het 
Congres is hét moment waarop de (bio-)farmaceuten uit 
zowel Groningen, Leiden, Utrecht en tegenwoordig ook 
Amsterdam met zijn allen de handen in één slaan en er 
een prachtweekend van maken. Zoals het lied van deze 
prachtige vereniging beschrijft: ‘Komt laat ons allen 
vieren, ons jaarfeest blij tevree, ’t heden van ons allen, 
de K.N.P.S.V.’

Maar helaas het leven van een student gaat niet altijd 
over rozen. Naast het feestgedruis en festijn is er 

natuurlijk ook op educatief gebied het een en ander te 
beleven tijdens het Congres. De veelzijdigheid van de 
K.N.P.S.V. en haar leden weerspiegelt in het thema van 
het symposium en deze Folia Pharmaceutica, die in het 
teken staat van nanomedicines. 

De veelzijdigheid van nanomedicines is bijna 
oneindig zo lijkt het. Nanomedicines kunnen ingezet 
worden op het gebied van diagnose, beeldvormend 
medisch onderzoek, delivery systemen, vaccinaties 
en regeneratieve geneeskunde. Dit alles voor een 
verbeterde therapie en betere behandeling voor de 
patiënt. Deze toepassingen bieden veel mogelijkheden 
en uitdagingen waarvan de wetenschap op dit moment 
nog aan de voet van de berg staat. Niet alleen de 
toepassingen van nanomedicines maar ook de regulatie 
en registratie ervan brengt hele nieuwe uitdagingen 
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met zich mee. In deze Folia Pharmaceutica zal er een 
voorproefje gegeven worden en met de kennis die we 
na het symposium rijker zullen zijn, gaan er vele nieuwe 
deuren open op het gebied van nanomedicines. 

Voor mijzelf wordt het dit jaar een bijzondere editie van 
het K.N.P.S.V.-Congres, namelijk mijn lustrumeditie. Al 
vijf jaar op rij ben ik trouwe bezoeker van het Congres. 
Nooit alleen, altijd samen met vele andere Hygeianen. 
Dit jaar zal dat ook zeer zeker het geval zijn en zullen 
wij met een grote groep naar het hoge noorden afreizen. 
Voor zowel Imke en Janine als Elvira en Inge Flier zal het 
Congres een bijzonder moment zijn aangezien voor hen 
de bestuurswissel tijdens het congres zal plaats vinden. 
Waar voor Elvira en Inge een avontuur zal beginnen, 
is het voor Imke en Janine het einde van een prachtig 
jaar! Ook voor Annemoon zal kort na het Congres haar 
bestuursjaar eindigen. Wij zijn als dispuut super trots op 
Imke, Janine en Annemoon en heel erg blij met alle tijd 
en energie die jullie aldoor in Hygeia hebben gestoken. 
Anniek zal ook komend jaar het avontuur aangaan en 
bij P.S. een jaar de vereniging gaan besturen.

Verder loopt alles in het roze land van de Hygeianen 
op rolletjes en kijken wij erg uit naar ons komende 
weekendje. Daarnaast zal binnenkort het jaarlijkse 
bonusdiner plaatsvinden waar we met een grote groep 
studerende en afgestudeerde leden een fantastische 
avond zullen beleven en delen met elkaar wat ons allen 
zo lief is: ons dispuut, hét Ph.V.D. ‘Hygeia’.

Ik kijk erg uit naar het Congres en hoop zoveel mogelijk 
van jullie daar te ontmoeten! Veel leesplezier en een roze 
zoen,

Hanne Borgers
h.t. voorzitter
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Congrescommissie

Lieve K.N.P.S.V.’-er, 

Van donderdag 30 mei t/m zondag 2 juni zal het 76e 
K.N.P.S.V. congres plaatsvinden in groepsaccommodatie 
de Pageborg in Stadskanaal. De 76e Congrescommissie 
‘Compact’ bestaat uit vijf Utrechtse studenten. Samen 
zijn zij al ruim een jaar hard aan het werk om voor jullie 
een mooi Congres neer te zetten. 

Het Congres, is een jaarlijks terugkerend evenement 
tijdens het weekend van Hemelvaart. Het Congres 
wordt georganiseerd voor alle (bio-)farmaciestudenten 
uit Nederland. Er zullen in totaal 137 studenten 
aanwezig zijn afkomstig uit Leiden, Utrecht, Groningen 
en Amsterdam. Het Congres is daarom de ideale plek 
om (bio-)farmaciestudenten uit andere steden te leren 
kennen en connecties op te doen!

Het Congres bestaat uit zowel leerzame als gezellige 
activiteiten. Op donderdag tijdens het congres zal 
de Algemene Vergadering (AV) plaatsvinden van 
de K.N.P.S.V. Tijdens de AV zal het bestuur van de 
K.N.P.S.V. wisselen. Het 116e bestuur zal dan plaats 
maken voor het 117e bestuur.

Op vrijdag is er een symposium georganiseerd. Tijdens 
dit symposium staat het thema ‘Nanomedicine’ centraal. 
Nanomedicijnen zijn 1-100 nanometer groot en zijn 
dus erg ‘compact’. ‘Nanomedicine’ is een snelgroeiend 
medisch onderzoeksgebied dat zich richt op het 
ontwikkelen van nanodeeltjes voor profylactische, 
diagnostische en therapeutische toepassingen. Tijdens 
het symposium zullen zes sprekers een interessante 
lezing geven, waarbij aandacht besteed zal worden aan 
de nanomedicijnen die op dit moment al op de markt 
zijn, de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 
nanomedicijnen en de registratie van nanomedicijnen. 
Op zaterdag zullen er educatieve workshops zijn van 
o.a. het Rode Kruis, Teva, Talent & Care, BrOnPharma, 
Cannabis Care en het College ter beoordeling van 
Geneesmiddelen. 

Naast bovengenoemde educatieve activiteiten, is er 
ruimte genoeg voor ontspanning tijdens het congres. 
Op zaterdag zullen alle deelnemers in groepen verdeeld 
worden, waarna zij een programma volgen waarin 
zij gaan bowlen, crazy 76 spelen én een cocktail gaan 
maken! Ook zal er een receptie zijn, waarbij alle 
deelnemers het nieuwe bestuur onder genot van een 
drankje kunnen feliciteren. Bovendien wordt elke 
avond afgesloten met een borrel of een themafeest! 
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Duik dus alvast in de verkleedkist om een mooie outfit 
te scoren voor de feesten: ‘Ons budget is compact o.d.z. 
Hoe klein is de jouwe?’ en ‘Kinderfeesie o.d.z. Met wie 
speel jij vanavond?’

Tijdens het Congres zal onze lieftallige Hulp Commissie 
(HC) ons als Congrescommissie assisteren. Zij zullen 
bijspringen waar onze handen te kort schieten. De HC 
luistert naar de naam ‘de Schippers’ en bestaat uit zes 
Utrechtse studenten. Compact was een vereniging van 
beurtschippers en tijdens het congres zullen zij wellicht 
wat moeten ‘schipperen’. 

Wij als Congrescommissie hebben er enorm veel zin in 
en hopen jullie allemaal te zien op het Congres!

76e Congrescommissie der K.N.P.S.V. 2018-2019 
‘Compact’
Julian Stammers
Elvira den Hertog
Manal Benlamkadam
Lieke van Dinter
Annemijn de Kleer

HC ‘de Schippers’
Angela van Dorp (Hoofd HC)
Anouk van Kan
Arthur Siebers 
Kees-Jan van Hoorne
Kimskie Tjong
Yoëlle van Rijn

Programma 76e Congres ‘Compact’

Donderdag 30-5-2019
• Goodwill activiteit
• Touwtrekken
• Algemene Vergadering 
• Borrel

Vrijdag 31-05-2019
• Symposium ‘Nanomedicine’, waarbij 

lezingen verzorgd worden door o.a. 
Raymond Schifflers, Twan Lammers en 
Mark van Eldijk

• Receptie
• Themafeest: ‘Ons budget is compact 

o.d.z. Hoe klein is de jouwe?’ 

Zaterdag 01-06-2019
• Workshops van o.a. Talent & Care, Teva, 

BrOn Pharma, College ter Beoordeling 
van Geneesmiddelen en het Rode Kruis.

• Crazy 76
• Bowlen
• Mini cocktailworkshop
• Themafeest: ‘Kinderfeesie o.d.z. Met wie 

speel jij vanavond?’

Zondag 02-06-2019
• Opruimen en weer terug naar huis  :(

Puntensysteem Congres
AV deel 1                                        1 punt
AV deel 2                                        1 punt
AV deel 3                                        1 punt
Symposium deel 1                         2 punten
Symposium deel 2                         2 punten
Symposium deel 3                         2 punten
Workshop ronde 1                         2 punten
Workshop ronde 2                         2 punten

Er zijn 10 punten nodig voor deelname aan het bowlen.
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Nanomedicine for delivering 
drugs to their target 

By Dr. Anna Salvati

Discovering a good molecular target for a disease and 
developing an excellent drug sometimes may be 

not enough to treat successfully a disease: the drug also 
needs to cross a series of extracellular and intracellular 
barriers in order to arrive to its target, while avoiding 
distribution elsewhere in the body to limit undesired 
side effects. 

A classic example to illustrate the consequences of poor 
delivery is that of chemotherapy: when strongly toxic 
compounds, such as the chemotherapeutic agents used 
to kill cancer cells, are not delivered efficiently to their 
target, patients can suffer of very strong side effects in 
all organs and locations where the drug is unintendedly 
delivered. 

Nanomedicine is a technology that promises –among 
other biomedical applications - to change the way drugs 
are delivered to their target and to help to overcome the 
barriers to drug delivery. According to the European 
Technology Platform of Nanomedicine : “nanomedicine 
is the application of nanotechnology to achieve 
innovation in healthcare”.  

Incorporating drugs into a nano-sized drug carrier or 
modifying a therapeutic compound by adding a targeting 

ligand to specifically recognize and accumulate at the 
targeted cells are some of the strategies of nanomedicine 
uses to help crossing the barriers to drug delivery. 

When materials reach the nanometric size (a nanometer 
is a billionth of a meter), they acquire unique chemical 
and physical properties which can be exploited in 
multiple fields, including medicine. In the context of 
biomedical applications, a unique advantage of nano-
sized materials is that many biological mechanisms are 
active at the nano-scale: for instance an average protein 
like albumin, the most abundant protein in our blood, 
has an average diameter of few nm and cells constantly 
interact with nano-sized objects like proteins, but also 
larger particles such as viruses or the lipid particles to 
transport cholesterol in the body (the latter roughly in 
the range 20-100 nm). Nano-sized objects are too large 
to simply cross the cell membrane and diffuse into cells 
(as many standard drugs), rather they are internalized 
by cells using cellular pathways, in similar ways as 
proteins, viruses and other natural nano-sized particles. 
Thus, incorporating drugs into a nano-sized drug carrier 
gives us access to the machinery and pathways cells use 
to internalize and traffic materials and potentially this 
can help us delivering drugs more specifically in the 
body and inside cells.

Next to this, using a drug carrier provides several other 
advantages. Among others, nano-sized drug carriers 
can help to solubilize and transport many poorly 
soluble drugs and also to protect them from enzymatic 
degradation. This is particularly important for new 
classes of drugs such as peptides, proteins, antibodies or 
nuclei acids for gene therapies etc., which can be easily 
degraded. Increasing the size of a drug by incorporating 
it into a drug carrier can also help to reduce clearance 
and overall increases drug plasma residence time.

Nanomedicine is able to use a broad variety of materials 
to build drug carriers, including for instance lipids, 
polymers, inorganic materials such as gold, silver 

Anna Salvati is based in the University of Groningen 
since 2014, when she has been awarded a Rosalind 
Franklin Fellowship to establish her group in the 
Groningen Research Institute of Pharmacy. Her 
research is focused on nanomedicine and nanosafety 
and in particular understanding the basic mechanisms 
by which nano-sized materials are processed by cells.
This is also the topic of the H2020 EU funded ERC 
Starting Grant NanoPaths which she has been awarded 
in 2015.
She has also developed and coordinates a master course 
on Nanomedicine and Nanosafety within the Pharmacy 
master program of Groningen University.
See also: https://www.rug.nl/staff/a.salvati/

https://www.rug.nl/staff/a.salvati/


19

Nanomedicine for delivering 
drugs to their target 

or magnetic materials, and bio-inspired materials 
such as viral nanocarriers or exosomes. Each of these 
different classes of nanomedicines presents unique 
properties and advantages that can be exploited for 
different applications. For instance, among the first 
being studied were lipid based drug carriers. The very 
first nanomedicine reaching the market in 1995 was 
Doxil. Doxil is a liposome, a vesicle enclosed by one 
– in this case – lipid bilayer, incorporating a common 
chemotherapeutic compound: doxorubicine, a poorly 
soluble drug which is known to induce strong side 
effects, including strong cardiotoxicity. The surface of 
the liposome is further modified with a polymer, PEG 
(Polyethylene glycol) which shields the carrier from 
protein adsorption in blood, thus reducing clearance 
by immune cells. Overall, incorporating doxorubicine 
into this pegylated-liposomes increases its half-life 
from around 30 minutes to roughly 55 hours, while also 
reducing its side toxicity. It is a good example of first 
successes of this technology. 

Since then and the first generation of nanomedicines, 
several other products have reached the market and 
pre-clinical research is still very active in developing 
other and more complex nanomedicines. The newer 
generations of nanomedicines under development 
include for instance multifunctional materials 
incorporating in the same carrier multiple drugs, or 
so-called theranostic materials, coupling therapy with 
diagnosis by delivering both a therapeutic compound 
and an imaging agent to visualize the disease and/or  
monitor the therapy. The surface of a carrier can also 
be functionalized with antibodies and other ligands to 
specifically recognize and deliver its load at the targeted 
site. 

Another very interesting possibility that is receiving 
increasing attention – sometimes it is  referred to as 
“nano-robots” - is that of using stimuli-responsive 
materials that release or activate the drug in the presence 
of a specific stimulus. Stimuli can be endogenous or 
exogenous. Pathological areas sometimes differ from 
healthy tissue for different properties. For instance, 
cancer tissue is often characterized by lower oxygen 
content or higher acidity and temperature. Drug carriers 
can be engineered to respond to such endogenous 
stimuli, so that they release the drug only in these 
areas. For instance, using a polymer that at lower pH 
in the cancer tissue gets cleaved, exposing a targeting 
unit to recognize cancer cells, or a carrier that at higher 
temperatures undergoes some structural modification 
leading to its degradation and release of the carried 
drug. Exogenous stimuli include instead light, magnetic 
field or ultrasounds that can be applied externally and 
specifically to the area of interest,  after administration of 
a drug carrier  capable to respond to such stimuli. As an 
example of this, magnetic particles can be used to make 
drug carriers that can be concentrated at the disease 
by application of a magnetic field (this is sometimes 
referred to as magnetic targeting). Furthermore, by 
applying an alternating magnetic field, magnetic 
materials can be used to generate heat locally where 
they accumulate.  This can be used to trigger a local 
increase in temperature to promote drug release, but it 
can also be exploited as a novel therapeutic modality, by 
inducing an increase of temperature high enough to kill 
the cells (magnetic hyperthermia).  

These are just few examples to illustrate how different 
materials can be combined as also multiple targeting 
strategies and therapies: the engineering potential is 
enormous and research in this field continues to be 
very active. More nanomedicines with more complex 
characteristics and properties are in development and 
this promising technology is likely to contribute further 
to drug delivery by helping drugs to cross barriers and 
to reach their target.
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Synthetische bouwstenen
voor nanomedicine

Door Dr. Anouk Lubbe, Research manager Feringa lab

In 1959 werd aan Caltech, een technische universiteit 
in Californië, een nieuw onderzoeksveld geboren. 

Met zijn lezing ‘There is plenty of room at the bottom’ 
creëerde natuurkundige Richard Feynman een mijlpaal 
in de geschiedenis van de wetenschap en legde hij 
de grondslagen voor het onderzoeksgebied dat later 
nanotechnologie zou gaan heten.1 Feynman was een 
visionair, een creatief genie wiens carrière spande 
van het Manhattanproject tot de ontwikkeling van 
de kwantumelektrodynamica, waarvoor hij in 1965 
de Nobelprijs voor de Natuurkunde uitgereikt zou 
krijgen. Hij stelde zich een nieuwe tak van de natuur- 
en scheikunde voor, waarin individuele moleculen 
bewerkt kunnen worden. Dit in tegenstelling tot de 
conventionele organische chemie, waarin elke reactie 
miljarden moleculen betreft. Feynman’s lezing bevatte 
verschillende gedachte-experimenten, waarvan één 
specifiek het in deze context verdient om uitgelicht te 
worden: de nanochirurg. Vrij vertaald zegt hij dat het 
interessant zou zijn om je voor te stellen dat je een 
chirurg kunt inslikken. Je zou een mechanische chirurg 
in een bloedvat kunnen stoppen, zodat hij naar het hart 
kan reizen en rond kan kijken. Hij ontdekt zo welke klep 
het niet goed doet, pakt een klein mesje en snijdt de klep 
er uit.

Hoewel Feymans lezing in eerste instantie 
vrij onopgemerkt bleef, zou later blijken hoe 
grensverleggend zijn ideeën waren. Hij voorzag talloze 
wetenschappelijk en technologische innovaties die 
inmiddels werkelijkheid geworden zijn. Anderen, zoals 
de nanochirurg, zijn nog steeds te geavanceerd voor de 
huidige staat van de wetenschap. Toch zijn we hard op 
weg om ook dit concept te realiseren.

Om inspiratie te vinden voor het bouwen van een 
nanochirurg hoeven we niet verder te kijken dan ons 
eigen lichaam. Glycosylases bijvoorbeeld, zijn enzymen 
die betrokken zijn bij zogenaamde Base Excision Repair. 
In het geval van DNA-schade wordt de beschadigde base 
verwijderd, waarbij de uit fosfaat- en suikergroepen 
bestaande hoofdketen intact blijft. Glycosylase voldoet 
daarmee perfect aan Feynmans definitie van een 
nanochirurg. De werking van een enzym is echter 
ongelofelijk complex. Voor een chemicus valt het 
ontwerpen en bouwen van een synthetisch machine-
enzym te vergelijken met het in elkaar knutselen van een 
Airbus in je achtertuin. In zo’n geval is het misschien 
handiger om te beginnen met een kruiwagen. 

Het moet dus kleiner, en simpeler. De synthetisch 
organische chemie benadert de zoektocht naar een 
nanochirurg via de zogeheten bottom up benadering. 
Dit houdt in dat een nanomachine stap voor stap 
opgebouwd wordt uit atomen. Dit in tegenstelling 
tot de top down benadering, waarin een bestaande 
structuur afgebroken of kleiner gemaakt wordt. Het 
bouwen van een complexe machine die tot analyse, 
diagnose en behandeling in staat is, puur uit atomen, 
klinkt misschien als een onmogelijke opgave, maar 
de organische chemie bestaat al bijna 200 jaar en de 
meest fantastische moleculen kunnen inmiddels van 
het schoolbord naar de realiteit vertaald worden. 
Sterker nog, moleculaire machines worden al 
decennialang gebouwd en bestudeerd.2 Moleculen van 
slechts enkele tientallen atomen groot zijn in staat om 
over oppervlaktes te lopen, pompende of roterende 
bewegingen te maken, en samen te werken om objecten 
duizenden malen groter dan zijzelf te bewegen. 

In de zoektocht naar moleculaire machines voor 
nanotechnologie nemen moleculaire motoren een 
speciale plaats in. De simpele reden daarvoor is dat elke 
machine een motor moet bevatten: een onderdeel dat 
energie om kan zetten in beweging. Die energie kan op 
verschillende manieren aangeleverd worden, waarbij 

Als nanorobots de chirurgen van de toekomst zijn, hoe 
zien ze er dan uit? In dit artikel wordt besproken hoe 
de bottom-up nanotechnologie deze vraag probeert te 
beantwoorden. Centraal staan ‘moleculaire motoren’, de 
nanomachines waarvoor prof. dr. Ben Feringa in 2016 
de Nobelprijs voor de Scheikunde ontving.
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voor nanomedicine

meerdere toepassingen in nanomedicine te voorzien 
zijn. Motoren die door specifieke chemische  reacties

Figuur 1: de rotatiecyclus van een moleculaire motor. Aangepast 
uit referentie 4.
aangedreven worden, doen denken aan de werking 
van een substraat op een enzym, en motoren die 
aangedreven worden door variatie van pH zouden van 
nut kunnen zijn in de relatief zure micro-omgeving 
van een tumorcel.3 Licht als energiebron heeft als groot 
voordeel dat de golflengte en intensiteit eenvoudig aan 
te passen zijn, en dat het van buitenaf toegepast kan 
worden terwijl het molecuul zich in het lichaam bevindt.  

Figuur 1 toont de rotatiecyclus van een door licht 
aangedreven moleculaire motor. Deze structuur vormt 
de kern van het onderzoek waarvoor prof. Ben Feringa 
in 2016 de Nobelprijs voor de Scheikunde ontving. Hij 
deelde deze prijs met zijn collega’s Jean Pierre Sauvage en 
Fraser Stoddart, wiens onderzoek zich op andere types 
moleculaire machines richt. Het hart van dit molecuul 
is de centraal gelegen dubbele binding, die de rotatie-
as vormt. Beginnend bij de structuur links boven, de 
zogeheten “stable E”, leidt bestraling met licht tot een 
cis-trans isomerisatie van de centrale dubbele binding. 

Het asymmetrische koolstofatoom naast de dubbele 
binding creëert een sterisch gehinderde structuur, de 
zogeheten “unstable Z”. De sterische hindering kan 
opgelost worden door een zogeheten helix inversie, 
waarbij de twee helften van de motor langs elkaar heen 
glijden. Omdat deze stap onomkeerbaar is, draait de 
motor slechts één richting op. Een herhaling van deze 
twee stappen completeert de 360° rotatie. 
De motor die weergegeven is in Figuur 1 is om 
verschillende redenen nog niet geschikt voor gebruik 
in nanomedicine, maar ontwikkelingen in de afgelopen 
20 jaar hebben zulke toepassingen al weer een stap 
dichterbij gebracht. Zo wordt gewerkt aan motoren die 
in plaats van het hoog energetische UV-licht, kunnen 
draaien onder zichtbaar of infrarood licht. Door middel 
van structurele aanpassingen kan de helix inversie 
sneller of langzamer plaatsvinden, zodat deze bij 
lichaamstemperatuur met de gewenste snelheid draait. 
Toevoeging van chemische zijgroepen kan de structuur 
wateroplosbaar maken. 

Feynmans nanochirurg zal geen klein mesje bij zich 
hebben, of ook maar lijken op een chirurg uit de 
macrowereld. Voorlopig blijft hij voornamelijk een 
toekomstvisioen. Toch hebben de ontwikkelingen op het 
gebied van deze motoren al tot spannende toepassingen 
geleid. Zo rapporteerde de Feringa-onderzoeksgroep 
vorig jaar in Nature Chemistry een synthetisch spiertje, 
opgebouwd uit water en moleculaire motoren.5 De sliert 
van ongeveer 1 cm lang is in staat om onder invloed 
van licht een lading van 0.4 milligram op te tillen. Het 
is misschien nog geen chirurg of zelfs een glycosylase, 
maar de toekomst lijkt ineens een stukje dichterbij. 

Referenties
1 R. P. Feynman, Eng. Sci., 1960, 23, 22–36.
2 S. Erbas-Cakmak et al., Chem. Rev., 2015, 115, 10081–
10206.
3 L. Feng et al., Natl. Sci. Rev., 2018, 5, 269–286.
4 T. van Leeuwen et al., Nat. Rev. Chem., 2017, 1, 0096.
5 J. Chen et al., Nat. Chem., 2018, 10, 132–138.
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Personal 
Development Day

door Anniek Middeldorp
3e jaars student in Groningen

Beste lezer, 

Op zaterdag 16 maart was het weer tijd voor de 
Personal Development Day van de K.N.P.S.V. Deze 
dag stond in het teken van het samenbrengen van het 
bedrijfsleven en (bio-)farmacie studenten. Daarnaast 
werd er ook ingegaan op het ontwikkelen en verbeteren 
van persoonlijke vaardigheden, om zo de overstap 
van het studentenleven naar het bedrijfsleven te 
vergemakkelijken.

Om 11:00 uur begon de dag met een gewenste kop koffie 
of thee. Na een welkomstwoordje van Noraly Stam ging 
de plenaire lezing van start. Maarten Doornbos nam 
ons mee naar de keuzes die zijn studietijd en loopbaan 
tot zover hadden bepaald. Hierbij ging hij dieper in op 
de noodzaak van de vraag ‘Waarom?’ bij het maken van 
keuzes op het gebied van persoonlijke ontwikkelingen. Na deze plenaire lezing stond er een lunch met luxe 

broodjes klaar, waarna de workshops van start gingen. 
Ikzelf begon met de workshop van lifecoach Laura 
Hoekzema: ‘Als Apotheker én als Mens!’. Door middel 
van een interactief spel zijn wij ingegaan op positieve 
en negatieve gevoelens. De ijsberg stond hierin centraal; 
maar 10% steekt boven water uit en wordt gezien, zoals 
zekerheden en lichaamstaal. 90% zit onder water en 
wordt niet gezien, zoals angst en jaloezie. Door hierover 
in gesprek te gaan, beseften we dat niemand zich perfect 
voelt en dat hierover praten zorgt voor een gevoel van 
verbondenheid, wat zeker binnen een apotheek ook van 
belang is. Een apotheker blijft immers een mens.

De tweede workshop die ik volgde werd gegeven door 
Pharmalead. Op een interactieve manier werd in kaart 
gebracht hoe ik me (onbewust) gedraag, communiceer 
en op anderen reageer. Het bewust worden van je eigen 
gedrag helpt natuurlijk bij het vinden van de juiste baan. 

Aan het einde van de dag was er nog tijd voor een 
netwerkborrel en werd er nagepraat over de geslaagde 
dag.
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TWIN
door Marleen Joustra

3e jaars student in Utrecht

After waiting several months, the time had finally come 
to visit Zürich, something we had been looking forward 
to since our Swiss friends had left the Netherlands in 
October. We were warmly welcomed with drinks, 
delicious appetizers and a guided tour in Dr. Bähler 
Dropa. After this ‘apero’, we had a few (read: many) 
drinks at our host’s place before we went to a club in the 
Langstrasse. Despite of the surprisingly high prices, we 
had an amazing evening and danced a lot to the great 
music. When and how exactly we went home I can’t 
remember, but for certain we had a lot of fun.
 
The next morning started at ETH, the beautiful building 
where the pharmacy students from Zürich have their 
classes. Here we had a very entertaining presentation 
by the organizing committee and a tour through the 
stunning building. After lunch we had some spare 
time to walk through the city centre, buy some Swiss 
chocolate and climb a huge amount of stairs to get to the 
top of the Grossmünster and admire the amazing view 
over the city, the lake and the mountains. Back at ETH, 
we listened to a short presentation by Zeller Söhne, 
made some doubtful combinations of tea ‘’helpful for 
hangovers’’ and had a good laughter while presenting 
those to each other. In the afternoon we did an amusing 
Bierlauf in the park, which was even better than they 
had promised us earlier in the Netherlands. Arriving at 
the campus, we found the most delicious cheese fondue 
being prepared in a cozy room with football and pool 
tables. This could only end in an amazing Swiss Party! 
Later in the evening, some of us went out in the city 
center again. 

On Sunday morning, still a bit tired, we enjoyed the 
brunch. Afterwards, we said goodbye to our hosts and 
thanked them for the amazing weekend. I can say with 
all my heart that the TWIN was a great experience!
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Even voorstellen...
Het 117e KB der K.N.P.S.V.

Geachte lezer,

Op de U.P.-borrel van 11 maart mochten wij ons eindelijk 
presenteren als compleet 117e kandidaat-bestuur der 
K.N.P.S.V. Hier begon ons avontuur voor komend jaar. 
Het is me dan ook een eer en waar genoegen om u voor 
te mogen stellen aan de kandidaat-bestuursleden. 

Eline Tielen staat kandidaat voor commissaris algemene 
zaken. Eline is erg enthousiast en houdt ervan om 
onder de mensen te zijn. Ze is dan ook graag samen 
met haar vrienden en altijd te vinden op de borrels en 
feestjes. Verder kan je haar vinden op het hockeyveld 
van olympos of in de UB, waar ze regelmatig voor haar 
tentamens zit te studeren. Daarnaast zit ze ook nog in 
de BuiCie van U.P. Kortom: met Eline hebben we een 
gemotiveerd en bezig bijtje binnen ons KB. 

Onze kandidaat commissaris buitenland is Bram 
Wagner. Bram is een echte aanpakker en erg nuchter. 
In zijn vrije tijd leest hij graag boeken, beoefent hij een 
vechtsport en is met muziek bezig. Daarnaast zit hij in 
de Beroependagcommissie, waarmee hij graag vergadert 

en borrelt. In de tussentijd heeft hij al een cursus gedaan 
om zijn vliegangst te verhelpen en deze functie zonder 
angsten uit te kunnen voeren. 

Ellen van der Meer is onze super vrolijke kandidaat 
penningmeester. Ze is heel erg optimistisch en danst 
de sterren van de hemel. Daarnaast houdt ze van een 
uitdaging en pakt ze alle kansen met beide handen aan. 
Ze werkt hard, maar geniet daarbij ook van alles wat ze 
doet. Iets waar je haar nog blijer mee kan maken, dan 
ze altijd al is, zijn stukjes banaan met pindakaas. Haar 
positieve instelling zorgt ervoor dat de mensen om haar 
heen direct enthousiast worden. 

Inge Flier staat kandidaat voor secretaris. Ze houdt van 
reizen en heeft dan ook een jaar in Brazilië gewoond. 
Hier heeft ze veel geleerd, waaronder het goed 
organiseren en plannen van activiteiten. Daarnaast heeft 
ze de DIES commissie gedaan van U.P. Op feestjes en 
borrels is Inge vaak te vinden. Ze is een echte doorzetter 
en gaat overal de volle 100% voor. 

Afgelopen jaren ben ik actief geweest bij de 
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Congrescommissie en de Internationale Commissie. 
Naast vele borrels en feestjes, ben ik vaak in het 
zwembad te vinden. Ik houd van reizen en ga graag een 
avontuur aan. 
Samen vormen wij het 117e kandidaat-bestuur. We 
hebben erg veel zin in komend jaar en zullen ons volledig 
inzetten voor onze taken. Net zoals het congresthema 
zijn wij erg compact, aangezien onze gemiddelde lengte 
niet boven de 1.65m uitkomt. Mocht je ons even kwijt 
zijn, dan kan je beter luisteren dan kijken, want je hoort 
ons wel, maar ziet ons niet. 

Tijdens het Congres zullen we veel leren over 
nanomedicijnen. Wij kijken erg uit naar het Congres en 
hopen jullie daar te zien!

Met vriendelijke groet,
Namens het 117e kandidaat-bestuur der K.N.P.S.V.

Elvira den Hertog
Kandidaat-voorzitter
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Blog: AIOS 
Klinische Chemie

Vijf leerzame, gezellige en relatief zorgeloze 
Farmacie-jaren waren voorbij gevlogen, toen ik in 
het laatste jaar voor de – ongetwijfeld voor velen 
van jullie herkenbare – vraag kwam te staan: hoe 
zie ik mijn carrière voor mij en welke keuzes dien 
ik hiervoor op korte termijn te maken? Om deze 
vraag te kunnen beantwoorden, gebruikte ik de 
belangrijkste handvatten die ik toen had, namelijk 
de vakken en stages die ik tijdens de studie had 
gevolgd. Al snel realiseerde ik mij dat ik het vak 
“Klinische Chemie en Pathofysiologie” veruit het 
meest interessant vond en dat ik naar een carrière 
als klinisch chemicus toe wilde werken. 

De eerste stap hierin was het vinden van een 
promotieplek op een project dat raakvlakken had 
met de Klinische Chemie. Het is namelijk zo dat 
een promotie zeer tot aanbeveling strekt bij een 
vacature voor een opleidingsplek. Ik was dan 
ook erg verheugd toen ik werd aangenomen op 
een onderzoeksproject bij de afdelingen Interne 
Geneeskunde en Laboratoriumgeneeskunde 
van het UMC Groningen, dat als doel had 
om de klinische betekenis van bestaande en 
nieuwe biomarkers op het gebied van voeding, 
in onder andere niertransplantatiepatiënten, 
te onderzoeken. Promoveren was hard werken 
en het kwam met ups and downs. Hoewel dat 
laatste natuurlijk verre van fijn was, zorgden juist 
die zware momenten voor de stimulans om mij 
maximaal te ontwikkelen op veel verschillende 
vlakken, waaronder wetenschappelijk schrijven, 
presenteren en opbouwen van een professioneel 
netwerk. De vaardigheden die je opdoet tijdens 

promoveren komen hoe dan ook van pas als je 
gaat werken in de (para)medische wereld, dus 
als je van uitdaging houdt, zelfstandig bent  en 
tegen een stootje kunt, dan raad ik het doen van 
promotieonderzoek van harte aan!
Na mijn promotie begon ik aan de vierjarige 
opleiding tot klinisch chemicus. Sommigen van 
jullie weten mogelijk al wat een klinisch chemicus 
is en doet, maar ik kan mij voorstellen dat het 
voor de meesten een black box is. De klinische 
chemie houdt zich bezig met het analyseren van 
cellen en endogene stoffen  in allerlei soorten 
humaan materiaal, met als doelen preventie, dan 
wel diagnose, van aandoeningen en het vervolgen 
van het effect van een (farmacologische) 

Door Isidor Minovic
AIOS in het 

UMC Groningen
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behandeling. Een klinisch chemicus is als 
inhoudelijk deskundige in de meest brede 
zin verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 
laboratoriumuitslagen. Om deze kwaliteit te 
kunnen garanderen, zorgt een klinisch chemicus 
dat de bepalingen goed gevalideerd zijn, het 
personeel op de werkvloer goed geschoold is, de 
uitslagen in de context van de (patho)fysiologie 
van de patiënt worden geïnterpreteerd en dat de 
artsen, indien nodig, ondersteund worden bij deze 
interpretatie. Tijdens de opleiding tot klinisch 
chemicus maak je je deze vaardigheden in een 
uitdagend tempo eigen. De vraag hoe mijn week 
als assistent in opleiding tot specialist (AIOS) 
klinische chemie er ongeveer uitziet, vind ik een 
hele moeilijke. Voor een AIOS is namelijk geen 
dag, laat staan een hele week, hetzelfde. Enkele 
vaste factoren in mijn agenda zijn de periodieke 
vergaderingen over onder andere patiëntuitslagen, 
en de bereikbaarheidsdienst die je gemiddeld 
eens in de drie weken doet. De overige uren 
worden opgevuld door projecten, onderzoek 
en zelfstudie. Verder hangt mijn agenda sterk af 
van het laboratorium waar ik stage loop. In een 
groot ziekenhuis zoals het UMC Groningen, is 
het klinisch chemisch laboratorium namelijk 
onderverdeeld in verschillende deellaboratoria 
die elk een eigen aandachtsgebied hebben, 
bijvoorbeeld hematologie, endocrinologie 
of erfelijke metabole ziekten. Gedurende de 
opleiding loop je op elk van deze laboratoria 
stage, wat maakt dat je aan het einde van de rit 
een breed opgeleide specialist bent die aan de slag 
kan in, wat mij betreft, een van de mooiste vakken 
van de medische wereld!
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Sluit je aan bij het leukste team 
apotheekprofessionals van Nederland 
en maak de reis van je dromen!

PharmaLead zoekt startende apothekers die net klaar zijn met hun studie en ook 
nog wat van de wereld willen zien. Wij bieden jou de mogelijkheid om 9 maanden 
bij ons te komen werken, waarna je 3 maanden betaald kan gaan reizen. 
Je ontvangt die drie maanden gewoon salaris en wij betalen je vliegticket*! 
Na terugkomst van je reis kan je weer aan de slag als apotheker. Geef je carrière 
een vliegende start en maak de reis van je leven!

*Voor je vliegticket ontvang je van ons een vergoeding van 1000,- euro.

Join us!
Solliciteer op de vacature 
Reislustige Startende Apotheker. 
Wil je eerst meer weten? Neem 
dan gerust contact met ons op!
info@pharmalead.nl

PL adv Droomreis VJA A5.indd   1 05-02-19   13:40

mailto:info@pharmalead.nl


29

HEEL FOLIA
BAKT!
Indische sponscake

Ingrediënten:
7 eieren
75 ml Zonnebloemolie
100 ml Kokosmelk
4½ el Gecondenseerde melk
140 g Basterdsuiker
1 tl Vanillesuiker
¾ tl Bakpoeder
140 g Tarwebloem
Klop-fix
1 tl Pandan pasta
¾ tl Zout

29
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1. Klop 7 eieren en vang het eiwit ervan op in een bak. Doe 5 eierdooiers in een 
aparte bak.
2. Schenk de olie in de bak met eierdooiers en gooi daarbij de gecondenseerde melk, 
zout, vanillesuiker en bakpoeder
3. Meng dit met een staafmixer gedurende 10 minuten op de hoogste stand
4. Laat het mengsel rusten en ga verder met het eiwitbakje
5. Meng het eiwit met een staafmixer gedurende 10 minuten op de hoogste stand 
en voeg op de volgende tijdstippen tijdens het roeren deze ingrediënten toe: na 2 
minuten de basterdsuiker, na 4 minuten een half zakje klop-fix
6. Voeg de twee mengsels nu bij elkaar toe en mix
7. Voeg daarbij de kokosmelk en de pandan pasta en meng het goed zodat er een 
groene smurrie ontstaat
8. Verwarm de oven op 180 ºC
9. Giet de mix al roerend in de bakvorm en meng het goed na zodat er geen gaten 
in de cake ontstaan
10. Zet de mix in de oven en haal de cake na 55 minuten eruit
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