De industriële farmacie biedt een scala aan mogelijkheden. Of het
nu een grote multinational, een klein lokaal opererend bedrijf of een
consultancy bureau is, er is altijd een belangrijke en uitdagende rol
voor de industrieapotheker weggelegd.

Als industrieapotheker kan je op de volgende werkplekken terecht:
• in de innoverende farmaceutische industrie
• bij fabrikanten en leveranciers van vrij verkrijgbare geneesmiddelen
• bij fabrikanten en leveranciers van generieke middelen
• bij farmaceutische groothandels
• bij producenten van grondstoffen
Een industrieapotheker heeft vele gezichten. Bijvoorbeeld als manager
of staffunctionaris, in Productie, Quality Control of Quality Assurance.
Maar ook in commerciële functies bij Marketing en Sales, bij Research
en Development, als Registration Officer of als General Manager kan
een industrieapotheker aan de slag.

Studenten Farmacie opgelet! Wanneer je speciale interesse
hebt in de industrie kun je nu al gebruik maken van de voordelen die de
NIA te bieden heeft. De NIA behartigt de belangen van alle industrie
apothekers. Van nu en van de toekomst. Tegen een speciaal tarief heb
je toegang tot een breed netwerk van industrieapothekers en vak
inhoudelijke informatie.

Wil je meer
informatie over de
vele mogelijkheden
van de industriële
farmacie, vraag
dan het boekje
‘Voor mensen,
de wetenschap en
gewoon omdat het
leuk is’ aan via het
NIA-secretariaat
op telefoonnummer
070 373 72 70

Voor mensen, de wetenschap en
gewoon omdat het leuk is
De vele gezichten van de industriële farmacie
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REDACTIONEEL
Geachte leden der K.N.P.S.V.,
Beste lezer,
In de medische wereld komt corruptie vaak voor. De farmaceutische industrie wordt in deze context vaak genoemd waardoor ook apothekers regelmatig met dit onderwerp te maken krijgen. Het is dus niet verwonderlijk dat het thema van het
K.N.P.S.V. congres “Corrupt” is. Er wordt zowel ingegaan op de corruptie van de medische wereld als die van het eigen lichaam.
De corruptie van het lichaam, beter bekend als auto-immuunziekten, zal worden toegelicht door dr. A. Hogenkamp. Bekende auto-immuunziekten zijn o.a. reumatoïde artritis en diabetes type I. Een auto-immuunziekte dat dieper belicht zal worden is iets onbekender: Myasthenia Gravis, waarbij het signaal van de zenuw naar de spier verstoord is. Dr. J.J.
Plomp is betrokken bij onderzoek naar deze aandoening in het LUMC en licht u graag in over de huidige ontwikkelingen.
Op het gebied van de corruptie in de farmaceutische industrie vertelt Hans van der Linde ons over de marketing van antidiabetica.

Nieuwe

antidiabetica

worden

soms

verkozen

boven

conventionele

therapieën,

terwijl

ze

duurder

zijn

en

een betere werking niet bewezen is. Marketing zorgt ervoor dat deze middelen toch wel worden voorgeschreven.
Deze

Folia

geeft

u

alle

informatie

over

het

aankomende

K.N.P.S.V.

congres

en

u

kunt

lezen

over

de

afge-

lopen K.N.P.S.V. activiteiten. Ik hoop daarom ook dat deze Folia u kan overtuigen om mee te gaan naar het congres en de andere activiteiten die in het verschiet liggen. Dan rest mij niks anders dan u veel leesplezier te wensen.
Liefs namens de commissie ter redactie van de Folia Pharmaceutica ’14-’15 “Fortuna”,
Iris Lafeber
h.t. voorzitter

K.N.P.S.V.
Lieve leden der K.N.P.S.V.,
Voor

u

ligt,

dit

keer

letterlijk,

de

vierde

editie

van

de

Folia

Pharmaceutica.

Een

speciale

editie,

de

congres-

editie! Lees dan ook het congresdeel goed door en schrijf je hier voor in! Het wordt sowieso een ontzettend leuk weekend.
Het thema Corrupt is erg breed en daardoor erg interessant. De redactie van deze Folia heeft het voor elkaar gekregen om
twee interessante artikelen te vinden. Voor hen is dit de eerste editie die afgedrukt wordt. Ik ben erg benieuwd hoe deze editie er uit gaat zien.
De K.N.P.S.V. heeft op 20 februari de activiteit in samenwerking met De Geneeskundestudent georganiseerd. Op deze avond kwam naar
voren hoe belangrijk de samenwerking tussen de arts, de industrie en apotheker is. Mocht je het gemist hebben, we hopen dat hier nog een
vervolg van komt. Op het moment van schrijven staat de Voorjaarsdag weer voor de deur, ook dit belooft weer een geweldige dag te worden.
Dit is helaas alweer mijn laatste voorwoord. Op 14 mei zal ik het stokje overdragen aan Emilie van der Sande. Ik wil alle
leden van de K.N.P.S.V. alvast bedanken voor het ontzettend mooie jaar, zonder jullie was het nooit zo gezellig geweest. Ook
zou ik graag de redactiecommissie willen bedanken voor hun inzet, wat hebben jullie een mooi jaargang neergezet jongens!
Vergeet je niet in te schrijven voor het congres en veel plezier met deze Folia!
Liefs namens het 112e bestuur der K.N.P.S.V.
Anne van Schip
h.t. voorzitter
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G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum”
Geachte lezer,
Menig student zal de komende tijd ’s ochtends richting hun bed worden begeleid onder het gezang van vogels. Dit kan natuurlijk
maar één ding betekenen, de lente is van start gegaan! Waar het begin van het ene is gekomen, loopt anderzijds ons
bestuursjaar alweer tegen het einde. Gelukkig staan er nog enkele activiteiten op het programma zoals de RijWielPrestatie Tocht en de Onderwijsmiddag. Het kandidaat-bestuur van Pharmaciae Sacrum is ook onthuld en er staan vijf nieuwe mensen klaar om het stokje van ons over te nemen. Wij hebben het volste vertrouwen in het nieuwe bestuur en zij
zullen ervoor zorgen dat er weer een mooi verenigingsjaar kan worden toegevoegd aan de rijke historie van Pharmaciae Sacrum.
Deze Folia zal in het teken staan van corruptie en is tevens de congreseditie. Via de site van de KNMP kwam ik er gelukkig al snel
achter waar het congres dit jaar zal plaatsvinden. De congrescommissie heeft een interessant programma samengesteld waarin corruptie op
verschillende manieren wordt geïnterpreteerd. Ook in deze Folia wordt er niet alleen gekeken naar corruptie binnen de farmaceutische industrie, maar ook naar de corruptie van het lichaam. Voor de Folia Pharmaceutica zal dit mijn laatste geschreven stuk zijn. Met vier mooie digitale
edities, mag de commissie terugkijken op een succesvol jaar. Dan rest mij alleen nog u veel plezier te wensen met het lezen van deze Folia.
Met vriendelijke groet,
Namens het 133e bestuur der G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum”
Quincy de Hoog
h.t. praeses

L.P.S.V. „Aesculapius”

Waerde (bio-)farmaceuten,
Als

afsluiter

van

het

jaar

zal

uiteraard

de

mooiste

activiteit

van

de

K.N.P.S.V.

plaatsvinden,

het

congres.

Vandaar ook dat u gelukkig de Folia Pharmaceutica op papier vindt en op die manier keren wij even terug naar
vroegere

tijden.

Dit

jaar

zal

de

congreseditie

van

de

Folia

het

thema

‘’Corrupt’’

dragen.

Met ‘’Corrupt’’ probeert men gelukkig niet de misstanden in de wereld aan te kaarten, maar kijken we naar het eigen
lichaam en de farmaceutische industrie. Denk maar eens aan hoe bepaalde drugs het waarnemingsvermogen kunnen
beïnvloeden. Maar denk ook aan het imago dat lang over de farmaceutische industrie hing en nog steeds hangt. Vaak wordt de
industrie verweten dat zij over de rug van de patiënt handelen en ten nadele van hen winst proberen te maken.
Gelukkig is er in de laatste jaren hard gewerkt aan het slechte imago en staat de industrie er al een stuk beter voor.
Desalniettemin blijft de controle op de grote industriëlen streng en worden niet-transparante transacties en betalingen niet meer
geduld

zonder

dat

daar

een

duidelijk

te

verklaren

bestemming

voor

is.

Corruptie

is

een

belangrijk

thema

wat

soms nog wordt geassocieerd met de industrie. Gelukkig komt daarom deze Folia Pharmaceutica uit om meer duidelijkheid hierover
te scheppen en vragen te beantwoorden als: Wat is corruptie in de industrie? En is er eigen wel sprake van corruptie? Ik hoop dat er
meer duidelijkheid wordt geschept over de corruptie en dat we met die kennis een beter beeld kunnen krijgen over de industrie.
Vivat, Crescat, Floreat, „Aesculapius”!
Namens het 129e bestuur der L.P.S.V. „Aesculapius” ‘PriJorditeit’,
Jordi Haubrich
h.t. praeses aesculapii
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U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum”
Waarde leden der K.N.P.S.V.,
Op het moment dat u dit leest, zal de laatste periode van het collegejaar net van start zijn gegaan. De stress van de tentamenweek is
weer verdwenen en vol goede moed begint menig farmaceut aan de nieuwe periode. De afgelopen tijd is er bij U.P. weer veel gebeurd.
Zo is de 29e almanak ‘Mars vs. Venus’ onthuld, heeft de U.P. Carrièredag plaatsgevonden en is het 121e kandidaatsbestuur onthuld.
Natuurlijk staat er ook veel op de planning voor de komende tijd. Het avondsymposium over polyfarmacie zal plaatsvinden, we zullen een bezoek brengen aan het biotech bedrijf Genmab en het EFC-themafeest zal plaatsvinden. Op
het moment dat u deze Folia ontvangt, zullen wij net teruggekeerd zijn van onze buitenlandexcursie naar Boedapest.
Verder

zullen

studenten
Deze

en

Folia

wij

tijdens

het

One

biomedische

studenten

en

Pharmaceutica

heeft

het

Health
zullen

Studenten
we

thema

de

congres
dag

“Corrupt”.

samen
Een

samenwerken
afsluiten
breed

met
tijdens

thema,

(dier)geneeskundeMenage

waar

de

à

Trois.
redactie

van de Folia al haar creativiteit op los heeft kunnen laten. U zult dan ook over uiteenlopende onderwerpen kunnen lezen, zoals corruptie in het lichaam door auto-immuun ziekten en corruptie binnen de farmaceutische industrie.
U heeft deze Folia Pharmaceutica ouderwets op uw deurmat zien vallen. Hij zal ongetwijfeld net zo mooi zijn al de digitale versie. Ik wens u
dan ook veel leesplezier toe. Hopende u op een van de vele U.P.- of K.N.P.S.V.-activiteiten te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Namens het 120e bestuur der U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum”
Ilona Can
h.t. praeses

Ph.V.D. “Hygeia”
Lieve leden der K.N.P.S.V.,

Het einde van het studiejaar nadert en dit betekent dat het Congres der K.N.P.S.V. er weer aankomt. Met het thema Corrupt belooft het een
bedrieglijk mooi congres te worden. Hoe dichter we bij het congres komen, hoe meer wij ernaar uitkijken om ons mooie roze dispuut uit te
breiden met een nieuwe lichting! Helaas betekent het ook dat het einde van mijn voorzitterschap in zicht komt. Dit zal dan ook het laatste
stukje zijn dat ik als voorzitter van Hygeia schrijf voor de Folia. Ik wil daarom nog graag van de gelegenheid gebruik maken om onze komende
lustrumactiviteiten met jullie te delen! Tijdens het pinksterweekend in mei vertoeven wij in een luxe huisje en daarnaast zullen wij in de
zomer met 20 meiden voor een week vertrekken naar een zonnig oord met non-stop zonzeestrand en roze cocktails. Maar niet getreurd, ook
voor jullie, alle (bio-)farmaceuten, hebben we een waanzinnige activiteit op de planning staan. Vrijdag 19 juni organiseren wij namelijk in
samenwerking met het L.P.H.D. “Don Durk” een groots gala ter ere van onze lustra. Dit zal natuurlijk nog uitgebreid gepromoot worden, dus
houdt allen uw Facebook in de gaten en zorg dat je erbij bent!
Als laatst wil ik het huidige K.N.P.S.V. bestuur bedanken voor de samenwerking dit jaar en de huidige Folia commissie voor het steeds weer
mogen schrijven van een stukje over ons mooie dispuut. En als allerallerlaatste wil ik mijn medebestuursgenootjes Lisanne en Tessa bedanken voor het mooie jaar!
Hopelijk tot op één van de komende K.N.P.S.V. activiteiten!
Liefs,
Marrit Aaten
h.t. voorzitter van het Ph.V.D. “Hygeia”
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DE CONGRESCOMMISSIE
Lieve lezers,
Het is alweer bijna zover: het legendarische congres der K.N.P.S.V. Dit jaar zal het voor de 72e keer georganiseerd worden. Het zal plaatsvinden in het mooie Apeldoorn, goed bereikbaar voor iedereen uit Groningen, Leiden en Utrecht! Zoals jullie misschien al wel hebben gehoord
of gelezen is het thema van het congres ‘Corrupt’. Gerelateerd aan dit onderwerp hebben wij voor jullie een aantal prachtige activiteiten
georganiseerd. Hierbij zullen de leerzame activiteiten afgewisseld worden met meer ontspannen bezigheden. We hebben dit jaar ook een
verrassingsactiviteit georganiseerd voor jullie! Wat deze activiteit precies inhoudt wordt later bekend gemaakt. Meer informatie over de verschillende activiteiten is verderop in deze Folia te vinden. Mocht je je nog niet hebben ingeschreven voor het congres, doe dat dan nog snel!
Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in en wij hopen jullie allemaal te zien tijdens het Hemelvaartsweekend in Apeldoorn.
Voor nu wil ik jullie heel veel leesplezier toewensen met de rest van deze mooie papieren versie van de Folia Pharmaceutica!
Namens de Congrescommissie 2014-2015,
Emilie van der Sande
h.t. Voorzitter 72e Congrescommissie der K.N.P.S.V. ‘Corrupt’

EVEN VOORSTELLEN:
DE HULPCOMMISSIE
Het congres is weer in handen van Leiden en dat betekent natuurlijk dat Leiden ook de HC levert! Voor de mensen die mij nog niet
kennen en dat graag willen; mijn naam is Arian Khoshchin en ik zal jullie hoofd-HC zijn gedurende het 72ste congres der K.N.P.S.V.
Jullie kunnen op mij afstappen voor bijna alle huishoudelijke taken en ik sta voor jullie klaar. Van kusjes op je auw tot verhaaltjes
voor het slapen gaan, you name it. Aangezien jullie met veel zijn en ik niet alles alleen kan doen, heb ik een team enthousiaste
jongens en meisjes opgesteld die mij en de congrescommissie gaan helpen dit weekend onvergetelijk te maken. Zoals ieder jaar
heeft de HC een naam. Dit jaar heten we HC Anonymous. Met een thema als ‘Corrupt’ heb je contragewicht nodig. Corruptie rijst
de pan uit en zonder de juiste reprimandes loopt het uit de hand. Anonymous is er om op te komen voor de wensen en behoefte
van studenten (bio-)farmacie! Anonymous is er voor jullie!
Nu en voor altijd, we are Anonymous, we are Legion, we do not forgive, we do not forget. Expect us.
Arian Khoshchin
Hoofd HC

PROGRAMMA CONGRES
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72E CONGRES DER K.N.P.S.V.

Donderdag 14 mei
Touwtrekken
Goodwill-activiteit
Groepsfoto
Algemene Vergadering
(incl. bestuurswissel)

Zaterdag 16 mei
Bubble voetbal
Workshoprondes
Verrassingsactiviteit
Receptie
Themafeest ‘Pirates Party’

Vrijdag 15 mei
Symposium
Bierfietsen
Themafeest ‘Maffia’

Zondag 17 mei
Afsluiting en vertrek

NIEUW! HET PUNTENSYSTEEM

Vanwege de relatief lage opkomst bij de AV, het symposium en de educatieve middag voorgaande jaren, zal er dit
jaar worden gewerkt met een puntensysteem. De aanwezigheid bij de AV, het symposium en de workshops zal
nauwkeurig bijgehouden worden. Om deel te kunnen nemen aan de culturele activiteit, het bierfietsen, op vrijdagavond moet je minimaal 10 punten behaald hebben bij de AV en het symposium. Daarnaast zal iedereen beloond
worden met een verrassing bij aanwezigheid van alle onderdelen van de AV, alle onderdelen van het symposium en
allebei de rondes van de educatieve activiteit. Deze verrassing zal onthuld worden aan het begin van het congres.
Het puntensysteem ziet er als volgt uit:
Donderdag 14 mei:
AV deel 1: 1 punt
AV deel 2: 1 punt
AV deel 3: 1 punt
Vrijdag 15 mei:
Symposium deel 1 (ochtend): 3
Symposium deel 2 (ochtend): 3
Symposium deel 3 (middag): 2
Symposium deel 4 (middag): 2
Deelname bierfietsen (vrijdagavond): bij 10 punten

Om mee te kunnen doen aan de culturele activiteit moeten er per persoon minstens 10 punten zijn behaald op dag 1 en dag 2.
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EVEN VOORSTELLEN:
DE DAGVOORZITTER
PROF. DR. DAAN J.A. CROMMELIN
PROF. DAAN CROMMMELIN IS EMERITUS PROFESSOR BIJ DE AFDELING
‘PHARMACEUTICS’ VAN DE UNIVERSITEIT UTRECHT. TOT 2012 WAS HIJ
WETENSCHAPPELIJK DIRECTEUR VAN HET TOP INSTITUUT PHARMA. CROMMELIN WAS MEDE-OPRICHTER VAN OCTOPLUS, EEN BEDRIJF IN LEIDEN DAT
ZICH BEZIG HOUDT MET DE ONTWIKKELING VAN GEAVANCEERDE TOEDIENINGSVORMEN. HIJ WAS/IS EDITOR VAN EEN AANTAL WETENSCHAPPELIJKE
TIJDSCHRIFTEN/BOEKEN EN ZIT IN DE ‘EDITORIAL BOARD’ VAN 10 ‘PEER
REVIEWED’ TIJDSCHRIFTEN IN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN. HIJ
WAS VOORZITTER VAN DE ‘BOARD OF PHARMACEUTICAL SCIENCES’ VAN DE
INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL FEDERATION (FIP), PRESIDENT VAN DE
EUROPEAN FEDERATION OF PHARMACEUTICAL SCIENCES (EUFEPS) EN VICE
VOORZITTER VAN DE WETENSCHAPPELIJKE ADVIESRAAD VAN HET INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE (MI) VAN DE EU.

PROGRAMMA SYMPOSIUM
72E CONGRES DER K.N.P.S.V.

TIJD

ONDERWERP

SPREKER

09:15 - 09:45

Ontvangst: koffie & thee

09:45 – 10:00

Welkomstwoord dagvoorzitter

Prof. Dr. Daan J.A. Crommelin

10:00 – 10:45

Behandeling van de ziekte van Crohn

Prof. Dr. Maikel P. Peppelenbosch

10:45 – 11:15

Pauze

11:15 – 12:00

Wetenschappelijke integriteit en ethiek van het
publiceren

Dr. Jaap van Harten

12:00 – 12.45

Vaccinaties voor degeneratieve aandoeningen

Dr. Peter de Haan

12:45 – 13:45

Lunch

13:45 – 14:30

Type 1 Diabetes en de weg naar genezing

Dr. Marieke Samson

14:30– 15:15

Immuunsysteem en depressie

Dr. Mechiel Korte

15:15 – 15:45

Pauze

15:45 – 16:30

Risicomijding belemmert vernieuwingen in de
zorg

Prof. Dr. Jacob M. van Laar

16:30 – 16:45

Afsluiting dagvoorzitter

Prof. Dr. Daan J.A. Crommelin
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CULTURELE EN SPORTACTIVITEITEN
Hoewel deze culturele activiteit in menig studentenstad verboden is geworden door ontstaan van gevaarlijke situaties
en ongepast gedrag, is bierfietsen in Apeldoorn nog steeds mogelijk! VRIJDAGMIDDAG na het symposium zullen
we al fietsend de omgeving van Apeldoorn gaan bekijken onder het genot van een goudgeelgekleurd koud drankje.
Omdat we met z’n allen niet verantwoordelijk willen zijn voor het bierfietsverbod in omgeving Apeldoorn, vragen we
jullie dan ook om niet voor overlast te zorgen. Het is absoluut niet de bedoeling dat er in woonwijken en in de buurt
van de StayOkay geschreeuwd of gezongen wordt. Verder is er voor iedereen eenzelfde aantal biertjes aanwezig
en kan er niet meer bier worden bijgekocht tijdens het fietsen. eigen consumpties mogen verder ook niet worden
benut. Wij hebben in ieder geval erg veel zin in deze culturele fietstocht en proosten op een mooi stukje Apeldoorn!
Op ZATERDAG zal de sportactiviteit plaatsvinden tussen 10:00 en 13:00 uur. Op het voetbalveld zullen we het
spel Bubble-voetbal spelen. Vergeleken met regulier voetbal zijn er maar weinig verschillen. De verschillen die
er zijn zorgen echter wel voor een wereld van verschil. Dit begint al bij de aftrap: de bal wordt in het midden
van het veld gelegd en beide teams nemen plaats achter hun eigen doellijn. Zodra het fluitje van de scheidsrechter heeft geklonken stormt iedereen tegelijk op de bal af. Een wedstrijd duurt ongeveer 10 minuten, maar dat
is afhankelijk van de conditie van de deelnemers. Naast even bijkomen kan je als wisselspeler ook lachen om de
dwaze acties van je teamgenoten. Doordat er veel meer bij komt kijken dan alleen goede techniek en tactisch
inzicht, is een goede voetballer dus niet per definitie een goede Bubble voetballer. Doordat je een bubbel om je
heen hebt, zal een val geen pijn doen. Je kan dus naar hartenlust tegenstanders omver beuken, omver gebeukt
worden, koprollen maken en nog meer gekke capriolen uithalen zonder je pijn te doen. Hooguit zal je een
gekrenkt ego oplopen als je voor de zoveelste keer omver wordt gelopen vlak voordat je de bal op open doel wilt schieten.

PHARMASELF24 BLIJFT INNOVEREN !
!

WILT U DIT VOORKOMEN
OF WILT U HIER VAN AF ?

EINDE VAN WACHTRIJEN
VERLICHTING VAN DE WERKDRUK AAN DE BALIE
MEER TIJD VOOR DE PATIENT
INCASSEREN EIGEN BIJDRAGE VIA PIN

GA MET ONS MEE
NAAR DE APOTHEEK
VAN DE TOEKOMST !
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ENEMIES WITHIN

Inleiding thema congres der K.N.P.S.V.

Door:

Dr. Astrid
Hogenkamp

Om ervoor te zorgen dat het lichaam beschermd kan worden
tegen zoveel mogelijk ziekteverwekkers, worden er zoveel moge
lijk verschillende T-cellen aangemaakt. Deze mogen in het lichaam
gaan patrouilleren en zoeken naar precies datgene waar ze heel
specifiek aan kunnen binden (hun antigenen) om daarna de

ASTRID HOGENKAMP STUDEERDE BIOLOGIE
AAN DE UNIVERSITEIT UTRECHT, DEED HAAR
PROMOTIEONDERZOEK BIJ DE FACULTEIT DIERGENEESKUNDE, EN IS SINDS 2007 ONDERZOEKER
EN DOCENT BIJ DE FACULTEIT FARMACIE.

strijd aan te gaan. Daar gaat een selectie aan vooraf, en dit pro
ces is ruwweg op te delen in twee onderdelen (1) alle T-cellen die
geen fatsoenlijke interactie aan kunnen gaan met andere com
ponenten van het immuunsysteem gaan dood. Als je militair wilt
worden is het wel de bedoeling dat je in staat bent een wapen
vast te houden; (2) tijdens hun ontwikkeling worden alle T-cellen
blootgesteld aan omliggende cellen die gespecialiseerd zijn in het
presenteren van lichaamseigen antigenen. T-cellen die daar te
fanatiek aan binden gaan ook dood. Om bij een vergelijking met
het leger te blijven; militairen die vooraf een hoge affiniteit laten
zien voor het doden van burgers heb je liever niet in je leger.
Dit selectieproces is niet perfect, dus soms glippen er auto-reactieve
T-cellen doorheen. Deze cellen zijn in potentie heel gevaarlijk, maar
gelukkig zijn er mechanismen die zorgen dat het lichaam niet aan
eigen vuur ten onder gaat. Een belangrijke schakel hierin vormen
de antigeen-presenterende cellen, de APCs. Deze cellen zou men
kunnen beschouwen als een soort veiligheidsdienst. APCs vergaren lichaamseigen én potentieel gevaarlijke lichaamsvreemde anti-

Eén van de oorspronkelijke ideeën over het immuunsysteem

genen uit hun omgeving, en tonen deze aan de T-cellen. Een T-cel

was dat het alleen gericht kon zijn tegen lichaamsvreemde

die een antigen herkent kan het commando tot activatie geven aan

stoffen. Het immuunsysteem beschermt tegen indringers van

de T-cel, mits de APC een signaal geeft waaruit blijkt dat de situatie

buitenaf, dus moet onderscheid kunnen maken tussen lichaams

daadwerkelijk gevaarlijk is. Iemand die de AIVD er een beetje uit

eigen en lichaamsvreemd. Het is pas een aantal decennia

vindt zien als een terrorist wordt niet zomaar door het leger op

be
kend dat ook lichaamseigen stoffen voor een reactie van

gepakt, daar moet wel wat meer bewijs voor verzameld worden.

het immuunsysteem kunnen zorgen. Dit zette de immunolo

Die bewijsvoering, dat wil nog wel eens een probleem zijn. Als

gie op zijn kop; kon het immuunsysteem het verschil niet zien?

er wèl iets aan de hand is, een ontsteking bijvoorbeeld, zorgt dat

Auto-immuniteit, een immuunrespons gericht tegen (een com

ervoor dat er alarmbellen gaan rinkelen bij de APC. Als deze APC

ponent van) het lichaam, kan verschillende oorzaken hebben.

tegelijkertijd een lichaamseigen antigen presenteert aan een auto-

Aan de basis hiervan staat dat er immuuncellen, vooral T-cellen,

reactieve T-cel, dan ontstaat er dus een gevaarlijke situatie; een on

moeten bestaan die een reactie op lichaamseigen stoffen kun

schuldige burger kan in een chaotische situatie worden aangezien

nen genereren. Zo geformuleerd zou dit kunnen suggereren

voor terrorist. In het lichaam wordt de situatie verergerd door

dat hier een doelmatig proces aan vooraf is gegaan, maar het

het feit dat de auto-reactieve T-cellen die de schade veroorzaken

is geenszins het geval dat het lichaam de intentie zou hebben

zich na activatie kunnen vermeerderen en uiteindelijk chronische

auto-reactieve T-cellen te maken. Ze zijn er echter wel, en dat

schade kunnen veroorzaken. Dit vormt de basis van bijna alle

heeft alles te maken met hoe T-cellen worden geproduceerd.

auto-immuunziekten, waarvan er inmiddels zo’n 80 bekend zijn.▪

MARKETING VAN DE NIEUWE
ANTIDIABETICA
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Corruptie in de farmaceutische industrie

Al enkele jaren is een wereldwijde, miljarden kostende,
marketing gaande voor de nieuwe anti
diabetica: de DPP-4remmers en de GLP-1-agonisten. De marketing is ongekend
hevig. Medische bladen bevatten al jaren advertenties en bijlages volgeschreven door ghostwriters (spookschrijvers). Dage-

Door:
Dhr. H. van der
Linde

lijks ontvangen artsen mailings en aankondigingen van symposia en nascholingen. Lobbyisten bewerken gremia in de
zorg. Artsenbezoekers richten zich op de beroepsbeoefenaren.
Een handvol belangenverstrengelde hoogleraren en specialisten
ondersteunen in Nederland de marketingcampagne. Ze hebben
nauwe banden met de Diabetes Vereniging Nederland, die finan-

HANS VAN DER LINDE (1943) IS SINDS 1975 HUISARTS IN CAPELLE AAN DEN IJSSEL EN BESTUURLIJK ACTIEF IN MEDISCHE EN
MAATS CHAPPELIJKE FUNCTIES. HIJ WAS VOORZITTER VAN DE
STICHTING TROMBOSEDIENST EN ARTSENLABORATORIUM ROTTERDAM EN VOORZITTER BIJ HET ORANJE FONDS VAN EEN SECTIE
DIE DE SUBSIDIES TOEKENT. MEER DAN TWINTIG JAAR MAAKTE
HIJ DEEL UIT VAN DE BESTUREN VAN DE ROTTERDAMSE UNIVERSITEITSFONDSEN EN VERVULDE HIJ BESTUURSFUNCTIES BIJ DE
KINDERREVALIDATIE-INRICHTING ADRIAANSTICHTING EN HET
KINDERREVALIDATIEFONDS. HIJ WAS EEN VAN DE OPRICHTERS
VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN DE REVALIDATIE-INRICHTING
RIJNDAM. MEDE OP ZIJN INITIATIEF KWAM ER EEN ZIEKENHUIS
EN PSYCHIATRISCHE INRICHTING IN CAPELLE AAN DEN IJSSEL.
HIJ ZETTE ZICH INTENSIEF IN VOOR DE NASCHOLING VAN
HUISARTSEN EN VOOR HET POST ACADEMISCH ONDERWIJS VAN DE ERASMUS UNIVERSITEIT. EERST ALS COÖRDINATOR

VAN

DE

NASCHOLING

IN

ZUID-WEST-NEDER-

LAND, LATER ALS BOUWER EN BEHEERDER VAN EEN UNIEK
NASCHOLINGSCENTRUM IN CAPELLE AAN DEN IJSSEL EN
TENSLOTTE ALS LID VAN HET COLLEGE ACCRED ITERING HUISARTSEN DAT WAAKT OVER DE KWALITEIT VAN NASCHOLING.

cieel krachtig wordt ondersteund door de farmaceutische industrie
die deze lekenorganisatie heeft ingepalmd. De nieuwe antidiabetica worden door de DVN aanbevolen en commercieel gunstig, maar in strijd met algemeen aanvaarde opvattingen, vóór
insuline gepositioneerd. Zorggroepen van huisartsen kunnen
voor hun diabetes
zorg ondersteuning krijgen van de industrie.
Zulks op voorwaarde dat ze innovatief voorschrijven, lees: dat ze DDP4-remmers en GLP-1-agonisten voorschrijven. Gelukkig accepteren
verreweg de meeste huisartszorggroepen die voorwaarde niet, maar
een aantal ervan wel degelijk en die lopen daar niet mee te koop.
De

diabeteszorg

in

Europa

wordt

volledig

beheersd

door de EASD, de European Association for the Study
of Diabetes, een dekmantel voor marketing. De DPP-4-remmers
en de GLP-1-analogen moeten wereldwijd in de voorschrijfpen
van artsen terecht komen. Hoe pak je zoiets aan? De middelen
zijn geregistreerd op grond van het feit dat ze bloedglucosegehaltes kunnen verlagen. Fase-4-onderzoeken op harde eindpunten
als hartinfarct, CVA en overlijden ontbraken en ontbreken echter.
De nieuwe antidiabetica verlagen bloedsuikers minder goed dan de
bestaande middelen. Ze zijn tot 20 maal zo duur en niet bewezen
veilig en effectief. Dan zou je toch haast zeggen: “dat is onbegonnen werk om die middelen geïntroduceerd te krijgen”. Iedere weldenkende arts zal toch meteen zeggen: komt u maar terug als u
meer weet over die geneesmiddelen en met name over hun invloed op de bloedvaten. Zolang micro- en macrovasculaire complicaties 80% van de sterfte en 90% van de morbiditeit veroorzaken
bij patiënten met diabetes type 2, moet eerst aangetoond worden
dat deze middelen effectief zijn op die eindpunten. Zolang daarover
geen duidelijkheid bestaat, is het onverantwoord ze te gebruiken.
De nieuwe NHG-standaard Diabetes Mellitus ruimt dan ook geen
plaats in voor de nieuwe antidiabetica anders dan bij wijze van
hoge uitzondering. Maar marketing met mega-budgetten is machtig
en zorgde toch al voor 34 miljoen euro omzet in ons land. Er
heerst scepsis over deze middelen. Een scepsis die gevoed wordt
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door een groeiende lijst van verdenkingen op bijwerkingen, zoals

naam “EASD position statement”. Anders dan in de NHG-

pancreatitis, pancreascarcinoom en hartfalen. De verdenking

standaard staan de DDP-4-remmers en de GLP-1-agonisten daarin

en berusten op observationele en retrospectieve studies die een

als optie direct na het middel van de eerste keus Metformine en

lage bewijskracht hebben maar een belangrijke signalerings-

nog vóór insuline. Hoe kwam die position statement tot stand?

functie. De EMA en FDA hebben over deze bijwerkingen alerts doen

Tien

uitgaan. Langlopende fase-4-studies op harde eindpunten zullen
uitsluitsel moeten geven. De eerste resultaten van negen studies
laten een sterke toename zien van opnames wegens hartfalen.
De farmaceutische industrie probeert dat onder het vloerkleed
te vegen, zoals ze dat ook hebben gedaan met Avandia, dat
in 2010 vanwege 47.000 hartdoden van de markt verdween.

internationale

diabetesexperts,

die

allen

intensieve

bindingen met de farmaceutische industrie hebben, teken
den voor bespiegelingen en speculaties in een artikel dat
onder regie van de farmaceutische industrie geredigeerd werd.
De DPP-4-remmers kregen een prominente plaats in het Position
Statement dat met dit artikel ten doop werd gehouden. De farmaceutische industrie presenteert dat Position Statement misleidend

Zo kort na het Avandia-drama waren artsen op hun hoede en van-

als een behandelrichtlijn en wel als een internationaal aanvaarde

wege hun grote terughoudendheid besloten de vier producenten

behandelrichtlijn. Het statement is echter niet ontworpen

van nieuwe antidiabetica in Nederland hun marketingkracht te

volgens gangbare procedures, maar het is gewoon een artikel

bundelen. Zij zagen in dat ze alleen door een uitzonderlijk grote

waarin een behandelstappenplan wordt voorgesteld op basis

en gemeenschappelijke inspanning de nieuwe antidiabetica in de

van bespiegelingen en spe
culaties. De producenten achter

voorschrijfpen van artsen zouden kunnen krijgen. Pas daarna zou-

het artikel hebben het dan ook niet aangedurfd om het een

den ze met elkaar kunnen strijden om de hegemonie op de markt.

richtlijn te noemen, maar ze betitelen het als een statement.

Ruim 3 jaar bestoken deze bedrijven ons nu in combined

Dat

action met reclame, advertorials, mailings en themabijla-

nieuw. Een standpunt dus, maar zeker geen behandelrichtlijn.

gen. En steeds dezelfde belangenverstrengelde hoogleraren

De 10 auteurs vervullen samen 52 adviseurschappen bij de farma-

en internisten vormen het boegbeeld van de marketing.

ceutische industrie en ontvangen grote bedragen voor onderzoek.

begrip “statement” is voor de medische wetenschap

"TRIPLE THERAPIE IS DE NIEUWSTE STRATEGIE
VAN FARMAMARKETING"
Bij de introductie van nieuwe medicijnen wordt vaak gegrepen naar

Hoe gaat het nu verder met de implementatie van deze

een sterk uitvergroten van irrelevante en niet duidelijk aangetoonde

nieuwe antidiabetica? Een nog intensievere campagne is

voordelen. Het middel moet zich onderscheiden van bestaande

van start gegaan. Men weet van geen opgeven. Nergens in

middelen om een plaats te veroveren. Bij de marketing voor deze

de wereld krijgen de nieuwe antidiabetica zoveel tegengas

nieuweantidiabetica gebeurde dat in het begin op bijna lachwek-

als in Nederland. Dat kan een ernstig precedent scheppen.

kende wijze met de claim van gewichtsverlies. Een dubieus ge-

In landen waar farmamarketing geen tegenspel krijgt, heeft MSD

wichtsverlies van 800 gram per jaar werd gepresenteerd als triomf en

een miljardenomzet aan DPP-4-remmers. In Europa proberen de

zwaarwegend argument om te kiezen voor deze nog onveilige mid-

noordelijke landen met wisselend succes de boot af te houden.

delen. En dat bij diabeten die gemiddeld tientallen kilo’s te zwaar zijn.

Triple therapie is de nieuwste strategie van farmamarketing om DPP-

Terug naar de EASD. Zij organiseren jaarlijks een congres. In 2012

4-remmers toch via de achterdeur in de voorschrijfpen van arts-

was dat een mega-congres in Berlijn om de nieuwe antidiabetica in

en te krijgen. Triple-therapie is niets anders dan DPP-4-remmers

de voorschrijfpen te krijgen. Uit 131 landen werden 18.000 artsen

voorschrijven in combinatie met andere orale antidiabetica. Die

ingevlogen. Tijdens het congres speelde een heus fanfarekorps en

aanpak is uit de lucht komen vallen en wordt niet door enig onder-

dat bevorderde de massale euforie. 18.000 artsen liepen in Berlijn

zoek geschraagd. Als arts moet je overschakelen op tripletherapie

mee met de muziek. Daar loop je niet gemakkelijk tegenin. Onze

wanneer je niet meer uitkomt met orale middelen en dat gebeurt

oude legeraanvoerders wisten waarvoor muziekkorpsen nodig zijn.

natuurlijk nogal eens in de praktijk. De bedoeling is niet dat je dan

Een enorm marketinggeweld dus voor deze middelen, die een

naar insuline gaat, maar naar een combinatie van metformine, een

slechtere verlaging van de bloedglucose geven dan de gangbare
middelen, 20 maal zo duur zijn en onbewezen veilig en onbewezen
effectief op harde eindpunten. Toch worden ze voorgeschreven
door artsen. Deze ontwikkeling voltrekt zich direct volgend op het
fataal verlopen Avandia-drama en langs precies dezelfde lijnen.
De farmaceutische industrie probeert nu een door de EASD ontworpen pseudo-behandelrichtlijn te implementeren met de fraaie

sulfonylureumderivaat en je raadt het, een DPP-4-remmer. Tripletherapie betekent dus niets meer of minder dan het voorschrijven
van onbewezen veilige en onbewezen effectieve DPP-4-remmers.
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PERSONALIZED MEDICINE

Een discussie met “De Geneeskundestudent”

Door:
Fahad Hafeez

communicatie-barrières. Om de medicatie beter af te stemmen op
de patiënt, zullen deze barrières doorbroken moeten worden. Er
gaat op dit moment te veel mis wat betreft medicatiegebruik en er
is sprake van regelmatig ongewenste schade/effecten. Een betere

FAHAD HAFEEZ IS 21 JAAR EN KOMT UIT AMSTERDAM. OP
DIT MOMENT ZIT HIJ IN HET DERDE JAAR VAN DE OPLEIDING
FARMACIE AAN DE UNIVERSITEIT UTRECHT. HIJ VINDT
DE FARMACOTHERAPIE ZEER INTERESSANT EN WIL DAN
OOK GRAAG IN DE TOEKOMST HIER MEE VERDER GAAN.
DAARNAAST WERKT FAHAD VOOR EEN MAATSCHAP VAN
APOTHEKEN IN AMSTERDAM EN HEEFT HIJ VERSCHILLENDE

PROJECTEN

VOOR

MEDIQ

UITGEVOERD.

ALS

LAATSTE GEEFT HIJ OOK BIJLES IN SCHEIKUNDE EN BIOLOGIE

AAN

SCHOLIEREN

VAN

MIDDELBARE

SCHOLEN.

samenwerking in de toekomst zou mogelijk maken dat er meer aandacht wordt besteed aan de effectiviteit en mate van therapietrouw.
Onderzoek naar personalized medicine is vooral belangrijk in de
oncologie. Prof. dr. ir. J.J.M. van Hoeven (internist-oncoloog), hoofd
afdeling medische Oncologie LUMC, gaf een lezing over de mogelijke behandelingen van borstkanker. De afgelopen jaren is er is veel
onderzoek gedaan naar personalized medicine die gericht werken
op kankercellen en zo min mogelijk op de gezonde cellen. Tegenwoordig is de behandeling minder ingrijpend en borstsparend.
Ook genetische informatie van de patiënt speelt een grote rol
in het kiezen van de juiste behandeling op het juiste moment.
De “One size fits all’ mentaliteit voldoet niet meer. De huidige therapie
is niet op maat. Onmisbaar in onderzoek naar personalized medicine
is onderzoek naar genetische informatie van de individuele
patiënt. Variaties in genotype spelen een belangrijke rol in de
voorspelling van de effectiviteit van een bepaald medicijn. Ook de
doseringen zouden beter van te voren afgestemd kunnen worden.
Prof.dr.ir. Joris Veltman, onderzoeker, was er van overtuigd dat
genoomsequencing de toekomst is van therapie op maat. Er kan
dan aan de hand van het DNA betere voorspellingen worden gedaan
over de aard van een aandoening en de mogelijke behandeling.

Vrijdag 20 februari vond de discussieavond tussen geneeskunde- en
farmaciestudenten uit heel het land plaats in Utrecht. Het betrof
een samenwerking tussen de bekende K.N.P.S.V. en de geneeskunde
variant “De Geneeskundestudent”. Behalve een informatieve avond
was dit ook een mooi moment voor de toekomstige apothekers
en artsen om een beter beeld van elkaars werkveld te krijgen.
Het thema van de avond was: ‘Personalized medicine: op basis
van welke criteria kies jij het juiste medicijn voor de patiënt?‘.
Vier gastsprekers waren uitgenodigd om met hun expertise
de studenten te voorzien van informatie over het onderwerp,
wat een levendig debat mogelijk maakte tussen de studenten.

Na deze korte introductie over de verschillende aspecten van
personalized medicine was het tijd voor de studenten om te debatteren. Er werden vier groepen gevormd en het leuke ervan
was dat er in elk groepje zowel farmacie- als geneeskunde studenten zaten. Carrie Brodie‐Meijer diende als debatleidster van
het Lagerhuisdebat. De overige drie sprekers vormden de jury.
Met slechts drie minuten om stellingen voor te bereiden, werd in
rap tempo gedebatteerd. De stelling ‘‘Iedere farmacie- en geneeskundestudent moet zijn eigen genoom leren kennen om die van
de patiënt beter te begrijpen’’ zorgde voor een heftige discussie.
Het mooiste argument van de avond dat mij was bijgebleven was
of toekomstige chirurgen dan ook hun been moesten amputeren

Niemand was meer geschikt om het onderwerp te introduceren

om hun patiënten beter te begrijpen. Het geklap van alle studenten,

dan Carrie Brodie-Meijer. Zij is de eerste vrouw in Nederland

voor of tegen, gaf aan dat daar niks meer tegen in te brengen was.

die als arts en apotheker is geschoold. De huidige therapieën

Nadat de winnaars bekend werden gemaakt door de jury, werd

voor de patiënt worden beïnvloed door de samenwerking tussen

de gezellige, maar zeer informatieve avond afgesloten met een

arts en apotheker en deze verloopt niet altijd vlekkeloos door

borrel, waar wij onze prijschocolaatjes in ontvangst mochten nemen!
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Het 113e kandidaatsbestuur der K.N.P.S.V.
Lieve lezers,

Commissie en de huidige Congres Commissie. In haar vrije tijd

Na een lange periode waarin wij onze monden niet voorbij moch

zoekt zij de gezelligheid op bij het Pharmaceutisch Vrouwendis-

ten praten, was het op zaterdag 24 januari dan eindelijk zover:
de onthulling van het kandidaatsbestuur der K.N.P.S.V. Vol span-

puut “Hygeia” en bij haar jaarclub van de studentenvereniging
‘’Augustinus’’. Janna is woonachtig in Leiden, 21 jaar en derde-

ning en enthousiasme hebben wij toen onze Power-Rangerpak-

jaars BFW’er. Zij staat kandidaat voor de functie secretaris.

ken aangetrokken, om zo de zaal vol nieuwsgierige personen te

Tenslotte zal ik mijzelf ook nog introduceren. Ik ben Emilie

bestormen op bijpassende muziek. Vol vreugde wil ik jullie dan

van der Sande en ik hoop aankomend jaar voorzitter van de

nu introduceren aan het 113e kandidaatsbestuur der K.N.P.S.V.,

K.N.P.S.V. te worden. Ik ben 23 jaar, vierdejaars BFW’er en ben

bestaande uit de volgende personen: Emilie van der Sande, Janna

momenteel bezig met het eerste jaar van mijn master. Voor-

Hoogduin, Anne Taams, Diederik Enschedé en Patrick Jongeleen.

heen heb ik de Toekomst- en OpleidingsPerspectieven Com-

Patrick Jongeleen staat kandidaat voor de functie commissaris al-

missie gedaan. Momenteel ben ik, onder andere samen met

gemene zaken. Patrick is 22 jaar en derdejaars BFW’er. Hij heeft

Janna, hard bezig om voor jullie een mooi congres neer te

zich al eerder ingezet voor de K.N.P.S.V. als voorzitter van de Inter-

zetten dat tijdens het Hemelvaartsweekend zal plaatsvinden.

nationale Commissie. Samen met zijn commissie heeft hij dit jaar

Wij zijn erg blij dat we gevraagd zijn voor het kandidaatsbestuur.

de TWIN naar Londen georganiseerd. Ook op de faculteit draagt

Wij kijken dan ook erg uit naar de komende periode die ons te

Patrick zijn steentje bij, hij neemt zitting in de faculteitsraad. Ook heeft

wachten staat als kandidaatsbestuur. De afgelopen tijd hebben wij

hij in het verleden meerdere commissies vervuld bij „Aesculapius”.

al veel activiteiten bijgewoond, samen met het huidige bestuur.

De oudste van het stel is Diederik Enschedé, hij is 23 jaar

Jullie kunnen ons nog meer zien de komende tijd op activiteiten

en is vijfdejaars BFW’er. Diederik is bezig met het afronden
van zijn eerste masterstage bij het CHDR. Wellicht dat jullie

in Groningen, Utrecht, Leiden of ergens anders in Nederland. Zo
hopen wij de K.N.P.S.V. en de leden (beter) te leren kennen, zodat

Diederik nog niet zo goed kennen, maar hij heeft zich wel de-

wij goed voorbereid ons mogelijke bestuursjaar tegemoet gaan.

gelijk bewezen in de Toekomst- en OpleidingsPerspectieven

Namens het 113e kandidaatsbestuur der K.N.P.S.V.,

Commissie als penningmeester. Daarnaast is Diederik actief

Emilie van der Sande

geweest bij de studentenvereniging ‘’Minerva’’. Hij hoopt va-

Kandidaat Voorzitter

naf mei de functie commissaris buitenland te mogen vervullen.
Anne Taams stelt zich kandidaat voor de functie penningmeester.
Deze functie heeft zij al eerder vervuld in de Folia Commissie.
Ook heeft zij dit jaar de Toekomst- en OpleidingsPerspectieven
Commissie op zich genomen. Deze Rotterdamse hockeyt graag
in haar vrije tijd. Anne is 22 jaar en hoopt als vierdejaars BFW’er
de financiën van de K.N.P.S.V. komend jaar te mogen bijhouden.
De tweede dame in het kandidaatsbestuur is Janna Hoogduin. Jullie zouden haar kunnen kennen van de Internationale

Op de K.N.P.S.V.site kun je foto’s
zien van de1
onthulling
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TEDDY BEAR HOSPITAL
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te utrecht, wilhelmina kinderziekenhuis
Gelukkig staan een twintigtal lieve berendoktertjes paraat om heel
hard de ambulance erbij te roepen, die met loeiende sirenes aan
komt rijden. Samen met de kinderen wordt er naar Beer gekeken
en EHBBO toegepast: Eerste Hulp Bij Beren Ongelukken. Een pleistertje hier, verbandje daar, wat van die smeuïge honing en ineens,

Door:
Sergio Oey

op miraculeuze wijze, is Beer weer zo gezond als een…, ehh…, beer?
(Toekomstige dokters en farmaceuten gaan het niet leuk vinden
als pleisters en een beetje honing alle kwaaltjes kunnen genezen.)
Gelukkig voor al die artsen en farmaceuten zijn dit typische Teddy Bear
Hospital (TBH) taferelen. Op 17 t/m 20 februari 2015 vond namelijk,

SERGIO OEY HEEFT TUSSEN 2009 – 2012 MET SUCCES DE
BACHELOR BIO-FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN GEVOLGD
AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN. DAARNA IS HIJ BEGONNEN
AAN DE MASTER FARMACIE AAN DE UNIVERSITEIT UTRECHT.
NA ÉÉN JAAR IS HIJ OVERGESTAPT NAAR DE MASTER SCHEIKUNDE: ANALYTISCHE CHEMIE AAN DE UVA. SERGIO IS VAN
AF 2013 BETROKKEN BIJ DE COMMISSIE VAN DE TEDDY BEAR
HOSPITAL (TBH) EN WAS DE APOTHEEK-COÖRDINATOR VAN
HET TBH-EVENT IN UTRECHT. DAARNAAST IS HIJ SINDS DECEMBER 2014 ACTIEF IN DE PR-COMMISSIE VAN IFMSA-UTRECHT.

voor de 12e keer, het TBH in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ)
te Utrecht plaats. Hoewel de commissie nog voor de evaluatie om de
tafel gaat zitten, kan er zeker al voorzichtig geconcludeerd worden
dat deze editie van het TBH succesvoller is verlopen dan de vorige.
Onze missie en visie zijn hetzelfde gebleven, maar de doelstellingen om die missie en visie te bewerkstelligen zijn vernieuwd. Vorig jaar hadden we een gering aantal studentenaanmeldingen binnen gekregen waardoor er af en toe lastige logistieke situaties ontstonden. Ook moesten we een aantal scholen
afwijzen omdat alle beschikbare plekken vergeven waren.
Door dit jaar rekening te houden met onder andere het rooster
van de eerste- en tweedejaars geneeskundestudenten en een extra
halve dag (de vrijdagochtend) te organiseren, hebben we de twee
grootste verbeterpunten van vorig jaar aangepakt. Dit resulteerde
in 3,5 succesvolle, leuke en leerzame dagen; Mede mogelijk gemaakt door alle sponsoren, farmacie- en geneeskundestudenten!

Het TBH dat in Nederland georganiseerd wordt, is een
project

van

de

“International

Federation

of

Medical

Students’ Association - The Netherlands” (IFMSA-NL); De Nederlandse tak van de internationale medische studenten organisatie.
Het doel van TBH is om spelenderwijs algemene (“medische”) kennis bij peuters en kleuters te verrijken opdat eventuele angst voor
artsen en ziekenhuizen voorkomen kunnen worden, dan wel verminderd of zelfs weggenomen kunnen worden. Daarnaast biedt het
TBH de mogelijkheid aan (para)medische studenten om de semiprofessionele werkwijze met kinderen te ervaren en om ervan te
kunnen leren. Op elke faculteit waar de studie geneeskunde wordt
aangeboden, wordt jaarlijks een TBH georganiseerd. Speciaal in
Utrecht, Groningen, Amsterdam (VUmc) en, later ook, Leiden wordt
het TBH in samenwerking met de “Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging” (K.N.P.S.V.) georganiseerd. Zo ben
je als beer schipper-mag-ik-overvaren aan het spelen en een tel later
lig je met een verstuikte enkel en een geschaafde knie op de grond.

TBH 2015 in getallen:
•

Honderden knuffelbeestjes

•

Meters gips en verbandjes

•

400+ vouwdoosjes

•

106 unieke aanmeldingen

is te vinden op:

•

159 studenten verspreid over 3,5 dagen

www.teddybear

•

21 klassen

•

20 zakken dropstaven

•

12 commissieleden

•

1 kg droogijs

•

1 jaar voorbereidingstijd

•

Ontelbare e-mails, moeite, passie, liefde en plezier =
Onbetaalbaar!

Meer informatie

hospital.nl.

Wil jij werken
aan productontwikkeling?

Wij zijn op zoek
naar ondernemende bachelor- en
masterstudenten die hun ambities
in de praktijk willen brengen!

Pharmaline, dé GMP bereidingsapotheek die investeert
in de ontwikkeling van haar medewerkers
Pharmaline is een jonge, innovatieve, semi-industriële bereidingsapotheek. In 2009 begonnen we met 30 medewerkers;
op dit moment zijn dat er ruim 140. Ons hoog gekwalificeerde bedrijf is opgezet volgens de meest recente GMPrichtlijnen. Wij bieden ongeveer 700 apotheekhoudenden in Nederland een rationeel en volledig pakket van
farmaceutische oplossingen, service en advies. Standaardisatie, rationalisatie, kennis en expertise staan hierbij
centraal, waardoor de kwaliteit van de zorg toeneemt terwijl de zorgkosten afnemen.

Care for lives and Saving costs
Pharmaline B.V. | Münsterstraat 4 | 7575 ED Oldenzaal | Tel: 0541 - 585600 | info@pharmaline.nl | www.pharmaline.nl
A4 Adv Pharmaline Congres Commissie.indd 1
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ONTWIKKELING: MYASTHENIA GRAVIS

Een auto-immuunziekte van de neuromusculaire synaps

Door:
Dr. J.J. Plomp

actiepotentiaal die spiervezelcontractie veroorzaakt. Bij MG haalt de
depolarisatie de vuurdrempel niet, waardoor contractie uitblijft. De
meeste MG patiënten (~85%) hebben auto-antistoffen tegen AChRs
in neuromusculaire synapsen. Deze zijn IgG1 en IgG3 subklasse, en
veroorzaken AChR eliminatie en membraanbeschadiging via com-

DR. JAAP PLOMP IS
BIOLOGIE

AAN
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NEUROBIOLOOG. HIJ STUDEERDE
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TROFYSIOLOGIE VAN ZENUWCELLEN. HIJ VOERDE PROMOTIEONDERZOEK UIT AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN OP HET
GEBIED VAN DE NEUROMUSCULAIRE SYNAPS BIJ DE AUTO-IMMUUN SPIERZIEKTE MYASTHENIA GRAVIS. SINDS 1997 IS HIJ VERBONDEN ALS ASSOCIATE PROFESSOR AAN DE AFDELING NEUROLOGIE VAN HET LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM.

Figuur 1. Schematische weergave van een aantal belangrijke moleculaire
componenten die betrokken zijn bij de werking van de neuromusculaire
synaps. Bij myasthenia gravis zijn meestal auto-antistoffen aanwezig tegen
de AChR, soms tegen MuSK of LRP4.

plement-activatie. Dit vermindert de AChR dichtheid zodanig dat
de synaptische transmissie geblokkeerd raakt. Sommige patiënten
hebben thymusabnormaliteiten, maar het is grotendeels onbekend
waarom het immuunsysteem ontspoort. Waarschijnlijk is er een
multifactoriële oorzaak met genetische- en omgevingscomponenten.
Nieuwe synaptische eiwitten = nieuwe MG varianten
Myasthenia gravis en de neuromusculaire synaps
Myasthenia gravis (MG) is een neuro-immunologische aandoening
met fluctuerende skeletspierzwakte die toeneemt bij inspanning.
Soms zijn alleen oogbol- en/of ooglid-spieren aangedaan (oculaire
MG), vaker ook spieren betrokken bij kauwen, slikken en spreken.
Gegeneraliseerde MG heeft additionele zwakte van nek, armen en
benen, en soms ademhalingsspieren. MG is zeldzaam, het treft ongeveer 100 per miljoen mensen. De onderliggende oorzaak van de
spierzwakte is blokkade van signaaloverdracht in neuromusculaire
synapsen. Deze bestaan uit het axon-uiteinde van een motorische
zenuwcel, dat de neurotransmitterstof acetylcholine afgeeft, en een
spiercelmembraan specialisatie die een cluster van miljoenen acetylcholine receptoren (AChRs) bevat (Figuur 1). Deze ligand-gestuur
de ionkanalen veroorzaken na prikkeling een tijdelijke depolarisatie
(d.w.z. de membraanpotentiaal, in rust ongeveer -80 mV, wordt
ongeveer 25 mV minder negatief). Normaal is dit ruim voldoende
om de zogenaamde vuurdrempel te overschrijden, en ontstaat een

Al sinds de jaren 1930 heeft elektrofysiologische en morfologische
studie in proefdieren belangrijke kennis opgeleverd over neuromusculaire synapsen. Recenter is die kennis uitgebreid door komst van
moderne transgenese- en beeldvormende technieken. De effecten
van AChR-MG auto-antistoffen werden, na hun ontdekking halverwege de jaren 1970, dan ook spoedig ontrafeld. Er bleef echter een
groep MG patiënten zonder AChR auto-antistoffen (‘seronegatieve’
MG), met onverklaarde neuromusculaire synaptische disfunctie.
Ontdekking van nieuwe neuromusculaire synaps membraaneiwitten heeft dit probleem deels opgelost. Eind jaren 1990 werd muscle-
specific kinase (MuSK) ontdekt. Dit transmembraaneiwit bleek
cruciaal voor embryonale vorming en later onderhoud van AChR clusters. Vanaf 2001 werd aangetoond dat een aanzienlijk deel (40-70%)
van de ‘seronegatieve’ MG patiënten MuSK auto-antistoffen heeft.
Aanvankelijk was er scepsis of MuSK auto-antistoffen daadwerke
lijk pathogeen waren. Recentelijk, onder andere in ons laboratorium
in het LUMC, werd dit echter aangetoond. Muizen ingespoten met
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gezuiverde patiënten antistoffen ontwikkelden spierzwakte. De

De acetylcholinesterase-remmer pyridostigmine

antistoffen binden in de neuromusculaire synaps en veroorzaken

ge
bruikt en is vooral effectief bij mildere, niet-progressieve

AChR verlies door clusterverstoring (Figuur 2). MuSK antistoffen zijn

MG. Het vermindert acetylcholine afbraak in neuromusculaire

voornamelijk IgG4. Dit molecuul bezit twee verschillende antigen-

synapsen, waardoor meer AChRs worden geprikkeld en de kans

bindende regio’s, in tegenstelling tot andere IgG subklassen, die twee

op synaptische transmissie toeneemt. Autonoom zenuwstelsel bij

identieke regio’s hebben, en kan daardoor geen antigen moleculen

werkingen zijn mogelijk, zoals speekselen, zweten en diarree. Bij

cross-linken. Ook kan het geen complement activeren. MuSK IgG4

MuSK-MG geeft acetylcholinesterase-remming door onbeken
de

auto-antistoffen hebben dus waarschijnlijk een direct effect op MuSK.

oorzaak vaak geen verbetering, of zelfs verslechtering. Recente-

Een tweede recent ontdekte cruciale factor is low-density lipo

lijk zijn studies gedaan met anti-sense oligonucleotide tegen RNA

protein receptor-related protein 4 (LRP4). Dit transmembraaneiwit

van een acetylcholinesterase variant. In AChR-MG ratten en eerste

bindt MuSK en is een receptor voor het neuronale signaalmolecuul

humane studies bleek dit effectief, met weinig bijwerkingen.

agrine. Agrine binding aan LRP4 veroorzaakt MuSK dimerisatie,

Een tweede farmacologische strategie is immunosuppressie met

waarna AChR clustering volgt. Sinds 2011 worden LRP4 auto-antistoffen gevonden bij sommige MG patiënten zonder AChR of MuSK
auto-antistoffen. Vorig jaar werden ook agrine auto-antistoffen
gerapporteerd bij enkele patiënten met auto-antistoffen tegen
AChR, MuSK of LRP4. Direct bewijs voor pathogene effecten van LRP4
en agrine auto-antistoffen ontbreekt nog. Het aandeel ‘seronega
tieve’ MG patiënten is dus fors geslonken, maar er wordt nog steeds
gezocht naar verdere neuromusculaire synaps auto-antigenen.
MuSK-MG is inmiddels goed beschreven. Meestal is de spierzwakte
ernstiger dan bij AChR-MG, met vaker ademhalingsproblemen. Ook

wordt

vaak

corticosteroïden zoals prednisolon en B- en T-cel proliferatie-
onderdrukkers zoals azathioprine, cyclofosfamide, methotrexaat of
mycofenolaat mofetil. Deze aanpak is niet heel specifiek en heeft
soms (ernstige) bijwerkingen. Daarom zoekt men naar betere middelen. Veelbelovend lijkt de biological rituximab, een ‘gehumaniseerde’ muis monoklonale antistof die B-cellen vernietigt. Eerste
studies waren succesvol, vooral bij MuSK-MG. Een grotere studie
is gaande, met gegeneraliseerde AChR-MG patiënten. Een tweede
interessante biological is eculizumab. Het bindt humaan complementfactor C5, waardoor complement-activatie geremd wordt en
minder schade ontstaat aan AChR clusters. Een kleine studie met
gegeneraliseerde AChR-MG patiënten was positief. Grotere studies
lopen momenteel. Eculizumab lijkt ongeschikt voor MuSK-MG omdat MuSK auto-antistoffen IgG4 zijn en geen complement activeren.
Een derde biological in klinische studie van AChR en MuSK-MG is
belimumab, dat B-cell activating factor inactiveert, van belang voor
B-cel proliferatie en activatie. Verdere biologicals worden momenteel pre-klinisch onderzocht in cellen en proefdiermodellen. Bijvoorbeeld bortezomib, een di-peptide dat eiwitafbraak blokkeert en celdood veroorzaakt van hoog-actieve eiwit-producerende cellen zoals
IgG-producerende B-cellen. MG ratten verbeterden na bortezomib.

Figuur 2. Fluorescentie-microscopische afbeelding van AChRs aangekleurd
met een groen-fluorescerende marker. Links een normale neuromusculaire
synaps met een beperkt aantal, duidelijk afgebakende AChR clusters. Rechts
een neuromusculaire synaps van een muis die werd ingespoten
met gezuiverde antistoffen van een MuSK-MG patiënt. Dit veroorzaakt
fragmentatie van de AChR clusters en verspreiding van AChRs in micro-clustertjes buiten het synaptisch gebied.

zijn er specifieke HLA associaties, wijzend op een specifieke, genetisch
bepaalde gevoeligheidscomponent. LRP4-MG is beperkt onderzocht.
Het komt vaker voor bij vrouwen, met relatief milde spierzwakte.

Mogelijk vormt vaccinatie met antigen-complementaire peptiden een specifieke aanpak. Het immuunsysteem zou dan
antistoffen

gaan

maken

tegen

de

pathogene

auto-anti

stoffen en de specifiek betrokken T-cellen. In AChR-MG ratten werkt dit en vaccinatiestudies in patiënten zullen volgen.
Al decennialang is een nauwkeurig afgestemde behandeling met
acetylcholinesterase-remmers

en/of

immunosuppressiva

de

standaard voor MG, met IVIg of plasmaferese bij ernstige

Nieuwe behandelingen in de pijplijn

verslechtering. Deze behandelstrategie heeft de prognose aanzienlijk

MG wordt behandeld met medicijnen die de neuromusculaire trans-

verbeterd, maar blijft symptomatisch van aard en heeft vaak

missie verbeteren of het immuunsysteem onderdrukken. De meeste

bijwerkingen. Mogelijk bieden bovenstaande experimentele

patiënten krijgen combinatie-behandelingen en de neuroloog moet

middelen op termijn een oplossing.

voortdurend optimaliseren. MuSK-MG is vaak lastiger te behandelen.
Ernstige verslechtering wordt meestal bestreden met intraveneus
humaan IgG (IVIg, uit donorbloed), waarvan de precieze werking
onbekend is, of met plasmaferese, waarbij alle antistoffen worden
verwijderd. AChR-MG patiënten met een thymoom ondergaan een
thymectomie, wat soms ook de spierzwakte verbetert. Over het
nut van thymectomie bij patiënten zonder thymoom bestaat debat.

Correspondentie
adres:
j.j.plomp@lumc.nl
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QPS Netherlands B.V. in Groningen is onderdeel van een internationale organisatie en voert
geneesmiddelenonderzoek uit in opdracht van internationale farmaceutische en biotechnologische bedrijven.
Wij zijn met regelmaat op zoek naar interessante kandidaten die hun horizon willen verbreden en bij ons aan de slag willen in de functie van Project Manager, Clinical Research Associate, Quality Assurance Officer of een van onze vele andere functies ambiëren.
Kijk voor meer informatie én onze actuele vacatures op onze website.

www.qps.com

QPS Netherlands B.V.
Petrus Campersingel 123 | 9713 AG Groningen | 9700 AC Groningen | The Netherlands
Tel: + 31 50 304 8000 Email: hrm-nl@qps.com

TWINNET LONDON - GRONINGEN
EXPERIENCE
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Een uitwisselingsprogramma voor (bio-)farmaceuten
THROUGH THE EYES OF A LONDONER

nonetheless very original and tasty. Likewise, the restaurants and
cafes had plenty of character, which gave off a welcoming vibe and
I think it would only be fair to say the same could be said about the
socials. The non- drinking English students really appreciated the
fact that the organisers took the effort to plan the socials in a way
that they wouldn’t get left out on a night out. Karaoke was a very
good icebreaker to get the interaction going on between the delegates from both sides. City game and bowling was just plain fun and
finally the boat ride was a relaxing way to end the day on Saturday.

Door:
Asim Thapa

It was very intriguing to explore a different side of pharmacy
abroad and how their implemented systems differ from the UK.
I learnt there were significant differences between the topics co
vered in Netherlands. It came to my attention that lectures co
vered in Netherlands were more research orientated whereas UK
students are taught how to manage conditions on a clinical basis.
After the symposium, the interactive workshop really made me
envision how we can introduce new facilities and new schemes
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MACY
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UNIVERSITY
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PHARLONDON.

If I were asked for one factor that really impressed me about the
city, it would most definitely be the popularity of bicycles with
the majority of the population. Now, I know this is more of a case
throughout the country but I believe the beautiful layout of Groningen fit the criteria just like a jigsaw. It made the city look more alive
in contrast to home and a lot cleaner with less prevalence of smog
in the air. As much as it might sound very cliché, my most accurate
description to describe the city would be something straight out the
feel-good animated movie. Beautiful architecture complimented by
the abundance of canals to everything conveniently situated at walking distance and even affordable living for students in boathouses!
I think the people I met further enhanced my liking to Groningen.
Upon arrival on Friday, the Dutch delegates were there to welcome
us. Everybody was open and it was a great way to start off the wee
kend. But apart from the people that were involved in the exchange,
the people of the town were really approachable and friendly too.
We stayed in a small cosy flat above one of the shops right in the
town centre and during our stay; our host was friendly, warm and
most importantly took absolute care of us. He even managed to
make a full breakfast for the three of us during the early hours of
Saturday morning. In terms of food, I was a bit overwhelmed by the
abundance of “carbs” and cheese being included in every meal but

to provide better healthcare for patients. This is something that is
absolutely detrimental to every pharmacist and something I was
able to take away with me. Our role includes improving existing
services and further proving our competence with development.
Overall, my experience in Groningen was one to remember. I felt
honoured to share my passion for pharmacy with new companions
as well as my very close friends and if I were to ever visit Netherlands
in the future, Groningen would definitely feel a little closer to home.

TWINNET LONDON - GRONINGEN
EXPERIENCE
DOOR DE OGEN VAN EEN UTRECHTER
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lezing over het onderwerp ‘ Pharmacy and Pharmacy Law in the
UK’. Het andere onderwerp dat hierna aan bod kwam was ‘ Cardiovascular conditions’ door dr. Freestone. Geboeid werd er geluisterd
naar de verschillende sprekers en tijdens de lezing over cardiovasculaire ziekten kregen we zelfs een hart om te ontleden. Na de lunch
volgde er meer interactieve workshops. De eerste workshop ging
wederom over cardiovasculaire condities en werd gegeven door

Door:
Marit Hooijman

GSK (GlaxoSmithKline). Als laatste vond er een workshop plaats
over de wetgeving die geldt voor apothekers in het Verenigd Koninkrijk, georganiseerd door de PDA (Pharmacist Defence Association).
Na deze drukke, maar zeker interessante ochtend en middag
vertrokken we met de trein naar het centrum van Londen voor
een beetje sight-seeing. Dit mocht natuurlijk niet ontbreken in
het programma! Als eerste vond er een boottocht plaats over de
Thames. Hierbij kwamen we voorbij verschillende bezienswaardigheden zoals de London Eye, the Tower en hierbij horend natuur-

MARIT HOOIJMAN, 1E JAAR BACHELOR FARMACIE IN UTRECHT.
IK ZIT IN DE EERSTEJAARS FEESTCOMMISSIE VAN U.P.S.V.
NAAST U.P.S.V. HOCKEY IK, HOUD IK VAN MUZIEK EN GA
IK GRAAG STAPPEN EN TERRASSEN MET VRIENDINNEN.

lijk ook de Tower Bridge. Na de boottocht trokken we met zijn
allen Londen in, om de belangrijke toeristische attracties zoals
Buckingham Palace en Piccadilly Circus met onze eigen ogen te
zien. We hebben de avond in Londen afgesloten met een heerlijk diner bij ‘ Nando’s’. Daarna zijn we met de trein teruggegaan naar Kingston om ons vervolgens klaar te maken voor een

Op vrijdag 13 maart was het dan zover: we gingen eindelijk op weg
naar Londen. Twee weken daarvoor hadden we al een erg leuk
weekend gehad met de Londenaren in Groningen, dus dat voorspelde veel goeds. Heerlijk vroeg vertrokken we met de bus naar
Calais, waar we de boot zouden nemen richting Dover. Alles verliep zoals gepland en we kwamen zelfs eerder dan verwacht aan
in Kingston, een plaats gelegen in het zuidwesten van Londen.
We gingen rechtstreeks naar de universiteit van Kingston, waar
we vriendelijk ontvangen werden door de Londenaren die al aanwezig waren. Als eerste kregen we een presentatie over het programma van het weekend. Vervolgens werden we naar de huizen
gebracht waar we zouden verblijven en konden we ons eventjes
opfrissen. Ikzelf sliep met 4 anderen in een studentenhuis. Dit
was ontzettend leuk, want je kreeg zo een goed beeld van het
studentenleven in Londen. Daarna was het tijd voor het avondeten. Dit vond plaats op de Universiteit zelf. Het avondprogramma bestond verder uit een pubcrawl. In totaal hebben we 4 pubs
bezocht, waarbij er natuurlijk in iedere pub een drankje gedaan
moest worden. Vanwege het drukke programma van de volgende
dag, werd er besloten om het deze avond niet al te laat te maken.
Op zaterdag werden we in de ochtend op de universiteit verwacht
voor een echt Engels ontbijt, waarna het programma van die dag
meteen startte. Ricarda Micallef begon het symposium met een

avond stappen in de grootste nachtclub van Kingston; PRYZM.
Na deze geweldige afsluiter en een korte nachtrust was
het helaas tijd voor ons om terug te gaan naar Nederland. De TWIN was een geweldige ervaring. Ik heb van ieder
moment genoten en had het absoluut niet willen missen!

AGENDA
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Word lid van de KNMP
De KNMP speelt een belangrijke rol bij het
bewaken van de kwaliteit van het vak van
apotheker, ook op jouw universiteit.
Zo zetten wij ons in voor de erkenning van
het specialisme openbare farmacie. Jouw
opleiding wordt afgestemd op de wensen
en eisen vanuit het veld en op de toekomst.
De KNMP is dé vereniging die essentieel
is bij de invulling en uitvoering van het
beroep van apotheker. Ook voor jou!
Wat krijg je ervoor?
Voor e 37,50 per jaar ben je kandidaatlid
van de KNMP. De voordelen van het KNMP
kandidaatlidmaatschap op een rijtje:
• Het Pharmaceutisch Weekblad, vakblad
voor apothekers, elke week op de mat.

• Gratis éénmalig het Informatorium
Medicamentorum tijdens de studie.
• Gratis éénmalig het FNA tijdens de
studie.
• Standaarden voor Zelfzorg tegen
een sterk gereduceerd tarief.
• Toegang tot alle informatie op
www.knmp.nl, waaronder de
KNMP Leden- en Apothekenlijst.
• Gratis toegang tot de KNMP
Wetenschapsdag in het voorjaar en
het KNMP Congres in het najaar.

Lid worden?
E-mail je gegevens naar leden@knmp.nl,
o.v.v. aanvraag kandidaat-lidmaatschap.
Meer weten: kijk op www.knmp.nl.
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