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Voorwoord Congres
Geachte leden der K.N.P.S.V.,
Een goede voorbereiding is het
halve werk zegt men altijd en wat is
nu een betere voorbereiding voor
een congres dan een paklijst?
Onderstaand lijstje hebben wij uit
praktisch oogpunt alvast voor je
gemaakt. Zo zul je tot in de puntjes
voorbereid zijn op hét evenement
van het verenigingsjaar, het hemelvaartcongres van de K.N.P.S.V.!
Uiteraard moet je het lijstje zelf nog
aanvullen met schone sokken en
ondergoed.

Meenemen/to do list:
Pakje trachitol
Bananenpak
4 Red Bull
Soepel verkleedpak
Buikspieren trainen
‘Hoorcollege debatteren’ nakijken
Bij de plaatselijke apotheek haal je
je stempelkaart te voorschijn en
gooi je een paar pakjes trachitol in
je mandje. Deze zullen zeker van
pas komen omdat je op de eerste
avond keihard zal meezingen met
de liedjes van Jelle the Pianoman.
De beste man speelt op verzoek al
jouw lievelingsliedjes. Hierna haal je
je bananenpak uit je tas, voor het
themafeest ‘Ronde Appels en Lange
Bananen’. De hottie uit die andere
farmastad versier je op het tweede
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themafeest in je soepele verkleedpak. (zie lijstje)
Het symposium vindt dit jaar
wederom op donderdag plaats en
wordt voorgezeten door prof. dr.
Waldinger. Anders dan voorgaande
jaren duurt het symposium één in
plaats van twee dagen. Vele interessante onderwerpen zullen de revue
passeren zoals de genetica van
vroegtijdige ejaculatie, counterfeit
geneesmiddelen en female orgasm
disorder (constant klaarkomen).
Tekenen en hokjesverhuur spelen
met de buurman is verleden tijd.
Uiteraard kan men ’s middags weer
gruwelen van de vieze dingen die
de besturen zullen ondergaan
tijdens de goodwill activiteit.
Tijdens de nachtelijk algemene vergadering zullen de red-bulletjes
zeker goed van pas komen, want in
het ochtendgloren zal de bestuurswissel van de K.N.P.S.V. plaatsvinden. Die buikspieren zul je zeker
nodig hebben voor de cursus
lachyoga die op vrijdag zal
plaatsvinden. Sheets doorlezen over
hoe je ook alweer deelneemt aan
een discussie is ook niet geheel
onbelangrijk. De vrijdagmiddag
staat gepland voor een interactief
debat over de ontwikkelingen in de
wereld van de (bio-)farmacie, welke
geleid zal worden door dr. Buurma,
directeur vervolgopleiding openbaar apotheker specialist. Hierna

kan men het kersverse bestuur
feliciteren ter ere van de 107e dies
van de vereniging. Het congres zal
worden afgesloten met het themafeest ‘Potentiële Porno-sterren’.
Iedereen die het onthullingsfilmpje
van het congres heeft gezien, zal
het met mij eens zijn dat het een
onvergetelijk congres wordt!
Liefs en tot 12 mei,
De 67e Congrescommissie
‘Copulatie’

K.N.P.S.V. - FOLIA PHARMACEUTICA - APRIL 2010

Redactioneel
Beste (bio-)farmaceut,
De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen
dat ik bij het horen van het thema
van het Congres der K.N.P.S.V. wel
even angstige visioenen had van
een Folia waarover mensen zouden
zeggen dat ze hem ‘alleen lazen
voor de interviews’. Bovendien
zouden wij, al zouden we het willen,
nooit Nicolette Kluijver of mevrouw
Paay kunnen betalen. Gelukkig
realiseerde ik mij al snel dat dit
mijn eigen tendens tot het
bedenken van de meest onbesuisde
scenario’s was en dat ik de uitwerking van het thema ‘Lot van de
Copulatie’ meer zou moeten zoeken
in de farmaceutische hoek. Om het
gras niet voor de voeten van de
Congrescommissie weg te maaien
hebben we geprobeerd te zorgen
dat onze onderwerpen niet overlappen met de symposia, maar wel
aansluiten bij het overkoepelende
thema om u alvast in de stemming
te brengen.
We hebben dr. B. M. Gadella van de
Universiteit Utrecht bereid gevonden om samen met dr. R. A. van
Gestel een artikel te schrijfen over
de activatie van spermatozoa.
Zoals u weet zijn de afgelopen
decennia de mogelijkheden voor
prenatale diagnostiek en genetische

therapieën enorm in ontwikkeling,
dit roept de vraag op wat een
ethisch gebruik is van deze kennis.
Belastende ziekten voorkomen of
genezen willen we allemaal, maar
wat zijn de gevolgen op lange termijn en moeten ouders een kind
kunnen ‘bestellen’ met blond krullend haar, blauwe ogen en een uitzonderlijk talent voor tafeltennis?
Dr. L. Landeweerd, verbonden aan
de Technische Universiteit Delft en
de Universiteit van Maastricht, zet
ons aan het denken over deze
vraag.
Dr. C. Westenbroek en J. B Becker,
PhD, verbonden aan de universiteit
van Michigan, belichten het thema
van de andere kant. Copulatie
impliceert immers mannelijke en
vrouwelijke individuen binnen een
soort en zij zullen ons laten zien in
hoeverre mannen en vrouwen verschillend reageren op drugs. Tot
slot hebben we prof. dr. B. Berkhout
van het AMC bereid gevonden ons
nader te informeren over de natuurlijke weerstand die een klein
percentage van de bevolking heeft
tegen HIV.
Natuurlijk is het internationale
gedeelte weer goed gevuld. AnneMarie uit Noorwegen vertelt ons
hoe het leven van een farmaciestudent in Noorwegen eruit ziet.

Wat mij tot nu toe vooral is
opgevallen in deze verhalen is
hoeveel farmaciestudenten van over
de hele wereld eigenlijk gemeen
hebben! Onderzoek in Australië is
een wens van veel studenten en
Emilia Sawicki uit Utrecht vertelt
dan ook vol enthousiasme over
haar ervaringen. Iedereen die een
carrière buiten de apotheek
ambieert verwijs ik door naar
Bregiete Luinge, zij heeft een
marketingfunctie bij Novartis
Pharma.
Het mag u duidelijk zijn; de Folia
Pharmaceutica heeft ondanks het
zinnenprikkelende thema geen
konijntje op de voorpagina staan.
Persoonlijk lijkt me dit echter een
goede zaak, zo wordt u niet afgeleid
van de inhoud en kunt u onze
artikelen écht lezen!
Ik wens u veel plezier met deze
Folia en hoop dat u na het lezen
ervan nog meer uitkijkt naar het
Congres.
Met vriendelijke groet,
Metta Pratt
h.t. Voorzitter der Commissie ter
Redactie van de Folia
Pharmaceutica ’09-’10.
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K.N.P.S.V.
Waarde leden der K.N.P.S.V.,
Met pijn in mijn hart bedenk ik mij
dat dit het laatste voorwoord voor
de Folia is dat ik in mijn bestuursjaar zal schrijven. Nog maar vijf
weken te gaan en dan is het alweer
tijd om het stokje over te dragen
aan een nieuw enthousiast bestuur.
Het kandidaat-bestuur heeft zich op
de voorjaarssportdag vol goede
moed aan de leden gepresenteerd
en ik heb er alle vertrouwen in dat
zij zich voor honderd procent in
zullen zetten voor onze mooie
vereniging. Op dit moment heb ik
alles behalve het gevoel dat ik klaar
ben met dit bestuursjaar. Er staan
ons in deze vijf weken nog genoeg
leuke dingen te wachten. Zo kunnen
wij volop gaan genieten van twee
congressen. Van 26 april tot 2 mei
zullen wij naar Polen afreizen om
daar het EPSA Annual Congress in
Krakau bij te wonen. Uiteraard
komt ook het jaarlijks congres van
de K.N.P.S.V. er nog aan, met als

thema het Lot van de Copulatie.
Tijdens dit congres zal dan ook de
bestuurswissel plaatsvinden.
Gelukkig kunnen wij na onze wissel
geleidelijk gaan “afkicken” van ons
bestuursjaar, gezien er dan ook nog
volop mooie activiteiten georganiseerd worden. Zo zal de TWIN met
Genève plaatsvinden, waar wij ook
weer vertegenwoordigd zullen zijn.
Van 21 t/m 23 mei zullen wij
samen met de Zwitserse studenten
de sleutelstad Leiden gaan ontdekken. Vervolgens zullen wij van
25 t/m 27 juni met hopelijk weer
een grote groep Nederlandse (bio-)
farmaciestudenten naar Genéve

gaan. De inschrijvingen zijn inmiddels al gestart, dus zorg dat je erbij
bent! Ook zullen in juni de VJAK.N.P.S.V. golfdag en de eerstejaarsactiviteit plaatsvinden. Kortom er is
nog genoeg te doen bij de K.N.P.S.V.
Ik hoop dat wij jullie allen mogen
begroeten tijdens het congres, waar
wij samen met jullie onze laatste
dagen als bestuur zullen meemaken!
Namens het 107e bestuur der
K.N.P.S.V.,
Met vriendelijke groet,
Lucienne van den Boogerd
h.t. voorzitter der K.N.P.S.V.

PHARMACIAE SACRUM
Geachte leden der K.N.P.S.V.,
Deze editie van de Folia
Pharmaceutica zal worden gewijd
aan het thema van het congres:
“het lot van de copulatie”. Dit congres is de grootste activiteit van de
K.N.P.S.V. en elk jaar zijn er van de
verschillende afdelingen weer vele
leden aanwezig. De symposia worden druk bezocht, de feesten gaan
tot in de vroege uurtjes door en de
culturele avond is elk jaar weer een
groot succes. Het congres staat in
het teken van integratie tussen de
verschillende afdelingen, wetenschappelijke lezingen en de wissel
van het bestuur der K.N.P.S.V. Een
nieuw bestuur staat klaar om het
stokje over te nemen en zich een
jaar lang in te zetten voor de
Nederlandse (bio-)Farmaceuten.
Maar ik loop op de feiten vooruit,
zoals gezegd zal deze editie gaan
over ’het lot van copulatie’. Dit
thema impliceert dat het lot van
copulatie discutabel is. Biologisch
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gezien zijn er vele voorbeelden te
noemen van soorten die zich asexueel voortplanten. Zo plant de
mierensoort “ Mycocepurus smithii”
alleen ongeslachtelijk voort. Er zijn
ook medische oorzaken te
bedenken die het lot van copulatie
kunnen bestempelen. Gelukkig
worden we voortdurend geattendeerd op het feit dat de
Farmaceutische industrie zich hard
maakt voor mensen met bijvoorbeeld een erectile disfunctie. Ik ben
zeer benieuwd naar de insteek die
de commissie heeft gekozen om dit
thema te behandelen.
Na het congres gaan voor ons als
bestuur de dagen echt tellen tot de

wissel. Na een jaar lang aan het
hoofd van de vereniging te hebben
gestaan zullen we het stokje overdragen en duiken we weer de
studieboeken in. Ik hoop u dan nog
eens te mogen ontmoeten op een
activiteit van de K.N.P.S.V. of u
welkom te mogen heten in het
Hoge Noorden. Voor nu wil ik u
echter veel leesplezier toewensen
en ik hoop u te mogen begroeten
op het congres.
Met vriendelijke groet,
Namens het 128e Bestuur der
G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum”,
Tonnis Jan Kruizinga
h.t. praeses
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„AESCULAPIUS”
Waarde leden der K.N.P.S.V.,
Met het begin van de lente kwam
het mooie weer eindelijk het land
binnen. De zon maakt de wereld
toch een stuk mooier en geeft veel
energie. Met de lente komen ook
veel leuke activiteiten, zo hebben
we op de voorjaarssportdag kunnen
paintballen, zijn we op Buitenland
Excursie naar het prachtige
Kopenhagen geweest en komt vlak
na het ouderejaarsweekend het
congres van de K.N.P.S.V. er weer
aan.
Deze mooiste activiteit van de
K.N.P.S.V. heeft dit jaar een discutabel, doch interessant thema. Ik
ben zeer benieuwd hoe dit in de
praktijk tot uiting zal komen. Het
congres wordt gekenmerkt door
veel terugkerende activiteiten. Het
touwtrekken om de Faberbokaal is
daar één van. Tijdens het congres
zal ook weer een Algemene
Vergadering plaatsvinden waar het
bestuur wordt gewisseld. Het

huidige Leidsche bestuur zal worden opgevolgd door een bestuur uit
Utrecht.
Na het congres komt het eind van
het collegejaar in zicht. Er moeten
nog vele prestaties worden geleverd
maar aan het eind van de kalender

gloort het zonlicht van een mooie
zomer. Hiermee komt ook het einde
van ons bestuursjaar dichterbij.
Inmiddels staat er een capabel kandidaat-bestuur klaar om het roer
van ons over te nemen.
Voordat wij als bestuur zullen wisselen moet er nog veel gebeuren. Er
zullen nog vele activiteiten
plaatsvinden, een ouderejaarsweekend, lunchlezing, excursie, BBQ en
nog veel meer. De agenda blijft vol,
daar houden we van!
Ik hoop velen van jullie te zien op
het congres, laten we er een paar
mooie dagen van maken!
Vivat, Crescat, Floreat,
„Aesculapius”!
Met vriendelijke groet,
Namens het 124e bestuur der
L.P.S.V. „Aesculapius”
‘Doorntastend’,
Maarten Doornbos
h.t. praeses aesculapii

UNITAS PHARMACEUTICORUM
Waarde leden der K.N.P.S.V.,
Je studententijd, een bijzondere tijd
in je leven. Misschien wel een van
de hoogtepunten. Over hoogtepunten gesproken, op het aankomende
K.N.P.S.V. congres zal een ander
soort hoogtepunt vanuit een geheel
andere hoek worden belicht. Ook al
worden wij als farmaceuten wetenschappelijk opgeleid, het thema ‘het
lot van de copulatie’ zal door menig
student toch eerder gevoelsmatig
dan rationeel worden bekeken.
Wellicht zal het ’s avonds het evenwicht voor sommigen ook nog verschuiven van een theoretische naar
een meer empirische benadering.
Zoals altijd worden we in mei als
gevolg van de lentekriebels
veelvuldig geconfronteerd met de
bloemetjes en de bijtjes. De timing
van dit gewaagde congres laat dan
ook niets te wensen over. De
Foliacommissie geeft alvast de
aftrap door deze Folia in het teken
te laten staan van het congres.

In Utrecht richten wij ons voor nu
op de buitenlandexcursie naar
Stockholm die eind april zal
plaatsvinden. Ook het middagsymposium is in aantocht en op de
promo-themaborrel in mei zullen de
nieuwste en zeer exclusieve U.P.
gadgets gepresenteerd worden. Met
de culturele avond en de tweede
actualiteitenlunch staan er nog een
aantal mooie activiteiten op het
programma.

hoopt dan ook dat u dit evenement
niet aan uw neus voorbij laat gaan
en u op 12 mei te mogen begroeten
in Apeldoorn.
Met vriendelijke groet,
Namens het 115e bestuur,
Pauline Bollen
h.t. praeses der U.P.S.V.
“Unitas Pharmaceuticorum”

Er is geen twijfel over mogelijk dat
het huidige en het komende
K.N.P.S.V. bestuur het congres als
een hoogtepunt van hun bestuursjaar zal ervaren. Ondergetekende
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Agenda’s
K.N.P.S.V.

Pharmaciae Sacrum

26 april-2 mei EPSA Annual Congress in Krakow

30 april-3 mei BEC

12-15 mei
20 mei
21-23 mei

K.N.P.S.V. Congres ‘Copulatie’
BCF event
TWIN te Leiden

5 juni
12 juni
18 juni
25-27 juni

VJA-K.N.P.S.V. Golfdag
Eerstejaarsactiviteit K.N.P.S.V.
Functionarissenborrel
TWIN te Genève

10
11
17
19
20
21
22
27
28

mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei

1 juni
2 juni
3 juni
7 juni
8 juni
10 juni
15 juni
17 juni
24 juni

STOF-vergadering
PS-borrel
GANG-feest
EHBO-cursus (1)
Onderwijsmiddag STOF
Functionarissenborrel
Rijwielprestatietocht
EHBO-cursus (2)
Voetballen tegen docenten
Jaarvergadering
Buitendag
EHBO-cursus (3)
STOF-vergadering
P.S.-borrel
EHBO-cursus (4)
EJC-feest
EHBO-examen
Masteruitreiking

,,Aesculapius”

Unitas Pharmaceuticorum

28 april
29 april
29 april

Masteractiviteit
Hotdoglunch
Koninginnedagborrel

27 april
28 april

EFC-Eerstejaarsactiviteit
Middagsymposium
‘Weesgeneesmiddelen’

6 mei
7-9 mei
17 mei
18 mei

Panacea wijnproeverij
Ouderejaarsweekend
Biercantus
DDB

2 juni
7 juni
10 juni
15 juni

Panacea BBQ
Jaarvergadering
SciPa feest
DDB

3 mei
3 mei
6 mei
19 mei
25 mei
26 mei
31 mei

Studiecommissiebijeenkomst
Promo Themaborrel
ZesUursLoop
Culturele Avond
Alliance Healthcare Excursie
Docentenborrel
U.P.-borrel

16 juni
25 juni

Jaarvergadering en Wisselfeest
Avunculaatsdiner
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Interview Annemarie Trapman &
Lucienne van den Boogerd
Waarde leden der K.N.P.S.V.,
Lucienne: Ons bestuursjaar zit er
bijna op. Tijdens het congres zullen
wij het stokje overdragen aan vijf
enthousiaste nieuwe mensen. Op dit
moment heb ik er een dubbel gevoel
over. Aan de ene kant is al die vrije
tijd geen overbodige luxe na een
bestuursjaar, maar aan de andere
kant kan ik het maar moeilijk loslaten. Ik kijk terug op een heel mooi
jaar waarin ik veel heb geleerd, veel
heb meegemaakt en vooral veel
leuke mensen heb leren kennen. Ik
wens onze opvolgers Annemarie,
Linda, Kees, Thomas en Chiara net
zo’n mooi jaar toe! Annemarie, wat
zijn je plannen voor komend jaar en
welke doelen wil jij dit jaar samen
met je bestuur bereiken?
Annemarie: Ik denk dat het komend
jaar voor ons een erg druk en intensief jaar zal worden. We zullen hierdoor naar elkaar toe gaan groeien
als bestuur. Ik hoop ook vele nieuwe
contacten op te doen met zowel de
(bio-)farmaciestudenten als de
beroepsverenigingen. Ik denk dat
juist deze kennismakingen erg
leerzaam zullen zijn. We willen als
bestuur graag open en toegankelijk
zijn en zullen daardoor bij zoveel
mogelijk activiteiten van de afdelingen aanwezig zijn. Daarnaast willen
we goed contact onderhouden met
de afdelingsbesturen. Lucienne, wat
waren de hoogtepunten van jou
bestuursjaar?

gegroeid. Ik wil ze dan ook nogmaals via deze weg bedankten. Ik
had mijn bestuursjaar echt met niemand anders willen meemaken en
dat terwijl ik Ilse, Sarina en Jules in
het begin helemaal niet goed kende.
Ken jij je kandidaat-bestuursgenoten
al goed?
Annemarie: De meeste van mijn
medebestuursleden kende ik al
redelijk goed. Linda kende ik natuurlijk al van de beroependagcommissie
waar ze al een jaar secretaris was.
Met Chiara heb ik tijdens het blok
kwaliteitsleer intensief samengewerkt, waardoor ik wist dat we een
goed team zouden vormen. Via
vrienden kende ik Kees al een beetje
en we waren vaak op dezelfde
feestjes te vinden. Thomas was de
enige persoon die ik nog niet zo
goed kende, maar na een paar keer
afgesproken te hebben wist ik al
snel dat we elkaar goed zouden
liggen. We hebben al een aantal
maal met z’n vijven afgesproken en
hebben al twee weekenden op
elkaars lip gezeten, dus we kennen
elkaar nu al een stuk beter. Komend
jaar zullen we elkaar natuurlijk nog
veel vaker zien en beter leren kennen en ik denk dat we een hechte
groep zullen worden.

We beginnen dit jaar met z’n vijven
aan een nieuw avontuur. Gelukkig
staan we er niet alleen voor en kunnen we altijd raad vragen aan onze
voorgangers. Ik heb er alle
vertrouwen in dat we een leuk en
leerzaam jaar tegemoet gaan. Ik
hoop volgend jaar terug te kunnen
kijken op een geslaagd jaar en vele
ervaringen rijker te zijn.
Lucienne: Jullie zijn in ieder geval
erg enthousiast! Ik wens jullie het
komende jaar heel veel succes toe.
Het jaar vliegt voorbij dus geniet van
alle mooie momenten die je dit jaar
zal meemaken.
Namens het 107e bestuur,
Lucienne van den Boogerd
h.t. voorzitter
Namens het 108e bestuur,
Annemarie Trapman
kandidaatvoorzitter

Lucienne: Ik heb in mijn bestuursjaar echt heel veel mooie momenten
beleefd. Vooral de eerstejaarsweekenden waren geweldig om mee
te maken. En ook het feit dat we ons
het hele jaar welkom hebben
gevoeld bij alle afdelingen en met de
afdelingsbesturen een goede band
hebben opgebouwd is iets waar ik
met plezier op terug kijk. Maar ook
met mijn bestuursgenoten heb ik
een hele sterke band opgebouwd.
Gedurende dit jaar zijn we met z’n
vijven erg dicht naar elkaar toe
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Hv1-protonpompen en de
activering van spermacellen
Door R.A. van Gestel1 en
B.M. Gadella2
1Departement Farmaceutische
Wetenschappen, Faculteit
Betawetenschappen, Universiteit Utrecht;
2Departementen Gezondheidszorg
Landbouwhuisdieren en Biochemie
Celbiologie, Faculteit Diergeneeskunde,
Universiteit Utrecht.

Protonpompen zijn betrokken bij de
activering van spermacellen en
daarom benodigd voor de
bevruchting van de eicel.
Humane zaadcellen zijn aanvankelijk slechte zwemmers in het mannelijke geslachtskanaal en moeten
eerst geactiveerd worden wanneer
ze in het vrouwelijke geslachtskanaal komen. Pas na deze activering zijn spermacellen in staat om
de eicel te bevruchten. Het is bekend dat het mannelijke geslachtsvocht dat in het ejaculaat zit de
spermamotiliteit op een laag pitje
houdt. Een lage pH en lage bicarbonaat (HCO3-) concentraties zijn
daarbij van belang. Na introductie
in het vrouwelijke geslachtskanaal
zullen succesvolle spermacellen
uiteindelijk de eileider bereiken
waar ze vertoeven in een zwak
basisch milieu en een hoge concentratie bicarbonaat ionen. Zowel de
hoge concentratie bicarbonaat
ionen als de hogere omgevings pH
blijken de spermacel te activeren
hetgeen waar te nemen is door de
zogenaamde hypermotiliteit van de
spermacellen (Gadella & van Gestel
2004). De cytosolaire pH van de
spermacel neem toe alsmede de
cytosolaire bicarbonaat concentratie (dit geschiedt via een eiwit
dat Cl-/ HCO3- via antiport over de
plasma membraan uitwisselt) (Zeng
et al., 1996). Tevens wordt door de
toename van de cytosolaire pH de
sperma plasmamembraan gedepolariseerd hetgeen leidt tot het openen van voltage gated Ca2+ kanalen
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(de zogenaamde CatSper’s). De
instroom van Ca2+ is een van de
belangrijke componenten voor de
activering van de spermacel
(Kirichock et al., 2006). De eveneens binnengekomen bicarbonaat
ionen binden aan adenylaat cyclase
(ADCY10) waardoor deze wordt
geactiveerd en cyclisch AMP gaat
produceren (Hess et al., 2005). De
toegenomen cyclisch AMP concentraties staan borg voor de initiatie
van een aantal signaal transductie
paden die tot gevolg hebben dat de
glycolyse wordt geactiveerd in de
staart van de spermacel. De daardoor sneller gegenereerde ATP
wordt benut voor de hypergeactiveerde motiliteit.
Deze hypermotiliteit geeft de spermacel snelheid wat uitermate
belangrijk is voor de spermacel om
te kunnen concurreren met de
andere spermacellen. Immers, de
geactiveerde spermacel moet als
snelste een dikke extracellulaire
matrix rondom de eicel penetreren
(de zona pellucida). Pas dan kan
eventueel de eicel worden bevrucht
maar alleen als de spermacel echt
de eerste is. Dit omdat de eicel zich
direct op slot zet om eventuele
polyspermie -bevruchting met meer
dan een spermacel- te voorkomen.
Dit zal immers bij zoogdieren niet
tot nakomelingen leiden. (Fig. 1)

Dr. R.A. van Gestel (rechts) heeft
haar studie Farmacie voltooid aan
de Universiteit Utrecht (2000).
Daarna heeft ze 4 jaar een promotie
onderzoek gedaan aan de activering
van spermacellen in relatie met de
oppervlakte veranderingen aan de
spermakop die van belang zijn bij
de sperma-zona binding (2005). Dit
onderzoek werd gefinancierd door
NWO-Medische Wetenschappen en
is verricht onder begeleiding van
Dr. B.M. Gadella. Dr. R.A. van Gestel
is thans Universitair Docent bij het
departement Farmaceutische
Wetenschappen aan de Universiteit
Utrecht.
Dr. B.M. Gadella (links) is afgestudeerd in de Biologie aan de
Universiteit Utrecht (1989) en heeft
zich daarna verdiept in de voortplantingsbiologie bij zoogdieren en
is gepromoveerd aan de Faculteit
Diergeneeskunde (1994, cum
laude). Daarna heeft hij een Human
Capital and Mobility Program fellowship (EU) bemachtigd voor een
onderzoeksproject aan de
Universiteit van Cambridge (UK) en
is na twee jaar teruggekeerd naar
de Faculteit Diergeneeskunde op
een 5 jarig Akademie-followship
(KNAW). Hij is thans Universitair
Hoofd Docent en leider van een
team dat onderzoek verricht op de
moleculaire interacties tussen
gameten van zoogdieren die van
belang zijn bij de bevruchting.
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In de voorbereiding van de
bevruchting van de eicel vormt de
activering van de spermacel dus
een cruciale stap. Dit proces kan
goed worden nagebootst onder in
vitro condities die dan ook routinematig worden benut voor dit
doeleinde in de in vitro fertilisatie
(IVF) klinieken. Spermacellen worden eerst gewassen waardoor het
ejaculaatvocht maar ook oppervlakte coatingseiwitten die de spermaactivering remmen worden weggewassen van de zaadcel. De buffer
waarin de gewassen spermacellen
vervolgens worden verdund bootst
de electrolytische en voedingscondities van de eileider na en wordt dan
ook wel SOF medium (synthetic
oviductal fluid) genoemd. De pH
daarvan is zwak basisch (pH 7.4) en
de bicarbonaat concentratie vrij
hoog (25 mM) daarnaast bevat het
fysiologische hoeveelheden glucose
pyruvaat en lactaat. Spermacellen
worden binnen een uur of 4 geactiveerd en kunnen dan de eicel in
een reageerbuis bevruchten.
Het is lange tijd onduidelijk geweest
hoe het basisch worden van de
spermacel nu eigenlijk tot stand

komt. Deze is er immers mede verantwoordelijk voor dat het bicarbonaat gehalte van de spermacellen
zal toenemen en speelt daarmee
een centrale regulerende rol in de
activering van de spermacel. Recent
is hierin duidelijkheid gekomen
door een studie gepubliceerd in Cell
(Linshko et al., 2010): Er blijken op
de staart van de spermacel protonkanalen te zijn die voor dit protonentransport zorg dragen. Deze
protonkanalen (type Hv1) blijken
actiever te worden als het Zn2+
gehalte daalt. Zn2+ komt in hoge
concentraties voor in het ejaculaatvocht terwijl het in erg verdunde concentraties aanwezig is in de
eileider (en in het SOF medium).

Door de andere ion
samenstelling worden
de voltage gated Hv1
kanalen opengezet.
Zodat protonen van het cytosol
naar de extracellulaire buffer worden getransporteerd zodat de spermacel meer basisch wordt.

Figuur 1: De interacties die de spermacel aangaat met een eicel zona complex
rondom de bevruchting: (1) De binding aan de zona pellucida, (2) de acrosoomreactie, (3) de penetratie (drilling) door de zona pellucida, (4) de bevruchtingsfusie,
(5) het activeren van de eicel, (6) de corticale reactie die een effectieve polyspermie
blokkade opgang zet.

Naast de Hv1 kanalen bestaat er
ook Na+/H+ uitwissseling over de
sperma plasmamembraan via een
antiport eiwit die mede zorg draagt
voor het basisch worden van de
spermacel. De rol daarvan is aangetoond met knock-out muizen (Wang
et al., 2007). Hoe belangrijk de Hv1
kanalen werkelijk zijn voor de
verandering in pH moet eigenlijk
nog worden aangetoond met knockout muizen die spermacellen produceren zonder dit protonkanaal.
Dit onderzoek is problematisch
omdat muizenspermacellen geen
Hv1 kanalen lijken te hebben
(Linshko et al., 2010). Maar dat kan
te maken hebben met het feit dat er
bij onderzoek met muizen met onrijpe spermacellen moet worden
gewerkt (het muizensperma wordt
verkregen door het uit de bijbal te
pipetteren terwijl humaan sperma
wordt verkregen door ejaculatie).
Het is mogelijk dat de Hv1 kanalen
op het onrijpe sperma van de bijbal
nog functioneel geblokkeerd zijn en
pas na verwijdering van
blokkerende factoren in staat zijn
om te functioneren (Florman et al.,
2010). Dit moet nog nader worden
onderzocht. (Fig. 2)
Het aardige van de ontdekking van
de Hv1 kanalen is dat ze gemeten
zijn met de zogenaamde patchclamping techniek. Hierbij wordt
met een superklein pipetje de spermacel vast gezogen. De cel staat
daarmee bij de mond van de
micropipetpunt in contact met het
milieu van de vloeistof in de pipet
en iontransport kan worden gemeten omdat deze een verandering in
geleidbaarheid tot stand brengt die
kan worden geregistreerd. Het is
een huzarenstukje maar de onderzoekers zijn in staat gebleken om
de kleine zaadcel (dimensies van de
kop x lengte x breedte x dikte is
ongeveer 5 x 3 x 1 micrometer,
diameter van de staart <1 micrometer) vast te zuigen op de “patch” om
zodoende protonen extrusie van de
spermacel te meten. Dit is op verschillende plekken van de zaadcel
gedaan en alleen de staart bleek
geleidbaarheid te hebben. De electrofysiologische localisatie met de
patch-clamp techniek bleek overeen
te komen met de immunolocalisatie
van het Hv1, gerapporteerd door
dezelfde onderzoekers.
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Figuur 2: De centrale rol van het openen van de protonkanalen bij de activering van de spermacel (links). Door de veranderde
ionconcentraties in de omgeving van de spermacel (rechts) worden de Hv1 kanalen geopend. Dit kan worden tegen gegaan door
kunstmatig Zn2+ ionen aan het medium toe te voegen of gestimuleerd worden door anandamide toe te voegen. Beiden werken op
het dichtstaan of openen van de Hv1 kanalen. In groen en rood staan de Cl-/HCO3- antiporter (rood) en het Ca2+ kanaal (CatSper,
groen) die respectievelijk worden geactiveerd of geopend na de protonenextrusie en het basisch worden van de spermacel. Zowel
bicarbonaat als calcium ionen komen uiteindelijk de spermacel binnen als gevolg protonenextrusie via Hv1 kanalen en van zijn
van belang voor de activering van de spermacel.

Een tweede aardige bijkomstige vinding is dat endocannabinoïden
zoals anandamide ook de spermacellen kan activeren door dezelfde
Hv1 protonkanalen open te zetten
(Francavilla et al., 2009; Lewis &
Maccarrone 2009). Daarom zouden
cannabinoïde stoffen aan de ene
kant de spermacel activering kunnen bespoedigen bij mannen waar
dit onder IVF condities niet goed
verloopt en wellicht biedt dat
kansen voor het ontwikkelen van
medicijnen voor onvruchtbaarheid.

Aan de andere kant
blijkt dat mannen die
regelmatig blowen en
daarmee verwante
cannabinoïden
inhaleren nogal eens
vruchtbaarheidsproblemen hebben.
Mogelijk omdat de spermacel
activering te vroeg opstart. Daarom
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kunnen dit soort cannabinoïde stoffen eveneens ontwikkeld worden
om te dienen als anticonceptivum.
Ontwikkeling van farmaca uit
(endo)cannabinoïden kan dus
mogelijk een toepassing krijgen in
de humane voortplantingsgeneeskunde.
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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, juni en oktober.
De aanvragen dienen bij ons binnen te zijn in de periode
voorafgaand aan het trimester waarin het onderzoek zal
starten.
De aanvragen worden beoordeeld door het Curatorium dat
bestaat uit;
- Prof.Dr. H.W. Frijlink, (voorzitter) hoogleraar Farmacie,
Universiteit van Groningen,
- Prof.Dr. P.A.G.M. de Smet, (secretaris)
- Drs. J.D. van Dalen, lid en secretaris Hoofdbestuur KNMP,
- B. Tyndall, studenten vertegenwoordiger 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.

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

Morele afbakeningen voor
embryoselectie
Door Dr. L. Landeweerd
Het debat over prenatale diagnostiek en selectieve reproductie op
basis daarvan heeft de laatste jaren
veel stof op doen waaien. Het
voorkomen van de geboorte van
een kind met een zeer ernstige tot
dodelijke afwijking wordt begrijpelijk en vanzelfsprekend gevonden,
maar toen in 2008 werd geopperd
voortaan ook prenatale selectie op
erfelijke vormen van borstkanker
toe te staan was het Binnenhof te
klein. Ook de publieksdiscussie
laaide fel op. De afwijking waarop
geselecteerd wordt moet blijkbaar
ernstiger zijn, want men voelt toch
een sterk moreel verschil tussen
preventie van een ziekte in een persoon en preventie van de geboorte
van een zieke persoon. De
mogelijkheid om de genetische
eigenschappen van ons nageslacht
te bepalen roept blijkbaar weerstand op.
Terwijl de maatschappelijke discussie gevoed wordt met angstscenario’s als die in Ira Levin’s ‘The
Boys from Brasil’ of Aldous Huxley’s
‘Brave New World’ blijven de wetenschappelijke mogelijkheden nog
relatief beperkt. Aan het begin van
het ‘human genome project’ werd
het debat nog sterk geleid door een
genetisch determinisme: voor elke
eigenschap zou het bijpassende gen
gevonden worden. De meeste
genetische eigenschappen worden
echter niet monogenetisch maar
door meerdere genen of in een
combinatie van genen en omgevingsfactoren gedetermineerd. De
relatie genotype-fenotype is dus
minder eenduidig dan aan het begin
van het ‘human genome project’ het
geval leek.
Ondanks de complexiteit van de
relatie genen-eigenchappen zullen
de toepassingen van embryoselectie
op termijn nog wel verder toenemen. Maar door de invasiviteit van
selectie op basis van prenatale
diagnsotiek zal een keuze voor iets
als oog- of haarkleur niet voor de
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hand liggen (Valkenburg 2010,
163). De selectie vindt immers
plaats door abortus. Preïmplantatie
genetische diagnostiek heeft een
aantal voordelen boven gewone
prenatale diagnostiek omdat de
ingreep geen abortus vereist (de
Wert 1999). Het gaat louter om
selectieve implantatie na fertilisatie
in vitro. Gezien de donkere kanten
van de geschiedenis van de eugeneticabewegingen begin en midden
twintigste eeuw willen veel auteurs
preïmplantatie genetische diagnostiek evenals prenatale genetische
diagnostiek voor de zekerheid toch
beperken tot ernstige ziekten en
afwijkingen (Galjaard 2003).

Een keuze voor iets
als oog- of haarkleur
zal niet voor de hand
liggen
Het nu geldende criterium om een
onderscheid te maken tussen toelaatbare en niet-toelaatbare vormen
van prenatale selectie is gebaseerd
op de ernst van de afwijking in
kwestie, een criterium dat indirect
leunt op het onderscheid tussen
ziekte en gezondheid. Vaak hanteert
men daarbij intuïtief een schaal van
voordelige tot nadelige eigenschappen, waarvan wordt verondersteld
dat ze neutraal is. Deze schaal
wordt verbonden aan een biomedisch paradigma van gezondheid
en ziekte. Of iets wordt gezien als
enerzijds ziekte, handicap of afwijking of anderzijds als variant binnen ‘normaliteit’ kan echter niet
volledig vastgesteld worden op
basis van dit biomedische paradigma. Wat als disfunctie wordt gezien
hangt ook af van context, interpretatie en culturele norm (Hilvoorde
& Landeweerd 2008). Extreme
lengte is met basketbal handig,
maar in de context van een
maatschappij waarin men gemid-

Dr. Laurens Landeweerd (1976)
studeerde wijsbegeerte aan de UvA
in Amsterdam en
Cultuurwetenschappen aan de
Universiteit Maastricht. Hij promoveerde in 2009 op een proefschrift over de problematische discussie rond een nieuwe liberale
eugenetica, met de titel
“Reconstructing the Self”: Problems
of Choice, Fate and Identity in the
Eugenics Debate. Momenteel is hij
verbonden aan de afdeling
Metamedica van de Universiteit
Maastricht en aan de sectie
Biotechnologie en Samenleving van
de afdeling Biotechnologie
(TUDelft), Kluyver Centre for
Genomics of Industrial
Fermentation. Hij doet onderzoek
naar de filosofische aspecten van de
ontwikkeling van nieuwe biotechnologieën, met name wat betreft
het probleem van (persoonlijke)
identiteit, en de relatie tussen
regels en praktijken in de ethiek.
deld een halve meter korter is, is
het dat vaak niet. Iemand met het
syndroom van Marfan, zoals
Rachamninov of Paganini, heeft
lenigere vingers, maar ook een
hartafwijking. Sommige vormen van
autisme gaan gepaard met een
hogere vaardigheid in de exacte
vakken. Wat in de ene context een
voordeel kan zijn kan in de andere
een nadeel zijn of zelfs als
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handicap worden beschouwd. Wat
in een gegeven samenleving als
normaal wordt gezien is een per
definitie normatieve kwestie (zoals
ik elders ook heb bepleit
(Landeweerd 2009, 86-87;
Landeweerd 2010).
We kunnen geen morele afbakening
afleiden voor de toepassing van
prenataal genetische diagnose op
basis van het onderscheid alleen
tussen afwijkend en normaal.
Daarmee zouden we in een cirkelredenering terechtkomen omdat nergens wordt verdedigd dat deze
scheidslijn ook moreel als scheidslijn genomen moet worden, er
wordt louter gesteld dat dit het
geval is. (Daniels 2000, 119). Status
quo wordt als norm genomen, zonder verdere argumentatie, en dit
vormt een naturalistische drogreden (‘naturalistic fallacy’ uitgewerkt
door de filosoof G. E. Moore,
bespreek ik ook elders (Landeweerd
2009, 153-158)). Om die reden
heeft de beperking van prenatale
diagnostiek op basis van het onderscheid ziekte-gezondheid geen
morele gronden, en vanwege het
eerdergenoemde probleem van de
definitiebepaling van ‘normaal functioneren’ heeft het ook geen epistemologische gronden. Als de
bestaande restrictieve richtlijnen
dus nog kloppen dan hebben ze een
nieuwe filosofische gronding nodig.
Op welke basis kan dan worden
bepaald hoever er met embryoselectie gegaan mag worden?

Was het kind niet
evenzeer maakbaar
met behulp van
opvoeding?
Het kind lijkt met de mogelijkheden
van prenatale diagnostiek en selectieve reproductie op basis daarvan
steeds meer maakbaar geworden.
De vraag is in hoeverre dit als fundamenteel probleem moet worden
beschouwd. Was het kind niet evenzeer maakbaar met behulp van
opvoeding? Determineert bijvoorbeeld de taal waarin je een kind
opvoedt niet evenzeer een belangrijk deel van zijn identiteit als de
genen die je voor hem zou kiezen?
En als je dit soort keuzes niet afdwingt, waarom zou het argument

tegen de oude eugeneticabewegingen dan nog geldig zijn? En als
je die genen zo zou kunnen kiezen
dat het zijn opties in het leven verbreedt in plaats van versmalt, is
prenatale selectie voor sommige
eigenschappen dan niet juist te
verkiezen boven natuurlijke reproductie? Degene die geboren wordt
als resultaat van eugenetische
keuzes wint toch alleen aan
mogelijkheden? Ze zullen intelligenter, mooier, minder opvliegend,
gezonder en sterker zijn dan gemiddeld gesproken. Kansen zullen niet
alleen maatschappelijk maar ook
biologisch eerlijker verdeeld kunnen worden. Dit zijn de vragen die
verschillende Amerikaanse liberale
filosofen (bijvoorbeeld Buchanan et
al. (2000), Stock (2002), Agar
(2004)) opwerpen om de invoering
van een nieuwe, liberale, eugenetica
te bepleiten.
Voorstanders van toepassingen
buiten de medisch geïndiceerde
sfeer willen embryoselectie voorbij
medische indicatie inzetten om een
eerlijkere verdeling van geluk en
kansen te creëren. Er is daarbij
echter iets mis met de vooronderstellingen van het liberalisme over
de relatie tussen de persoon die je
bent en de eigenschappen die je
hebt. Het liberalisme richt zich op
het voorkomen van onrecht tussen
een mogelijk dwingende staat en de
individuele burger. Autonomie
wordt hierbij vaak gedefinieerd als
de mogelijkheid tot vrije keuze en
vrije keuze wordt gezien als het
hebben van een zo breed mogelijke
reeks van opties. Hierbij wordt de
persoon die kiest gezien als een
vrije handelende persoon zonder
verdere eigenschappen die zijn
identiteit bepalen. Echter, mensen
zijn hun eigenschappen evenzeer
als dat ze ze hebben. Het liberalisme maakt een kunstmatige scheiding tussen de rationele handelende persoon enerzijds en de eigenschappen die deze heeft anderzijds.
Dit functioneert dus niet voor de
ethische analyse van een nieuwe
eugenetica, want zeker daar heeft
iemand niet alleen goede of goed
bevonden eigenschappen, hij is ze
ook. Het komt er daardoor eigenlijk
op neer dat voorstanders van een
liberale eugenetica de individuele
mens instrumenteel maken voor het
ideaal van die eerlijke verdeling,
eerder dan andersom.

De vraag is of het rechtvaardig is
om beslissingen te maken die een
toekomstige persoon tot een
bepaalde specifieke persoon zullen
maken. Een kind, of de persoon die
dat kind gaat worden, zou heel wel
belast kunnen zijn door de wetenschap ontworpen te zijn.
Eigenschappen bepalen een persoon altijd, maar ze faciliteren zijn
bestaan en keuzes ook. Echter, wanneer ze door een ander gekozen zijn
heeft die ander een vrijheid gehad
over iets wat voor die een altijd als
noodlot zal verschijnen.
Eugenetische keuzes veroorzaken
daardoor een asymmetrie tussen
verschillende generaties: wat voor
de ene keuze is zal voor de andere
altijd lot blijven.
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Beroependag

YRD

Door Jeroen Schouten

Door Anne Rongen

So you wanna be a...? Met enkele
vage ideeën over wat ik later zou
willen worden, reisde ik af naar
Utrecht. Omdat het vakgebied binnen
de Farmacie nogal divers is, had ik
besloten om verschillende richtingen
te kiezen, puur om het idee te krijgen
wat je er nu allemaal mee kunt gaan
doen. De eerste lezing van mevrouw
Fluitman bevestigde dat. Zij
omschreef de vele taken en eisen
waaraan een farmaceut moet voldoen
en ze noemde allerlei verschillende
functies op die je uit kunt oefenen.
Na de lezing startte de eerste workshopronde. Een economisch farmaceut legde uit hoe je een eigen bedrijf
kon starten door het ontwikkelen van
een bepaalde techniek of medicijn en
wat daar allemaal voor nodig is. In
principe komt een farmaceut met het
idee, investeert geld erin en gaat bij
instanties om subsidies vragen. Naar
mate het bedrijf groter wordt, komen
er economen bij, die de geldzaken
voor de farmaceut gaan regelen.
Eigenlijk kun je dus niet besluiten om
economisch farmaceut te worden, het
‘overkomt’ je gewoon.
De tweede workshopronde was bij de
Apotheker van het CBG. Dit is een
beroep waarbij geneesmiddelen
gecontroleerd worden voordat ze in
de handel gaan.
Na de lunch was het tijd voor de
tweede lezing. De heer Tromp
vertelde zijn levensverhaal op een
humoristische manier en hij had het
over alle verschillende functies en
commissies die hij gedaan had. Zijn
belangrijkste boodschap die hij op
ons over wilde brengen was: “Als je
iets graag wilt, dan moet je er voor
gaan.”
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De derde workshop was bij een
Openbaar Apotheker. Naast het
vertellen van haar dagelijkse werkzaamheden, stelde ze ook enkele vragen aan ons. Hierdoor werd het verhaal een stuk persoonlijker en
begonnen we mee te denken wat je in
zo’n geval zou kunnen doen.
Voor de laatste workshop ging ik naar
een Apotheker bij de Landmacht. Dit
was voor mij een complete verrassing.
Ze vertelden over hun uitzending
naar Uruzgan, hoe hun ‘werkplek’
eruit zag daar en wat hun functie
daar was. Het is niet alleen medicijnen uitdelen en beheren, maar bijvoorbeeld ook het helpen van een arts bij
zwaargewonde mensen.
Nadat de workshops afgelopen waren
en de borrel begon, stonden de soldaten nog meer over hun beroep te
vertellen. Hier zijn we bij gaan staan
en hebben nog vele vragen gesteld.
Hieruit bleek dat het erg moeilijk is
om door alle testen heen te komen,
ten eerste omdat het zo zwaar is, ten
tweede omdat ze maar weinig
apothekers nodig hebben: bij heel
Defensie zijn er slechts 14 apothekers, waarvan 10 in de landmacht.
Aansluitend waren er na de borrel het
diner en het K.N.P.S.V.-eest. Bij het
feest bleek dat er een aantal mooie
outfits uitgezocht hadden, variërend
van een palmboom tot een chef-kok.
Het gezellige feest duurde tot diep in
de nacht.
So you wanna be a...? Het is een
vraag die ik nog niet kan beantwoorden, maar het is mij wel duidelijker
geworden welke richting binnen de
Farmacie ik op wil en welke beroepsmogelijkheden mij deze studie biedt.

Zaterdag 20 maart was het goed druk
in het Buys Ballot Laboratorium,
omdat er zo’n 60 studenten (bio-)farmacie naar de Young Researchers Day
waren gekomen. Een dag met enthousiaste jonge onderzoekers die ons
ervan willen overtuigen dat onderzoek echt niet stoffig is.
Als eerste stond daar Bas Trietsch als
toonbeeld van een Young Researcher
die veel lol beleefd aan het onderzoek. Hij heeft een promotieplek
gevonden bij een bedrijf. Het bedrijf
waar hij is komen te werken staat nog
in de kinderschoenen en volgens hem
heeft dat vele voordelen. Je hebt nog
allerlei subsidies waar je mee vooruit
kunt en als je enthousiast ergens over
bent kun je heel veel bereiken en
naar jouw inzicht invullen. Bij zijn
promotie staat vooral de ontwikkeling
van nieuwe producten hoog in het
vaandel met als gevolg dat je bij een
goed product ook direct resultaat
hebt op je rekening. Om een goede
promotieplek te vinden waar jij op je
plek bent raadt hij iedereen aan om
veel te netwerken. Creëer voor jezelf
een verwachtingsbeeld en probeer
daarbij een werkplek te vinden.
Kortom Bas heeft laten zien dat promoveren ook de ondernemer in jezelf
tot uiting kan laten komen en dat
promoveren vooral heel leuk en
uitdagend is.
Ook Judith Derijks-Engwegen vond
haar promotie een uitdaging, zij heeft
een promotie gedaan in de apotheek
van het Slotervaartziekenhuis. Voor
haar was tijdens haar studie al
duidelijk dat ze in een ziekenhuisapotheek wilde gaan werken.
Tegenwoordig hebben veel farmaciestudenten de ambitie om ziekenhuis-
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Voorjaarssportdag
Door Martin Pool
apotheker te worden. Helaas zijn er
maar een beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikbaar. De concurrentie
is groot en sterk, dus wat doe je dan?
Juist je gaat zoeken naar manieren
om je cv wat op te krikken. Een van
die manieren is een promotieonderzoek doen. Er zijn zelfs promotieonderzoeksplaatsen met directe garantie
tot een opleidingsplaats voor ziekenhuisapotheker. Judith benadrukt wel
dat onderzoek iets is wat je moet
liggen. Naast al het harde werken is
er echter genoeg tijd voor leuke
dingen zo zijn er geregeld borrels en
promotiefeestjes.
Na een lekkere lunch waren er twee
workshops. De workshop solliciteren
was erg interactief en heeft ons
bewust gemaakt dat voorbereiding
het halve werk is.
De andere workshop is naar ik gehoord heb ook goed bevallen al moest
daar wel iets serieuzere kost verwerkt
worden, zelfs op zaterdag moest je je
kennis over pKa’s paraat hebben. In
de namiddag waren er ook nog presentaties van Bianca Matthee en Irene
Westhoff. Bianca is voornamelijk
bezig met ontwerpen van nieuwe toedieningsvormen bij MSD. Irene heeft
een beeld gegeven van de mogelijke
plekken waar je na je studie (bio-)farmacie onderzoek zou kunnen gaan
doen.
Kortom het was een erg interessante
dag met leuke jonge onderzoekers die
enthousiast verteld hebben over
waarom zij onderzoek zijn gaan doen.
Deze mooie dag werd uiteraard afgesloten met een gezellige borrel waar
alles nog eens rustig is nabesproken.

Op 27 maart om half 8 gaat de
wekker. Er ligt een lange reis voor de
boeg van Groningen naar Assendelft.
Ware het Assen geweest, dan had ik
niet op zo’n onchristelijk tijdstip mijn
bed uit gemoeten. Enfin, je moet het
er maar voor over hebben.
De dag ervoor was de strategie al
doorgesproken met Wim, Loddèr en
Bart. Bij deze strategie hoorde een
reëel ontbijt. Een ieder leverde zijn
aandeel: Loddèr de croissants, Bart de
gekookte eitjes, Wim het fruit en
ondergetekende het sap en het plastic
servies. Tegen 13 uur kwamen we bij
de paintball-locatie aan, inmiddels
vanaf station Zaandam vergezeld door
het Sticht en de Sleutelstad.
Nadat iedereen zijn maag had gevuld
met de heerlijke lunch, werden de
teams ingedeeld. Een rasechte
Amsterdammer gaf vervolgens een
leuke veiligheidsinstructie. Zo had hij
even een vrijwilliger nodig die de
effecten van paintballkogeltjes op 6
meter afstand kon demonstreren.
Iemand was zo dom hierop in te gaan,
met een blauwe rug als gevolg. Als
schrale troost kreeg de beste man 50
gratis kogels.
Het speelterrein bleek een aangeplant
bos, dat zich kenmerkte door het zeer
strakke patroon waarin de bomen
waren aangeplant. Dit mocht echter
de pret niet drukken, want er waren
ook nog eens op strategische plekken
lege watertanks opgesteld waarachter
men zich kon verschuilen. De eerste
ronde bleken veel deelnemers nog
wat onwennig. Er werd op elke glimp
van de tegenpartij geschoten. Team
groen fungeerde deze ronde als
kanonnenvoer waardoor team rood er
met een overwinning vandoor ging.

Vanaf de tweede ronde werd er op
een groter en afwisselender veld
gespeeld. Ook hier bleek team rood
oppermachtig. Na deze ronde werden
strategieën beter uitgevoerd en gaven
teamleden elkaar dekking. Toch
waren enkelen nog steeds van
mening dat een overwinning slechts
in rambostijl kon worden behaald...
De laatste ronde werd op
Stalingradteske wijze gespeeld. Tot de
laatste man én kogel. Daar de kogels
die de K.N.P.S.V. voor haar rekening
nam op waren, kon deze ronde niet
meer door iedereen worden gespeeld.
Ondergetekende was uiteindelijk
samen met Loddèr ’last man standing’
voor team groen over en we stonden
tegenover drie leden van team rood.
Complicerende factor was dat wij beiden geen kogels meer hadden.
Derhalve trachtten wij de schone
schijn op te houden door met lucht te
schieten. Helaas maakte een lid van
team rood een einde aan deze desperate situatie door ons te bestormen
en wij een heldendood stierven.
De Amaliabokaal behoorde team rood
rechtens toe dankzij haar overwinningen. Het feit dat de teams niet uit
een specifieke stad kwamen compliceerde de uitreiking. Pharmaciae
Sacrum had echter proactief gehandeld door de voornoemde bokaal al
eerder op de dag veilig te stellen.
Na afloop volgde nog een borrel.
Aangezien er geen diner was voor hen
die niet uitverkoren waren, besloten
we samen ergens te gaan eten in
Amsterdam. Eenmaal thuis bleek de
oogst drie blauwe plekken.
Vergenoegzaamd viel ik in slaap met
de wetenschap dat ik anderen meer
schade had toegebracht.
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Sex differences in drug abuse
By Dr. C. Westenbroek and J. B. Becker, PhD, University of Michigan
Cocaine is the most frequently used
drug in EU countries after cannabis.
Among young adults in the EU the
prevalence of cocaine use is greater
than for the general population,
with 7.5 million (5.3%) young
adults having used cocaine at least
once in their lifetime. Drug use is
higher among men than women
(2.5:1), however, women start using
earlier, escalate drug use faster, and
find it harder to quit then men do.
This increased sensitivity to drugs
of abuse in women can be, at least
partly, explained by the effects of
ovarian hormones.
The subjective effects of stimulants,
like amphetamine (AMPH) and
cocaine, vary across the menstrual
cycle, with the rewarding effects of
AMPH being more pronounced during the follicular phase (characterized by slowly rising estradiol levels
and low progesterone levels). Also
estradiol administered during the
follicular phase can further enhance
the subjective effects of amphetamine, whereas progesterone attenuated these effects.
Similar effects of ovarian hormones
on stimulants like cocaine and
AMPH have been found in animals.
Female rats have a 4-5 days estrous
cycle, with low levels of circulating
estradiol during diestrus, which
slowly rises and surges at
proestrus, which triggers ovulation
12 hours later. Female rats during
estrus will show an increased
behavioral response, and greater
release of dopamine in the striatum
and nucleus accumbens to an
AMPH or cocaine challenge, compared to females in diestrus and
males. When estradiol is given to
ovariectomized females and castrated males, estradiol enhances the
AMPH-induced increase in DA
release in females but not males,
supporting the role of estradiol in
females. Estradiol probably works
by inhibiting the inhibitory GABA
neurons in the striatum and nucleus accumbens, resulting in
enhanced dopamine release.
A model with the most face-validity
for studying addiction in rodents is
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self-administration. The animal has
a permanent catheter implanted in
the jugular vein allowing for intravenous drug administration. The
animal is trained to lever-press or
nose-poke in order to receive an
infusion of the drug.
Clear sex differences have been
found using this paradigm. Female
rats acquire cocaine self-administration faster than males, and take
more cocaine at the lower doses.
This sex difference is modulated by,
but not dependent on, estradiol,
since females without ovarian hormones also acquire faster than
males, and this difference is
enhanced by estradiol in females
but not males. When rats are tested
on a so-called progressive ratio
schedule, with the numbers of
responses (lever-presses or nosepokes) required for a single infusion increases progressively during
a session, female rats will reach
much higher final ratios than males.
This indicates that female rats are
willing to work harder for an infusion and thus are more motivated
to obtain cocaine than males.
The observed sex differences are, at
least partly, due to a sexually
dimorphic dopaminergic system.
For example, males have 10% more
dopamine D1 receptors in the striatum and nucleus accumbens than
females, plus a higher basal
dopaminergic tone in the striatum.
Dopamine D2 receptors in the striatum vary across the estrous cycle,
with ovariectomized females having
lower levels than males and estrous
females. How these differences
exactly translate to changes in sensitivity to drugs of abuse is largely

unknown. Nevertheless, it is tempting to speculate that the enhanced
motivational value of cocaine for
female rats is related to the greater
presynaptic signal induced by
cocaine, coupled to a post-synaptic
system that attributes greater
salience and value to the dopamine
signal received.
Females are underrepresented in
pharmacological research, and it is
often assumed that findings in
males will also apply to females.
There is however increasing evidence that this is not the case.
Currently there are no effective
pharmacological treatments for
cocaine addiction. Treatment for
alcohol addiction with naltrexone,
based on preclinical work in males,
found that naltrexone decrease
alcohol use in men but not in
women (Helen M. Pettinati et al.,
2008). Taking sex differences on
the effects of cocaine into account
is important for development of
medication and therapy for cocaine
addiction.
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Student in Buitenland
Door Emilia Sawicki, Utrecht
Sommigen kennen mij als de
‘mobiele farmaciestudent’. Mijn
SEP’s in India en Taiwan konden
mijn reislust niet temmen. Om mijn
horizon op het gebied van farmacie
nog meer te verbreden, besloot ik
mijn onderzoeksstage in Australië
te volgen. Ik was welkom om
werkzaam te zijn bij een onderzoek
over therapietrouw aan chronische
medicatie tijdens zwangerschap aan
de Monash University in
Melbourne. Mijn hoofdbegeleider
van de farmaceutische faculteit
benoemde het onderzoeksteam, dat
naast mij bestond uit een tweede
onderzoeker van Monash University
en twee ziekenhuisapothekers van
Royal Melbourne Women’s
Hospital. Het project specialiseerde
zich in therapietrouw aan astmamedicatie tijdens de zwangerschap,
omdat astma relatief vaak (11%!)
voorkomt onder zwangere vrouwen
in Australië. Het was mijn taak om
de ernst en achterliggende oorzaken van therapieontrouw tijdens
zwangerschap te bestuderen.
Voordat ik naar Australië vertrok,
was ik al veel bezig met het onderzoeksproject. Ik schreef de eerste
versie van de enquêtevragenlijst,
probeerde zoveel mogelijk subsidies
te regelen en moest behoorlijk wat
papierwerk in orde maken voor het
onderzoek zelf en mijn visum. Mijn
begeleiders vingen mij heel goed
op. Wat er ook gebeurde: No
Worries Mate.
Kort nadat ik mijn eerste stap op

Australische bodem had gezet,
maakte ik kennis met mijn begeleiders. Direct daarna begon ik met
het interviewen van zwangere
vrouwen en een literatuurstudie.
Vier maanden later had ik ruim
1000 respondenten, waarvan 100
bleken te lijden aan astma.
Vervolgens was ik samen met mijn
begeleiders bezig met data analyse
en het schrijven van het onderzoeksverslag. De therapietrouw
bleek bedroevend laag te zijn.
Op de universiteit had ik mijn eigen
kantoor in een ruimte waar ook tien
promovendi een kantoor hadden.
Ook zij waren heel erg ondersteunend en behulpzaam. We spraken
regelmatig af buiten werktijden
voor een sportactiviteit en combineerden dat daarna vaak met
uiteten.
Tijdens mijn stage woonde ik bij
een gastgezin, die goede vrienden
van mijn ouders zijn. Zij waren heel
behulpzaam en vriendelijk.
Doordeweeks deed ik ook veel aan
sport en ik was lid van een dansvereniging. Ook was er tijd om het
Australische continent te verkennen. Zo heb ik de pluizige koala’s
gezien, de beroemde Australische
wijngaarden bezichtigd en honderden kangaroes bijna aangereden (ze
springen over de weg net als herten
in Nederland!). Ook heb ik mijn
studiegenootje Djoeke de Wit opgezocht in Sydney, die daar bezig was
met haar onderzoeksstage. We
hebben samen gewandeld over de

Harbour Bridge, de Opera House
aanschouwd en zijn uit ons dak
gegaan tijdens de grootste homoparade van Australië. Ook zijn we
samen naar Tasmanië gegaan. In de
Nederlandse zomervakantie kwamen mijn ouders en broertje mij
bezoeken. Samen met hen en mijn
gastgezin hebben we in een caravan
een tour door Australië gemaakt.
We maakten een kanotocht door
een stil en verlaten riviertje, waar
het krioelde van de krokodillen! De
beroemde Ayer’s Rock, een heilig
monument voor de aboriginals van
Australië, was één van de
hoogtepunten. We sloten af met een
zon-zee-strand vakantie in Cairns.
Snorkelend zwommen we tussen de
prachtigste vissen.
Ik sloot mijn onderzoeksstage af
met een presentatie en een afscheidsfeestje met mijn Australische
collega’s. Het was moeilijk om
afscheid te nemen van mijn leven in
Australië. No worries mate, zeiden
mijn begeleiders. We’ll catch up
soon.
Dat klopte inderdaad. Eén week
later vertrok ik naar Engeland om
mijn onderzoeksproject te presenteren tijdens de posterpresentatie
van het Britse Farmacie Congres.
Ook mijn hoofdbegeleider en een
collega uit Australië vlogen hiervoor naar Engeland.
Het interviewen van de zwangere
vrouwen was leuk. Ook was het
uitdagend om de informatie, die ik
via mijn interviews had verkregen,
te interpreteren. Het onderzoek
heeft mij veel ervaring opgeleverd
op het gebied van communicatie
met patiënten, statistische analyse
en het onderhouden van een grote
patiëntendatabase. De stage was
ook een goede aanvulling voor mijn
Engelse vaardigheden. Dankzij het
onderzoek heb ik veel belangstelling gekregen om de onderzoekswereld in te gaan na het
afronden van mijn masteropleiding.
Kortom, het onderzoek was inspirerend voor mijn studie en ik raad
iedereen aan om ervaring op te
doen in het buitenland als je daar
de mogelijkheid voor hebt!
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Pharmacy Education in Norway
By Anne-Marie Vingdal Tessem, NoPSA (Norwegian Pharmaceutical Students’ Association)
In Norway, with our 4,8 million
people, there are about 400 students studying for a master degree
in pharmacy. You can do this in
three places: Oslo, Bergen (on the
west coast) and Tromsø (in the
north). The educational program
here in Bergen was established last,
in 2003. In Tromsø their program
is also new, being only 12 years.
One can see these newly established studies as a result of the need
for more pharmacists in Norway.
Since there are only three universities which offer a master program
in pharmacy in Norway, the student
groups consist of students from all
over the country. An apparent symbol of this is the great variety of
dialects which can be heard in one
place. It is also a fact that quite a
few immigrants study pharmacy
here.
Studies
Getting the title Cand.Pharm in
Norway means five years of university studies. The study programs
are quite different in our three
places to study. The Pharmaceutical
Institute in Oslo is under the
Science Faculty, while the institute

in Tromsø belongs to the Medical
Faculty. Here in Bergen, we are currently having the discussion of
which faculty to be a part of, as
today’s “Center of Pharmacy” is a
separate institution split between
the Science- and the Medical
Faculty. This means that some days
we have lectures at two different
faculties, having to travel between
them. Generally speaking, we start
our studies having joint chemistry
lectures with chemistry students at
the Science Faculty. From the 2nd
year of studies more and more lectures are given at the Medical
Faculty, quite a few of these being
joint lectures with medical students.
Practice, master...exchange?
A common feature of the study programs of Oslo, Bergen and Tromsø,
one might say, is that our curriculas
are all very strict. Because of this, it
can be difficult to carry out a student exchange before the last year
of studies –meaning the master
assignment. The pharmacy educations of The University of Tromsø
and Oslo cooperate with several
universities in other countries, to
give the students the possibility of

writing their master assignment
abroad. Here in Bergen there have
not been official agreements giving
the opportunity to do the master
assignment outside of Norway, but
we have been free to arrange this
on our own. The 7th semester
though, the whole class attends the
University of East Anglia in Norwich
(England), in order to do pharmaceutical formulation and technology
and the clinical part of our pharmacy studies, since there is no place to
do pharmaceutical formulation and
technology in Bergen. In Norwich
we live on campus, and so far, all
the classes who have undertaken
the courses in England are really
pleased with both the courses and
the stay in general. From this year,
we are also given the option of
doing the master there.
Another national and mandatory
part of studying for a Master of
Pharmacy is six months practice in
a Norwegian community pharmacy.
In Bergen we do this the 8th semester, after returning from England.
Then the 9th and 10th we do our
master, and also 15 credits* of self
chosen subjects.
*One semester is 30 credits, and
our whole degree master of pharmacy is then 300 credits.
Future aspects
In Norway it is also possible to do a
bachelor degree in pharmacy. This
can be done in University College. If
you want to do the master afterwards, it takes more than two additional years in university. The bachelor students are educated to work
in community pharmacies. With the
master come the additional options:
Industry, research, clinical, the
governmental medicinal agency.
Most of the students say during the
studies that they don’t want to end
up in a community pharmacy - still
most of us are most likely to spend
at least some of our future working
years in a community pharmacy, as
the need for pharmacists and especially leaders in the community
pharmacies in Norway is huge and
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we do not have that much industry,
nor too many pharmacists working
clinically in the hospitals in this
country yet. Pharmacy is a small
and under acknowledged profession
in Norway. We want this to change
in the years to come, as the doctors
here still in many ways are seen as
“Gods”. We do notice a positive tendency these days, so it will be interesting to follow the development.
We have three big chain stores running the community pharmacies in
this country, and already from early
studies they want to attract our
interest. Accordingly, many pharmacy students work part time in pharmacies, which adds a nice and quite
necessary extra sum of money to
the students’ economy (which basically consists of the students’ loan
from the government), as well as it
gives useful knowledge for the
studies.

good student environment where
almost everyone knows everyone.
Our local student association,
Generica, is a big contributor in creating interaction between the students of different years. (In Oslo
and Tromsø they have similar local
associations, called Veneficus and
Placebo respectively.) In Generica
we have six sub-committees, these
being: A sports group, an outdoors
group, a choir, a sub group of
“Pharmacists without boarders”, a
group for organizing parties and
our own student paper, “Etiketten”.
Since our student group is quite
small, many students contribute in
several committees or in the executive of Generica at the same time.
The different groups arrange happenings where all the students can
attend if they want to. In addition,
the executive also arrange academic
events, like a day where we invite
possible future employers to come
and present themselves, and lectures in topics insufficiently covered in our curricula. Of course we
also have an annual pre-Christmasparty, and a spring party. There is
at least one meeting or happening a
week if one is just a little actively
involved in the student environment. Some students may also discover that there is actually a world
outside our pharmacy bubble as
well, and involve themselves in

other activities and/or associations
that the city of Bergen has to offer.
Norwegian Pharmaceutical
Students’ Association
Not until autumn 2008, our national pharmaceutical student association, NoPSA, was really made
national. This was when our first
executive with representatives from
Oslo, Tromsø and Bergen was
formed. Up until this point, the level
of activity had been changing, and
the last years, a few students from
Tromsø had been the only ones
partly active in the association. We
are now working on re-establishing
the association on a national level
and rebuilding our relations within
EPSA. This seems to run along pretty well. The interest for NoPSA and
EPSA seems to be growing among
our students, and hopefully it will
grow even more after Annual
Congress in Krakow, as we are at
least 26 students attending from
Norway! Looking forward to seeing
you there!

Anne-Marie Vingdal Tessem was
born on 14-09-1986 in a village in
the middle part of Norway. She is a
3rd year student at the University
of Bergen, where she is an active
member of the local organisation,
Generica. She is also national IMP
coordinator in the NoPSA executive.

Student environment
Being split between two faculties,
like we are in Bergen, has its advantages and disadvantages like anything else. We obtain a really good
feeling of being the mix-of-scienceand-medicine-profession that we
are, but we are not as closely connected to the other groups of students as we could have been if
belonging to just one faculty.
However, within our group we do
have an amazing relationship with
each other. Since we are few students, we get to know one another
very well, and we have a really
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Natuurlijke resistentie tegen het
humaan immunodeficiëntie virus (HIV)
Door Prof. dr. B. Berkhout
Inleiding
HIV werd 25 jaar geleden ontdekt
op het Pasteur Instituut in Parijs en
kort daarna is aangetoond dat dit
virus AIDS veroorzaakt. Sindsdien
hebben we veel geleerd over het
virus zelf en hoe het menselijke
cellen infecteert om zich daarin te
vermenigvuldigen. Enerzijds is de
ontwikkeling van een effectieve
antivirale therapie een groot succesverhaal, anderzijds zijn er nog
geen wezenlijke stappen gezet richting een beschermend vaccin. Dit
artikel zoomt in op het relatief
zeldzame fenomeen van natuurlijke
resistentie tegen HIV.
Rol van CCR5 bij de HIV infectie
Voor infectie van menselijke T
cellen heeft HIV het CD4 molecuul
nodig als receptor, maar ook een
co-receptor, behorend tot de groep
van de chemokine receptoren, is
nodig. CCR5 is de belangrijkste coreceptor bij seksuele besmetting en
een homozygote deletie van 32

basenparen (CCR5-Δ32) in het
CCR5 gen biedt resistentie tegen
infectie. Naar schatting 1 tot 3 procent van de westerse bevolking
heeft daarom een natuurlijke weerstand tegen HIV. Omdat deze individuen geen last lijken te hebben
van het ontbreken van deze receptor, behalve wellicht een iets verhoogd infectie risico voor het West
Nijl virus, lijkt CCR5 een uitgelezen
doelwit voor de ontwikkeling van
nieuwe therapieën. Van veel andere
cellulaire factoren is gerapporteerd
dat ze enige mate van bescherming
bieden tegen HIV besmetting, maar
CCR5 blijft uniek omdat het essentieel lijkt voor de HIV besmetting,
maar niet voor de fysiologie van de
mens.
CCR5 remmers als antiviraal middel
Virus remmers zijn ontwikkeld in
de vorm van CCR5 receptor antagonisten en in 2008 is maraviroc
(Celsentri) als eerste CCR5 remmer
op de markt gekomen. Maraviroc is

HIV deeltje maakt via de gp120 uitstulpingen contact met CD4 op het cel oppervlak
en daarna met de co-receptor CCR5.
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Prof. dr. B. (Ben) Berkhout is als
hoogleraar humane retrovirologie
verbonden aan de afdeling medische microbiologie van het
Academisch Medisch Centrum,
Universiteit van Amsterdam. Hij is
hoofd van het Laboratorium voor
Experimentele Virologie waar
basaal en toegepast HIV onderzoek
plaatsvindt. Hij promoveerde in
Leiden en deed onderzoek aan de
Harvard Medical School in Boston
en de National Institutes of Health
in Bethesda, Amerika. Hij is editor
van meerdere tijdschriften, publiceerde meer dan 350 artikelen en
heeft een Hirsch-index van 49.
een uniek antiviraal middel omdat
het niet het virus, maar een cellulaire cofactor als doelwit heeft. Een
bijkomend voordeel is dat het aangrijpingspunt zich aan het celoppervlak bevindt, zodat geen celpenetratie nodig is, wat schadelijke
neveneffecten minder waarschijnlijk
maakt. Het is gesuggereerd dat een
belangrijk voordeel van een cellulair doelwit is dat het voor het virus
moeilijker is om resistentie te
ontwikkelen. Echter, een theoretische ontsnappingsroute van het
virus zou kunnen zijn dat het zich
gaat specialiseren op het gebruik
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van de alternatieve CXCR4 co-receptor, waarvan wordt verondersteld
dat deze is gekoppeld aan versnelde
ziekteprogressie. De recente klinische bevindingen tonen aan dat ons
vermogen om de acties van dit virus
te voorspellen zeer beperkt zijn. HIV
lijkt redelijk gemakkelijk resistentie
te ontwikkelen tegen maraviroc,
maar dat gaat niet gepaard met een
CCR5-CXCR4 switch in co-receptor
gebruik. Het virus blijkt in staat om
zijn envelopeiwit zodanig te veranderen dat het in staat is het CCR5maraviroc complex te herkennen om
alsnog de cel binnen te komen. Om
besmetting met HIV te voorkomen
kunnen deze remmers ook toegepast
worden in een virus-inactiverend
microbicide, bijvoorbeeld in de vorm
van een vaginale crème.
Anti-CCR5 gentherapie
Gentherapie moet een DNA construct aanleveren dat in de cel een
HIV remmer aanmaakt, en dit wordt
ook wel intracellulaire immunisatie
genoemd. Een gentherapie tegen
HIV zal zich richten op de T cellen in
het bloed of de haematopoietische
stamcellen in het beenmerg. Zo’n
gentherapie zal ex vivo plaatsvinden
waarna de gemodificeerde cellen in
de patiënt terug geplaatst kunnen
worden. Er bestaan veel variaties om
de virusreplicatie in een cel te temperen door de expressie van een
antiviraal molecuul. Zeer potente
virus remming is beschreven met

Electronenmicroscopische afbeelding van een nieuw HIV deeltje dat ontstaat aan het
oppervlak van een menselijke cel.

genconstructen die leiden tot inductie van het mechanisme van RNA
interferentie (RNAi). De ultieme
sequentie-specificiteit van de therapeutische RNAi methode wordt
bewezen door de selectie van
ongevoelige HIV stammen met
slechts een puntmutatie in de exacte
doelwitsequentie. Met RNAi technologie is het uiteraard ook mogelijk
om de expressie van belangrijke cellulaire cofactoren zoals de CCR5
receptor te remmen. Het is twijfelachtig of een eenmalige gen-

Scanning electronenmicroscopische afbeelding van een T-cel en een aantal kleine
HIV-virusdeeltjes die het celoppervlak van de T-cel verlaten.

therapie in staat is om genoeg cellen
resistent te maken tegen het virus.
Toch is deze therapeutische aanpak
attractief omdat de behandelde
cellen een groot selectief voordeel
hebben in de HIV-geïnfecteerde
patiënt. Het virus infecteert namelijk
continue de niet-beschermde cellen,
waarna die door het immuunsysteem opgeruimd worden. Uit
onverwachte hoek is onlangs een
krachtige ondersteuning gekomen
voor het potentieel van zo’n eenmalige gentherapie gericht op het
uitschakelen van CCR5. Een Duitse
man was al tien jaar seropositief en
gebruikte antivirale middelen toen
bij hem acute leukemie werd geconstateerd. De leukemie werd bestreden met een beenmerg transplantatie, waarbij allereerst de eigen
cellen gedood werden door bestraling. De artsen kozen een CCR5-Δ32
donor waarvan de cellen resistent
zijn tegen HIV. Inderdaad bleek geen
HIV meer aantoonbaar in het bloed
van de man, zelfs nu de man al
twintig maanden geen virusremmers
meer gebruikt. Voor een reguliere
anti-HIV behandeling is zo’n transplantatie echter veel te riskant, met
een kans op overlijden van tientallen
procenten. Maar deze bevindingen
bevestigen dat CCR5 een attractief
doelwit is voor de ontwikkeling van
een RNAi gentherapie.
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Beroepsperspectief:
Product management (marketing)
Door drs. B. Luinge, Product Manager Neuroscience, Novartis Pharma bv Arnhem
Ruim 200 jaar geleden deed de
Schotse filosoof Adam Smith de uitspraak “Consumption is the sole
and only purpose of Production”.
Hiermee gaf hij al de kern van het
moderne marketingdenken weer.
Echter, marketing zoals we dat nu
kennen heeft zijn oorsprong pas in
de jaren vijftig van de vorige eeuw.
Daarmee is marketing een jonge
wetenschap, hetgeen zich uit in de
enorme ontwikkelingen waaraan
het vak – ook vandaag nog – onderhevig is, bijvoorbeeld e-marketing.
Het woord “marketing” is ontstaan
als samentrekking van de term
“market getting”, ofwel het verkrijgen van de markt. Een Amerikaans
gezegde luidt niet voor niets “It’s
better to have a market than a mill”:
consumptie ofwel de markt, de
klanten zijn het uitgangspunt. Je
kunt alleen succesvol zijn als je
goed begrijpt wie je klanten zijn en
wat hun behoeften zijn.
Hiertoe dien je als marketeer goede
kennis van de markt te hebben, wie
je concurrenten zijn, hoe en welke
afwegingen de klant maakt om voor
het ene dan wel andere product te
kiezen. Informatie hierover kun je
verkrijgen door middel van
(markt)onderzoek, via je sales
organisatie die dagelijks in contact
staat met de klant en door als marketeer zelf het ‘veld’ in te gaan.
Naast deze meer extern georiënteerde zaken, moet je ook inzicht
hebben in de interne organisatie
van je firma en je product(en) kennen. Als Product Manager ben je
namelijk verantwoordelijk voor het
resultaat van één of meerdere producten.
Bovenstaande inzichten verwerk je
vervolgens in het marketingplan en
zo kom je tot een strategie. Deze
strategie moet je vervolgens
uitwerken in activiteiten. De set van
instrumenten die je daarbij tot je
beschikking hebt, zijn de operationele 4P’s of marketingmix (product, prijs, plaats en promotie).
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Daarnaast spelen de meer strategisch tactische 3R’en (reputatie,
relatie en ruil) een belangrijke rol.
Welke instrumenten je gaat
inzetten, hangt van af van de fase
waarin het product zich in zijn levenscyclus bevindt. Bijvoorbeeld,
tijdens de marktintroductie van een
nieuw product richt je je met name
op bekendheid en verkrijgbaarheid,
ofwel promotie en distributie.
Een marketingplan is niet statisch.
Wanneer er iets verandert in de
markt dat je niet had voorzien, bekijk je je strategie en activiteiten
kritisch en bepaal je of iets anders
moet en gaat doen.

Je kunt alleen
succesvol zijn als je
goed begrijpt wie je
klanten zijn en wat
hun behoeften zijn.
Als marketeer moet je financiële
vaardigheden bezitten. Je bent
namelijk verantwoordelijk voor het
resultaat van één of meerdere producten, dus voor de omzet die je
verwacht te gaan realiseren. Dit doe
je middels je activiteiten die betaald
moeten worden. Budgetteren is dus
ook onderdeel van je vak.
Product management (marketing) is
niet een beroep waaraan je snel zult
denken als farmaciestudent.
Daarom is het goed dat er een
rubriek als deze bestaat en je in
deze editie een beeld hebt kunnen
vormen waar een Product Manager
zich mee bezighoudt.
Tot slot wil ik jullie graag wijzen op
het boekje “Voor mensen, de wetenschap en gewoon omdat het leuk is.
De vele gezichten van de industriële
farmacie”. Dit boekje geeft je een
korte indruk van de mogelijkheden
voor een apotheker in de farma

Bregiete Luinge begon in 1994 met
de met de opleiding Farmacie aan
de Rijksuniversiteit Groningen
(RuG). Het doctoraal in de Farmacie
werd in 2000 behaald met als afstudeerrichting Farmacologie en
Farmacochemie. Het afstudeeronderzoek - synthese van morfine
achtige verbindingen bij cocaïne
verslaving - werd uitgevoerd aan
het Alcohol and Drug Abuse
Research Center verbonden aan
Harvard Medical School te Boston
Verenigde Staten. Medio 2001
werd het apothekersexamen
afgelegd, waarna zij een traineeship
begon bij nv Organon. Sinds eind
2005 bekleed zij marketing functies
in de medische en farmaceutische
industrie. Je kunt Bregiete bereiken
op het volgende emailadres
bregiete.luinge@novartis.com.

ceutische industrie. Je kunt het aanvragen bij de vereniging
Nederlandse Industrie Apothekers
via NIA@KNMP.nl of 070 373 72
70 en via de KNPSV.
Hierin kun je mijn persoonlijke verhaal lezen hoe ik in de commercie
terecht ben gekomen.
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De
ondernemende
apotheek

Wie?
Giselle Tak-Ronnen (33)
Sinds 2005 ondernemend apotheker
van de Kring-apotheek ‘t Oude Dorp.

Waarom Alliance Apotheek?

Carrière maken |

Ik wilde mijn ambities combineren met
het sterke imago van Kring-apotheek
en de ondernemersgeest en support
van Alliance apotheek. Ik ben en voel
me een ondernemer in loondienst.

Tip?
Laat je maar eens vrijblijvend
informeren.

Alliance Apotheek is een sterke groep van 74 apotheken. Samen met meer dan 240 zelfstandige apotheken zijn we
voor de consument herkenbaar als Kring-apotheek. Gezamenlijk garanderen we de beste zorg voor de consument.
Alliance Apotheek koestert ondernemers. Niet in de laatste plaats omdat we zelf ondernemers zijn maar ook omdat
ondernemers gedreven zijn en de passie hebben die we zoeken.

Alliance Apotheek is altijd op zoek naar ondernemende apothekers (m/v) die carrière willen maken
Ben je ondernemend en vind je dat zorg meer is dan medicijnen? Houd je van samenwerking en heb je plezier in de dynamiek van
de openbare apotheek? Dan nodigen we je van harte uit te reageren. Je schriftelijke reactie, bestaande uit CV en motivatie, kun je sturen
naar jobs@alliance-healthcare.nl. Meer informatie lees je op www.alliance-apotheek.nl.

Alliance Apotheek, Postbus 210, 5201 AE ‘s-Hertogenbosch
telefoon 088 - 1040 911, e-mail: jobs@alliance-healthcare.nl, www.alliance-apotheek.nl
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