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Inhoud

Redactioneel
Trouwe lezers van de Folia Pharmaceutica,
Voor u ligt de Folia Pharmaceutica van februari 2006 en zoals elk jaar, is ook nu de februarieditie gewijd aan de adressen van onze leden.
Het thema van dit nummer is dan ook heel toepasselijk ‘Wegwijzers’.
Op de foto hieronder is te zien dat wij ons best
gedaan hebben u via de Folia Pharmaceutica te
bereiken. Een skyline zoals op de voorpagina
is daarbij wel handig. Wanneer dit niet voor
handen is, moet gebruik gemaakt worden van
wegwijzers. Mocht u de Folia Pharmaceutica
desondanks niet via de gebruikelijke weg ontvangen, geeft u dan uw juiste adres door aan
uw afdelingsbestuur.
Omdat wij slechts het thema van dit nummer
aan de afdelingsbesturen hebben doorgegeven
zonder de vermelding adressenfolia, zouden
de stukjes van de praesides anders kunnen uitvallen dan bedoeld. Het zal voor deze
afdelingsbesturen dan ook als een verrassing
komen dat er in deze editie van de Folia
Pharmaceutica geen artikelen te vinden zijn
over wegwijzers in de farmaceutische wereld.
Wij hopen dat dit boekje nog vaak gebruikt
gaat worden bij bijvoorbeeld een bezoekje of
kaartje aan een van de leden van onze mooie
vereniging!
Roxanne Weeda
h.t. Redacteur II van de Commissie ter
Redactie van de Folia Pharmaceutica
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K.N.P.S.V.
Waarde

leden

der

K.N.P.S.V.,

De Februari Folia, ook wel de
Adressenfolia genoemd, is toch
altijd weer een speciale uitgave.
Geen thema, geen wetenschappelijke artikelen, maar toch bevat
deze
editie
van
de
Folia
Pharmaceutica zeer nuttige informatie, namelijk de adressen van alle
leden der K.N.P.S.V.. Vast en zeker
komt deze Folia u nog eens van pas
wanneer u misschien een bezoekje
gaat brengen aan (bio-)farmaciestudenten in één van de andere
mooie
studentensteden
die
Nederland rijk is.
Natuurlijk organiseert de K.N.P.S.V.
ook in de maand februari wederom
zowel gezellige en leuke als interessante en leerzame activiteiten waar
ik u allen graag voor wil uitnodigen.
Op zaterdag 11 februari wordt de
Topdiscussie tijdens het Careerevent
in de Jaarbeurs in Utrecht georgani-

seerd. Tijdens de topdiscussie
Health Care, waar topstudenten de
discussie aangaan met topmanagers
van GSK, van het UMC St. Radboud,
van Eureko/Achmea en van OPG,
worden actuele thema’s besproken
die
spelen
in
deze
branche. Maar dit is niet alles wat de
K.N.P.S.V. voor u in petto heeft deze
maand. Op maandag 13 februari
verzorgt de Landelijke Studie
Kommissie in samenwerking met
FEDAp een avondprogramma voor
masterstudenten. Onderwerpen
als arbeidscontracten, verzekeringen en studieschuld zullen de
revue passeren. Natuurlijk zullen
de broodjes en de borrel na afloop
niet ontbreken. Verder is de
Beroependagcommissie
enthousiast en druk bezig met de
organisatie van de tweejaarlijkse
Beroependag op zaterdag 11
maart waar iedere (bio-)farmaciestudent zich tijdens de workshops kan oriënteren op de ver-

schillende beroepsmogelijkheden.
Aansluitend zal het spetterende
K.N.P.S.Veest
plaatsvinden.
Redenen genoeg dus om dit evenement
te
bezoeken.
Hopende u op vele van onze mooie
K.N.P.S.V.-activiteiten te mogen verwelkomen, groet ik u, namens het
bestuur
der
K.N.P.S.V.,
Audrey Soeterboek
h.t. voorzitter

Pharmaciae Sacrum
Geachte

leden

der

K.N.P.S.V.,

Voor jou ligt alweer de 4e folia van
dit verenigingsjaar. Voor de
praesides onder ons weer een kans
om aan heel Nederland te vertellen
hoe het met de afdelingen gaat en
wat er nog in het verschiet ligt. Hier
in het hoge noorden gaat het allemaal naar verwachting; prima dus.

Onze tweede ALV zit er alweer op,
iets waar ik nu uiteraard alleen nog
de voorbereidingen van ken. Maar
welke ongetwijfeld goed verlopen
zal zijn. De besprekingen voor een
Alumni vereniging/commissie zijn
nog steeds in volle gang en hopelijk
zal dit alles binnenkort vorm gaan
krijgen. Verder blijven wij ons veel
bezig houden met de opkomst van
de Nieuwe Levenswetenschappen
ver-eniging en uiteraard
de daarbij behorende
Flexibele
Bachelor.
Daarnaast blijft het
natuurlijk nog even
afwachten
hoe
de
Numerus
Fixus
in
Utrecht de inschrijving
in Groningen zal gaan
beïnvloeden.
Als thema van deze
Folia is gekozen voor
Wegwijzer. Niet een
thema dat bij mij direct
farmaceutische gedach4

ten oproept. Ik ben dan ook
benieuwd hoe de commissie hier
een invulling aan gegeven heeft.
Uiteraard kun je overal wel een wegwijzer vinden, symbolisch gezien
dan. Binnen de farmacie in
Groningen zijn er een aantal
momenten dat je kiezen moet welke
richting je volgen wilt. Zeker nu er
veel te veranderen staat bij ons is het
kiezen van de juiste richting steeds
lastiger. Uiteraard heeft de faculteit
hier
duidelijke
‘wegwijzers’
geplaatst om je in de goede richting
te sturen. Voor nu wens ik je veel
plezier met het lezen van deze Folia.
Met een vriendelijke groet uit
Groningen,
Namens het 124e bestuur der
G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum”,
Emiel Schepers
h.t. praeses

,,Aesculapius”
Waerde

leeden

der

K.N.P.S.V.,

Wat is de winter toch een heerlijk
seizoen en wat houd ik van kerst,
kerstvakantie en oud en nieuw.
Wanneer ik dit schrijf, kan ik nog
niet echt zeggen of er veel van
schaatsen is gekomen, maar dat is
toch een van de zaken die de winter
voor mij tot een topseizoen maken.
Maar dit geldt natuurlijk voor iedere
chauvinistische Nederlander en dus
zeker ook voor farmaceutisch
Nederland. Van de temperatuur
hebben de meeste Aesculapen geen
last, immers zij bevinden zich vrijwel de gehele winter in eenzame
opsluiting in het Gorlaeus. Hard
werkend aan de meest uiteenlopende onderzoeken en practica, krijgen
we nauwelijks een indruk van de
stormen en sneeuwbuien die buiten
zijn geweest. En als we dan eens een
keertje met z’n allen naar buiten
gaan, zoals voor de viering van het

24elustrum, dan betreft het hier
spetterende activiteiten waar we het
alleen maar warm van krijgen. Dus
eigenlijk gaat dit seizoen toch
behoorlijk snel aan ons voorbij.
We kijken al weer uit op de lente.
Tijd van vivat, crescat, floreat, ofwel
van leven, groeien en bloeien.
Schrikbarend is het eigenlijk dat dit
ook voor ons als bestuur geldt. Op
de voorjaarsdag zullen wij namelijk
ons KB presenteren. De voorjaarsdag is al vaker beschreven als het
begin van het einde voor het huidige
bestuur en het is natuurlijk het begin
van een nieuw bestuur. Zoals zaad-

jes die in de lente langzaam uitgroeien tot volwassen planten.
Ons rest alleen nog de taak van
langzaam wegrottende plant die
langzaam wordt overschaduwd
door zijn opvolger. Lente is
namelijk ook het seizoen van het
congres en dit betekend dat de
eerste wisseling er al aan gaat
komen. Zover is het gelukkig nog
niet, want ik vind het allemaal nog
veel te leuk om te doen. Gelukkig
hebben wij dit jaar de eer om als
allerlaatste
te
wisselen.
Namens het 24e lustrumbestuur
‘DOPE’
der
Leidsche
Pharmaceutische
StudentenVereeniging „Aesculapius” hoop ik
u allen te zien op de voorjaarsen de beroependag, en met een
hoogleydsche groet, teken ik,
Merijn Doop
h.t. praeses aesculapii

Unitas Pharmaceuticorum
Waarde

leden

der

K.N.P.S.V.,

Zes jaar en dikwijls langer is een
Farmacie student op weg naar zijn
of haar bul. Deze weg is mooi geplaveid en elk jaar wordt geprobeerd
deze weder te verbeteren. Het is de
kunst de route in deze tijd zo te kiezen dat het genieten een voorname
rol speelt. Geluk moeten we onderweg nastreven en niet aan het eindpunt van de weg, waar de reis zal
eindigen.
Welgemoed is een ieder inmiddels
begonnen aan het nieuwe jaar. De
dagen van reflectie laat men achter
zich. De cirkel van Deming zal als
vanouds blijven doordraaien en van
zo veel mogelijk gestelde doelen zal
getracht worden ze te volbrengen.
Voor velen is dat het succesvol
afronden van dit studiejaar. Het jaar
wat nog veel moois met zich mee zal
brengen voordat daadwerkelijk
het
einde
in
zicht
is.
De mensheid is immer onderweg.
Keuzes behoren gemaakt te worden,

al valt dit wel eens zwaar. Niemand
zal verdwalen op een rechte weg.
Echter, een weg
zonder obstakels
en
kruispunten
bestaat niet. Het
buiten-gewone
geschiedt
niet
langs de gewone
weg. Slechts degene die zich buiten
het
vertrouwde
durft te begeven
zal
ervaringen
opdoen waar mettertijd veel uitgehaald
zal kunnen worden. Unitas
Pharmaceuti-corum speelt hierin
een vooruitstrevende rol. Zij brengt
de ruimte voor de Utrechtse
Farmacie student zich te profileren
naast de studie en stimuleert de student de paden te betreden naast de
algemene studieweg en hem of haar
wegwijs te maken op het vreemde
terrein. Wanneer dit doel behaald
wordt kan de student op zijn of haar
5

beurt de vereniging vooruit helpen.
Immers is niet de weg die je gaat
important, maar de sporen
die je achterlaat. Er is een
evident causaal verband tussen de hoeveelheid paden
die betreedt worden en de
breedte van de sporen.
Elkeen student stelt zichzelf
doelen. Een doel is de wegwijzer van het leven maar als
je er bent, geniet er dan van.
Zoals u ongetwijfeld ook van
deze editie van de Folia
Pharmaceutica gaat genieten.
Met vriendelijke groet, namens het
bestuur,
Tom Denee
h.t. praeses der U.P.S.V.
“Unitas Pharmaceuticorum”

Agenda’s
K.N.P.S.V.

11 februari
13 februari

,,Aesculapius”

14 februari
21 februari

Topdiscussie Careerevent in
Utrecht
FEDAp/LSK avondprogramma in
Utrecht

Unitas
Pharmaceuticorum

Pharmaciae Sacrum

2 februari
7 februari

‘Panacea’ skiën
DDB

EJC feest
P.S. borrel

6 februari
8 februari
15 februari
22 februari

U.P.-borrel met Buicie onthul ling
avondsymposium
ALV
almanakonthullingsfeest

Folia Forum
Voor de derde achtereenvolgende keer verschijnt ook in deze Folia weer de nieuwe rubriek Folia Forum.
Dit is dé rubriek waaraan niet alleen redactieleden en schrijvers, maar ook de lezers zelf bij kunnen dragen. Helaas is tot op heden gebleken dat de (bio-)farmaceutische studenten van Nederland nog niet zo
makkelijk te porren zijn voor het schrijven van een reactie. Hoewel wij dit natuurlijk ten zeerst betreuren, proberen wij het, eigenwijs als we zijn, toch nog maar een keer. Dus aan jullie de taak om te zorgen
dat onze mailbox de komende week volstroomt met reacties voor in de april Folia. Wij hebben de volgende stelling voor jullie bedacht:

Zoals jullie wel weten organiseert de K.N.P.S.V. ook veel activiteiten in het kader van de internationalisering. Wat vinden jullie hiervan? Is het opdoen van internationale ‘ervaring’ ook daadwerkelijk een
waardevolle toevoeging op je kwaliteiten als (bio-)farmaceut? En wat voor activiteiten lijken jou leuk
om je horizon te verbreden? We zijn benieuwd!
Reageren kan binnen een week na ontvangst van deze Folia op folia0506@gmail.com.
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Colofon
Folia Pharmaceutica is het Folia orgaan van de
Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten
Vereniging en verschijnt acht maal per jaar aan het
begin van de maand

Foutje??
Bedankt!!

Redactie

Mocht U naar aanleiding van deze adressenfolia
erachter komen dat Uw adres verkeerd in ons bestand
staat, laat ons dat dan weten. U kunt ons bereiken door
te e-mailen naar folia0506@gmail.com.
Ook als U geen Folia meer wenst te ontvangen kunt U
ons op bovenstaand adres bereiken.

Elise Kocks
06-30707585

Voorzitter

Suzanne Bal
06-44044504

Secretaris

Renée Bakker
06-24156071

Penningmeester

Rianne van Schie
06-27542746

Hoofdredacteur

Lieke Geerts
06-42906241

Redacteur I/adressen

Roxanne Weeda
06-23527442

Redacteur II

Vaste columnist
Prof. Dr. G.J. Mulder
Deadline kopij
April folia: 13 februari 2006
Mei folia: 20 maart 2006
Kopij en adreswijzigingen
Redactie Folia Pharmaceutica
t.a.v.
Suzanne Bal
Boomsluiterskade 12b
2511 VK Den Haag
Email: folia0506@gmail.com
Veranderingen of weigeringen vinden plaats in overleg met de auteur(s) (m.u.v. spelfouten en lay-out)
Software: QuarkXPress 5.0
Lettertype: Book Antiqua/ Times New Roman
Lettertype titels: Book Antiqua
Logo ontwerp: Maarten Swartjes
Foto voorpagina: Leiden
Drukker: Hega Offset B.V. Den Haag
Oplage: 1900
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