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1000 euro verdienen?
Je investering bedraagt slechts 38 euro!

Wat krijg je hiervoor? Het kandidaat-lidmaatschap van de KNMP:
•
•
•
•
•
•

Het Pharmaceutisch Weekblad, vakblad voor apothekers.
Gratis éénmalig het Informatorium Medicamentorum (2015) tijdens de studie.
Gratis éénmalig het FNA tijdens de studie.
Standaarden voor Zelfzorg tegen een sterk gereduceerd tarief.
Toegang tot alle informatie op www.knmp.nl, waaronder de KNMP leden- en apothekenlijst.
Toegang tot het KNMP Voorjaars- en Najaarscongres voor slechts E 25,- (inclusief btw).

De totale waarde bedraagt meer dan 1000 euro. Dus… word lid!
We hebben je nodig als kandidaat-lid van de KNMP. Alleen met brede steun van (aankomend) apothekers
kunnen we effectief je belangen behartigen. Dát is wat we doen. Zorgen dat je hoogwaardige farmaceutische
patiëntenzorg kunt leveren. Nu en in de toekomst.

Meld je aan via: www.knmp.nl/knmp/lidmaatschap
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can’t refuse!
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Redactioneel

K.N.P.S.V.

Lieve (bio-)farmaceuten,

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

Vol verwachting zaten wij als commissie voor onze
laptops om eindelijk achter het congresthema te
komen. Na maandenlang in spanning gezeten te
hebben was het moment eindelijk daar: het lang
verwacht mailtje kwam binnen en het thema was
bekend! Complexiteit in de farmacie. Een zeer
breed en intressant onderwerp waar wij meteen
onze fantasie op los konden laten.
Deze folia is geheel gewijd aan het congresthema. Zo kun je vinden wat het programma van het
congres en symposium is. Ook worden de culturele en de sportactiviteit nader toegelicht. Verder is er een artikel te vinden over de beroepen
dag waar veel (bio-)farmaceuten aanwezig waren.
Natuuurlijk werd hier ook het 114e kanidaatbestuur der K.N.P.S.V. bekend gemaakt. Iris stelt
haarzelf en haar mede kandidaat-bestuursleden
voor. Wil je graag meer over het kandidaat-bestuur
lezen, blader dan snel door!
Natuurlijk zijn we de Personal Development Day
niet vergeten. Ruben van der Galiën schrijft over
zijn ervaring van deze dag in het Corpus te Leiden.
Daarnaast is er ook een artikel te vinden van
Cecile Berends over haar ervaring als student in het
Buitenland.

Het is als de dag van gisteren dat ik geïnstalleerd
werd als voorzitter van deze mooie vereniging.
Helaas is dit alweer mijn laatste voorwoord voor de
Folia! De nieuwe technologische snufjes waardeer
ik enorm. Ondanks dit heeft de papieren Folia Pharmaceutica ook zeker nostalgische waarde voor mij.
Lekker bladeren, waarbij de geur van papier vrijkomt, geeft zeker een extra dimensie!
Complex is ditmaal het thema, wat dan ook erg
goed aansluit op mijn terugblik op het bestuursjaar.
In het bestuursjaar draait het ook veel om prioriteiten stellen, wat soms voor complexe beslissingen
kan zorgen! Ik heb een leerzaam maar vooral ook
onvergetelijke tijd gehad samen met Janna, Anne,
Diederik en Patrick. Vijf mei is het tijd om het stokje
over te dragen aan het enthousiaste en energieke
vijf-tal uit Utrecht. Zij gaan het ongetwijfeld super
goed doen komend jaar!
Natuurlijk wil ik ook de huidige commissie bedanken voor de interessante edities, die zij hebben
neergezet. Groningse toppers, jullie hebben mooie
en interessante edities neergezet! Jullie mogen zeker trots zijn op jullie prestaties.
Last but not least wil ik alle leden, mijn K.N.P.S.Vrienden, bedanken voor het mooie jaar wat ik samen
met jullie heb beleefd. Zonder jullie was het nooVeel leesplezier en we hopen jullie allen te zien op it hetzelfde geweest! Ik hoop samen met vele van
het congres!
jullie mijn laatste uurtjes als h.t. voorzitter en mijn
eerste uurtjes als e.t. voorzitter door te brengen op
Met vriendelijke groet,
het K.N.P.S.V.-congres!
Jitkse Langeland
Veel afscheidskusjes namens het 113e bestuur der
h.t. secretaris van de commissie ter redactie van K.N.P.S.V.,
de Folia Pharmaceutica ‘15-’16 “Fortissimo”
Emilie van der Sande
h.t. voorzitter
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G.F.S.V. “Pharmaciae
Sacrum”

L.P.S.V. „Aesculapius”

Geachte lezer,

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

Deze editie van het Folia Pharmaceutica is een speciale uitgave. Het is niet alleen de Congres-editie,
maar ook nog eens de enige papieren uitgifte van
het jaar.
Het congres van de K.N.P.S.V. zal dit jaar in teken
staan van ‘Complexiteit in de Farmacie’. Bij complexiteit in de farmacie kan er gedacht worden aan
een scala aan onderwerpen. Zo kan er bijvoorbeeld
gedacht worden aan complexe natuurlijke eiwitten,
de zogenaamde Biologicals, die als medicijn gebruikt worden bij ziektes als kanker en reuma. Ik ben
dan ook erg benieuwd wat voor invulling de Congrescommissie aan dit onderwerp heeft geven.
Tijdens het congres zal de Buitenland Excursie van
G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum” naar Wenen net hebben plaatsgevonden. Met 50 P.S.-ers zijn we naar
Wenen afgereisd om de universiteit en verschillende bedrijven te bezoeken. Daarnaast konden de
feestjes ’s avonds natuurlijk niet ontbreken. Tevens
staat met de RijWielPrestatieTocht onze laatste activiteit als bestuur nog op het programma.
Op het congres zal de bestuurswissel van de K.N.P.S.V.
weer plaatshebben. Voor ons als P.S.-bestuur zit het
jaar er helaas ook alweer bijna op. Via deze weg wil
ik het K.N.P.S.V.-bestuur bedanken voor het mooie
jaar samen. Ook wil ik het volgende K.N.P.S.V.-bestuur veel succes wensen met hun bestuursjaar.
Veel leesplezier met deze Folia en ik hoop u te mogen begroeten op het congres!

Het jaar nadert met rasse schreden haar einde. Het
K.N.P.S.V. bestuur krijgt langzaamaan de
kriebeltjes; het is nu echt bijna voorbij. Ook de afdelingsbesturen beginnen te voelen dat het niet
lang meer tot de wissel zal duren. Het is mij dan ook
een eer om voor de (een na) laatste keer een
stukje te mogen schrijven voor de Folia Pharmaceutica. Ik kijk terug op een mooi jaar en een prachtig
blad en, in tegenstelling tot het thema van het congres, een redelijk niet-complex bestuursjaar.
Tuurlijk, ook bij „Aesculapius” hebben wij onze hectische momenten mee gemaakt; een
statutenwijziging, een BUEX naar Tel Aviv én een
lustrumdiesweek in één jaar vereist discipline, hard
werken en veel stress. Rust vinden in zulke dagen is
van groot belang en juist daar komen de stukjes
van de Folia om de hoek kijken; even rustig, met een
kopje koffie of thee en je tablet in de hand
bijkomen met de Folia Pharmaceutica. Dit hebben
wij te danken aan een hardwerkende commissie
die er vijf maal per jaar voor zorgt dat dit digitale
blad bij jou in je inbox beland. Ik wil hier de
commissie hartelijk voor danken, aangezien zij zich
een jaar lang keihard hebben ingezet voor het
maken van een prachtig blad.
Ik wens je veel leesplezier en ik hoop jullie op één
van de activiteiten te mogen begroeten.
Vivat, crescat, floreat, „Aesculapius”!

Met vriendelijke groet,
namens het 134e bestuur der G.F.S.V. “Pharmaciae Namens het 130 e bestuur der L.P.S.V. „Aesculapius”, ‘Loud&Kleer’,
Sacrum”
Theo Last
h.t. praeses

Mathijs de Kleer
h.t. praeses
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U.P.S.V. “Unitas
Pharmaceuticorum”

Ph.V.D. “Hygeia”

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

Lieve lezers van deze Folia,

Op het moment van lezen bevindt u zich alweer tegen het einde van dit collegejaar.
Nog heel even en u kunt zich wanen in een oase
van rust, genaamd de zomervakantie. De afgelopen
tijd heeft U.P. zeker niet stilgezeten. Zo is de 30e Almanak ‘Walhalla’ onthuld, is het 122e kandidaatsbestuur bekend gemaakt en hebben we net een
mooie ouderejaars bierproeverij en EFC-feest achter de rug.
Natuurlijk staat er ook veel op de planning voor de
komende tijd. Het middagsymposium over bacteriën als “good cops” zal plaatsvinden en we zullen
een bezoek brengen aan het researchbedrijf InteRNA. Op het moment dat u deze Folia ontvangt, zullen wij net teruggekeerd zijn van onze Buitenlandexcursie naar Kuala Lumpur. Bij terugkomst zullen
onder andere het netwerkevent, de ZesUursLoop
en de Ménage à Trois, het grootste feest van het
jaar, plaatsvinden!
Deze Folia Pharmaceutica heeft het thema “Complexiteit in de Farmacie”. Een breed thema, waar de
redactie van de Folia al haar creativiteit op los heeft
kunnen laten.
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.

Ten tijde van het schrijven van deze Folia hebben wij
als enige dispuut van de K.N.P.S.V. alweer onze
jaarlijkse Hygeia-activiteit achter de rug. Zoals gebruikelijk werd een gezellige, roze karaoke-avond
georganiseerd na de Beroependag. Gesproken over
‘complexiteit’, denk ik dat aardig wat mensen na
afloop van die avond een ietwat complexere route
naar hun huis hadden dan gebruikelijk.
Complexiteit in de farmacie is natuurlijk van een geheel ander niveau. Steeds meer krijgen we te
maken met aandoeningen waarbij medicijnen ‘ op
maat’ nodig zijn, zoals bijvoorbeeld protein
pharmaceuticals bij de verschillende behandelingen
van kanker. Zoals iedereen weet, vergt dit erg
veel onderzoek omdat kankercellen in staat zijn de
verschillende aanvalsmethodes als het ware te
omzeilen. Deze behandelstrategieën zijn nog maar
enkele van de vele complexe
behandelproblemen binnen de farmacie. Gedurende het Congres zullen jullie hier vast en zeker meer
over leren!
Als voorzitter van Ph. V.D. “Hygeia” heb ook ik weer
ontzettend veel zin in het (voor mij laatste)Congres. Gedurende dit jaarlijkse event zullen wij traditiegetrouw een nieuwe Lichting Roze vragen –
altijd een spannend gebeuren!
Ik hoop velen van jullie te zien op het Congres, waar
we vast en zeker met zijn allen een (roze)
drankje kunnen doen samen.

Met vriendelijke groet,
Liefs,
namens het 121e bestuur der U.P.S.V. “Unitas
Pharmaceuticorum”
Denise van Vessem
h.t. voorzitter der Ph.V.D. “Hygeia”
Ramon Contrucci
h.t. praeses
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Congrescommissie

Hoofd HC

Lieve leden,

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

Nu het studiejaar 2015-2016 al weer ver over de
helft is, komt de leukste activiteit van de K.N.P.S.V.
er weer aan. Het 73e congres! Dit jaar zal het congres
plaatsvinden van 5 t/m 8 mei 2016 in de StayOkay te
Soest. Speciaal voor jullie hebben ons best gedaan
om vier dagen vol leuke en educatieve
activiteiten te organiseren. En dit allemaal voor
€70,-!

Dit jaar wordt het 73e congres georganiseerd
door een groep enthousiaste Utrechters, die jullie
een complexe beleving zullen bezorgen. Traditie
getrouw is de HC uit dezelfde stad als de Congresco, oftewel uit het mooie Utrecht. Bij deze wil
ik de gelegenheid aangrijpen om mijzelf en mijn
commissie kort te introduceren. Voor wie mij nog
niet kent, mijn naam is Koen Wortelboer en ik zal
jullie hoofd HC zijn tijdens het congres. Samen met
Zo zullen we op donderdag het congres beginnen mijn zorgvuldig samengestelde commissie gaan we
met de traditie van het touwtrekken en natuurlijk
ervoor zorgen dat jullie een onvergetelijk complex
de goodwill activiteit met de besturen. ’s Avonds is weekend zullen hebben.
het dan tijd voor de AV met de bestuurswissel.
Op vrijdag is het tijd voor het symposium met als Mijn fantastische mede-HC’ers zijn:
thema: “Complexiteit in de Farmacie”. Met Dr. H.
- Marith van Schrojenstein Lantman
Talsma als dagvoorzitter zullen verschillende com- - Rob Lek
plexe ontwikkelingen in het farmaceutische onder- - Kim Snijdelaar
zoek worden besproken. Het belooft een interes- - Niels Reijnhout
sante dag te worden! De zaterdag heeft een vol
programma, maar daardoor is er vooral heel veel Samen met deze doorgewinterde studenten zorleuks te doen. Zondag zal iedereen weer in een
gen we ervoor dat alles vlekkeloos verloopt. We
trein stappen naar huis met een hoop nieuwe ervar- staan altijd voor jullie klaar en jullie mogen ons
ingen van een fantastisch congres!
alles vragen. Daarnaast zullen wij zorgen voor een
spannende goodwill activiteit, waarin de besturen
Ik hoop zoveel mogelijk leden van de K.N.P.S.V. te het tegen elkaar op zullen nemen. Dit jaar zal deze
mogen zien op ons congres van 5 t/m 8 mei, dus
goodwill activiteit net zo complex zijn als congres.
schrijf je nog in als je dat nog niet hebt gedaan!
Zoals gewoonlijk heeft de HC ook een naam. Dit jaar
zal de HC schuilgaan onder de naam ‘Hard to Catch’
e
Namens de 73 congrescommissie “Complex”
o.d.z. meer complex, meer beter. Aangezien wij wel
van een beetje ‘hard to get’ houden, zul je een comJacobine van Doremalen
plex plan nodig hebben om ons te vangen!
h.t. voorzitter
Ik zie jullie allemaal graag op het congres!
Koen Wortelboer
Hoofd HC
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Culturele activiteit
en sportactiviteit
Culturele activiteit
Na een avond flink uit onze stekker te zijn gegaan is
het tijd om elkaar wat op te peppen en wat cultuur te gaan snuiven. De culturele activiteit staat gepland op zaterdagochtend van 10:00-12:00.Dit jaar
gaan we voor de culturele activiteit lasergamen in
de pittoreske omgeving van Soest. Soest beschikt
over een prachtig bosrijk terrein met zandduinen. Kortom de ideale omgeving om elkaar te lijf te
gaan met laserguns. Tijdens het lasergamen nemen
twee teams met elk zestien man het tegenelkaar
op in een bloedstollende gimma van ongeveer 20
minuten. De teams mogen zelf gevormd worden
wat het nog leuker en spannender maakt. Want zeg
nou zelf: wat is nou leuker dan samen met je studiematties je magazijn te legen op die vervelende
studenten die altijd voorin in de collegezalen zitten
en telkens weer de juiste antwoorden weten. Zorg
dat je genoeg aanwezig bent geweest bij de overige
activiteiten en verdien je plek in het team
kameraad!

“Soest beschikt over een
prachtig bosrijk terrein met
zandduinen. Kortom de ideale
omgeving om elkaar te lijf te
gaan met laserguns”

Sportieve activiteit
Na de workshops en het debat heb je je concentratie vermogen waarschijnlijk volledig op de
proef gesteld; nu is je fysieke gesteldheid aan de
beurt! Voor de sportieve activiteit hebben we dit
jaar een hindernisbaan opgezet. Er zijn 3 rondes
waarbij twee teams van 10 het tegen elkaar
op gaannemen. Het team dat het snelst het parcours
heeft afgelegd verdient extra muntjes! Maar welke
proeven moet je daarvoor afleggen? De nummers 1
van elk team starten door 10 rondjes te draaien om
een pion. Vervolgens rennen ze naar het luchtkussen. Aan het eind staan er twee zakken waar in
de deelnemers moeten zakspringen naar de bak
water waar ze een snoepje uit moeten happen.
Last, but definitely not least, moet nummer 1 met
zijn bekken de ballon, die gebonden zit aan de achterkant van nummer 2, kapot duwen. Zodra deze
ballon geknapt is is nummer 2 aan de beurt!

“Voor de sportieve activiteit hebben we dit jaar een hindernisbaan opgezet”
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Even voorstellen, het 114e Kandidaat-bestuur
der K.N.P.S.V.

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

proosten met een goudgele pretcilinder. Maar bovenal houdt hij van zijn bezigheid komend jaar: geld.
K.N.P.S.Verbeek heeft komend jaar de taak ervoor te
zorgen dat wij niet te veel geld uit gaan geven.
De kandidaat-secretaris is Hanne Borgers. Zij is de
Benjamin van het zooitje, maar ze weet wel van notulen maken. Haar aandacht besteedt ze graag aan
haar jaarclub en zo nu en dan aan de sportschool,
maar komend jaar zal ze haar leven aan haar laptop
wijden. Vroeger deed ze veel aan turnen, dus ze is
daarmee ook zeer flexibel. Tegenwoordig maakt ze
niet veel radslagen meer, maar wel veel Snapchats.
Als ze geen selfies maakt, dan is ze óf ziek, óf haar
telefoon K.N.P.S.Vergeten.
Tot slot staat ondergetekende kandidaat voor de
functie voorzitter. Mogelijk wel de kleinste kandidaat-voorzitter ooit. Daar laat ik mij echter niet
door uit het veld slaan en pak deze kans graag met
beide handen aan. Als Zeeuws mosselmeisje houd
ik van alle vissen, behalve van mosselen. Een bijpassend wijntje weet ik er ook altijd wel bij te vinden.
Het zal komend jaar mijn taak zijn om het overzicht
te houden, de vergaderingen te leiden en het zooitje ongeregeld in het gareel te houden. Ik hoop dan
ook komend jaar de K.N.P.S.Voorzitter te worden.
Bij deze bent u ook weer op de hoogte van de stand
van zaken omtrent het 114e kandidaat-bestuur der
K.N.P.S.V. Wij kijken er erg naar uit om u te mogen
ontmoeten op één van de vele activiteiten komend
jaar en zullen ons vol enthousiasme op onze taken
storten.

Afgelopen Beroependag, gehouden op 27 februari
2016 te Utrecht, is het 114e kandidaat-bestuur der
K.N.P.S.V. onthuld. Het is mij dan ook een eer en
waar genoegen om u voor te mogen stellen aan de
kandidaat-bestuursleden.
Jop Engel, een echte Bourgondiër in hart en nieren,
staat kandidaat voor Commissaris Algemene Zaken. Deze Limburgse man weet als geen ander wat
Louboutin rood of Ralph Lauren blauw is. Hoewel
hij slecht is in het onthouden van namen hoopt hij
wel alle leden te leren kennen op één van de vele
activiteiten. Ook zou je hem nog wel eens kunnen
vinden op het tennisbaan of op de golfbaan, want
Jop houdt wel van een balletje slaan. Op het hok
zal hij zich uit kunnen leven op het onderhouden
van de website en EPSA zaken. Hij gaat er helemaal
K.N.P.S.Voor!
De kandidaat voor Commissaris Buitenland is Angela de Ruijter. Deze blonde dame is het zonnetje
in huis met haar vrolijke lach. Zelfs als het regent
straalt ze met haar kanariegele jas. Angela houdt
wel van een rood wijntje op zijn tijd, veel groenten
en de sportschool. Daarnaast zal ze ervoor zorgen
dat het nooit stil is op het bestuurshok met haar pianomuziek. Zij zal zich komend jaar bezig houden
met de buitenlandse stages en IPSF. Ze zal daarmee
ook op K.N.P.S.Vakantie gaan met het IPSF-congres.
Jasper Verbeek staat kandidaat voor de functie
penningmeester. Jap hoopt komend jaar de hertenbokaal binnen te slepen, onder andere door
de spierballen die hij afgelopen jaar heeft getraind Namens het 114e kandidaat-bestuur der K.N.P.S.V.,
vast te houden. Hij houdt er ook van om zijn tijd op Hoogachtend,
het water in een zeilboot door te brengen en om te Iris Lafeber
12
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Programma congres

14

Tijd
12:00 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 15:30
16:30 – 19:00
19:00 – 19:15
19:15 – 20:30
19:45 – 20:30
20:30 – 0:00
0:00 – 0:30
0:30 – 4:00
4:00 – 5:00

Donderdag
Aankomst deelnemers
Touwtrekken
Goodwill activiteit
AV deel 1
Groepsfoto
Diner
Muntverkoop
AV deel 2
Pauze
AV deel 3
Borrel

Tijd

Vrijdag

9:30 – 10:15
10:30 – 12:45
12:45 – 13:45
13:00 – 13:45
13:45 – 15:15
15:15 – 15:45
15:45 – 17:30
17:30 – 19:00
18:00 – 19:00
19:00 – 21:00
21:00 – 22:00
22:00 – 3:00

Ontbijt
Symposium deel 1
Lunch
Muntverkoop
Symposium deel 2
Koffiepauze
Symposium deel 3
Diner
Muntverkoop
Receptie
Muntverkoop
Themafeest ‘Gender in the blender’

Tijd
8:30 – 9:30
10:00 – 12:00
12:00 – 13:30
12:30 -13:30
14:00 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 16:30
17:00 – 19:00
19:00 – 20:30
20:30 – 22:00
22:00 – 23:00
23:00 – 4:00

Zaterdag
Ontbijt
Lasergame outdoor
Lunch
Muntverkoop
Workshopronde 1
Koffiepauze
Workshopronde 2
Stormbaan
BBQ
Wijnproeverij
Muntverkoop
Themafeest ‘Back to the future’

APRIL 2016
Tijd
10:00 – 11:00
11:00

Zondag
Ontbijt
Vertrek deelnemers

Het puntensysteem
Omdat we graag volle zalen zien bij het symposium, de workshops en de AV zullen we ook dit jaar weer
werken met een puntensysteem. Je aanwezigheid bij deze educatieve activiteiten zal niet onbeloond
blijven! Wanneer je minimaal 10 punten bij elkaar hebt gesprokkeld met de AV en het symposium, zal je
mogen meedoen met het lasergamen. Spannend!
Het puntensysteem ziet er als volgt uit:
Donderdag 5 mei:
- AV deel 1: 1 punt
- AV deel 2: 1 punt
- AV deel 3: 1 punt
Vrijdag 6 mei:
- Symposium deel 1: 3 punten
- Symposium deel 2 : 4 punten
- Symposium deel 3: 3 punten
Zaterdag 7 mei:
- Workshop: 1 punt
- Debat: 1 punt
SAC-punten
Bij aanwezigheid bij zowel het symposium als bij de workshops kunnen de leden van P.S. en U.P. weer
SAC-punten ontvangen. Wanneer je afwezig bent bij een of meerdere delen van deze twee activiteiten,
zal je de SAC-punten niet ontvangen.

15
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Programma symposium

Tijd

Onderwerp

Spreker

10:30 – 11:00 Ontvangst: Koffie & thee
11:00 – 11:15 Welkomstwoord dagvoorzitter

Dr. H. Talsma

11:15 – 12:00 Stamcel gebaseerde gentherapie voor genezing Prof. Dr. F.J.T. Staal
van afweerstoornissen
12:00 – 12:45 Toedieningsvormen van biologicals
Prof. Dr. H.W. Frijlink
12:45 – 13:45 Lunch
13:45 – 14:30 Toepassingen van T-cel therapie bij kanker

Dr. R. Debets

14:30 – 15:15 3D-printen in de regeneratieve geneeskunde

Dr. Ir. T. Vermonden

15:15 – 15:45 Koffiepauze
15:45 – 16:30 Evidence based pharmacy practice

Prof. Dr. M.L. Bouvy

16:30 – 17:15 Algemene technische ontwikkelingen in de far- Drs. E.S.M. Rowan-Willemse
macie
17:15 – 17:30 Afsluiting dagvoorzitter
Dr. H. Talsma

16
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Internationale Commissie

Waerde leden der K.N.P.S.V.,
Geachte lezer,
Bij de K.N.P.S.V. staat o.a. internationaliteit hoog
in het vaandel. Dit is natuurlijk niet voor niets; het
contact leggen met collega’s en het opdoen van ervaringen in het buitenland is erg nuttig voor de toekomst en tegelijkertijd erg leuk!

ma staan. De buitenlandse locatie van de TWIN zal,
zoals te doen gebruikelijk is, tijdens het jaarlijkse
congres onthuld worden; een reden meer om naar
het congres te komen!
Al deze activiteiten organiseren wij gezamenlijk met
de volgende mensen: Leanne Ambrosio, Shahrazad
Haddad, Nikola Vukadin, Kim Wolff, Nahren Gorges,
Patrick Jongeleen en ondergetekende.

Om hieraan bij te dragen, verzorgt de internationale Wij kijken uit naar een educatief, gezellig en een
commissie internationale lezingen en een grootse vooral enerverend jaar.
uitwisseling die aan het eind van het jaar plaats
vinden: de TWIN.
Hopende jullie op een van onze activiteiten te
mogen begroeten.
Per stad (Groningen, Leiden en Utrecht) zal een
internationale lezing georganiseerd worden in het Namens de internationale commissie,
begin van volgend studiejaar (2016-2017), welke
of tijdens de lunch of in de avond zal plaatsvinden. Ben Alblas.
Tijdens deze lezingen zullen verschillende sprekers h.t. voorzitter internationale commissie 2016-2017
vertellen over de mogelijkheden die er op internationaal niveau bij de K.N.P.S.V. zijn voor ons studenten (bio-)farmacie.
De voornaamste taak van de internationale commissie is het organiseren en verzorgen van de TWIN.
De TWIN is een uitwisseling tussen twee farmaceutische studentenverenigingen binnen Europa.
Deze vindt gespreid plaats over twee weekenden,
waarvan een in het buitenland en een in Nederland;
dit jaar in Utrecht. Tijdens deze weekenden zullen
er educatieve lezingen worden gegeven en zullen
er ook genoeg activiteiten op het sociale program17
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Beroependag
Iris Lafeber is 21 jaar oud, en 4e jaars in Utrecht. Ze is de huidige
voorzitter van de beroependag commissie. Vorig jaar was ze voorzitter van de folia farmaceutica. In mei hoopt ze de vooritter te
worden van het 114e bestuur der K.N.P.S.V.

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

mogen terugkijken op deze dag. Het heeft voor mij in
ieder geval weinig geren bezorgd en ook weinig stress.
Op het moment van schrijven ligt de Beroependag Hopelijk kijkt u zelf ook met een warme blik terug op
inmiddels bijna een maand achter de rug. Hopelijk deze fantastische dag.
heeft u als deelnemer hier een leerzame en leuke
dag aan beleefd. Wij als Beroependagcommissie Namens de Beroependagcommissie 2015-2016,
hebben het in ieder geval als erg succesvol ervaren,
ondanks dat het een evenement was met een be- Iris Lafeber
hoorlijke omvang.
h.t. voorzitter
Alles stond om 9.15 uur stipt klaar om 300 deel
nemers in goede orde te ontvangen en om een
enkele verdwaalde selectiekandidaat voor geneeskunde de juiste kant op te sturen. Geen opstoppingen door lange wachtrijen en vooral ook geen
uitloop direct aan de start van de dag. Als commissie konden we hier gelukkig rustig bij ademhalen.
In het David de Wiedgebouw was inmiddels de
informatiemarkt al opgebouwd en stonden de
sprekers klaar in hun lokaal om de deelnemers te
ontvangen en hen te vertellen over hun beroep.
Helaas was dit een kwartier vertraagd, maar voor
ons geen reden om erg in de stress te schieten.
Voor de pauze daadwerkelijk kon beginnen was het
eerst nog tijd voor de KB-onthulling. Deze opstelling
was de dag tevoren al opgezet, in de hoop dat de
rest van de commissie er weinig van zou merken
ondanks dat meer dan de helft van de commissie
in dit complot zat.
Ook de rest van de dag is slechts met enkele akkefietjes verlopen. Ik kan dus wel stellen dat we
als commissie over het algemeen zeer tevreden
20
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Eva van Haren 21 jaar oud, ze is 3e jaars farmacie student in Utrecht.
Ze heeft bij U.P. in de fotocommissie en de almanakcommissie gezeten.
Nu zit ze in de Reception Committee EPSA Annual Congress 2018 van
de K.N.P.S.V. maar haar grootste hobbie is toch wel lachen.

Als kind werd mij vaak gevraagd wat ik wilde
worden als ik groot was. Vriendenboekjes heb ik
volgeschreven met het beroep kapster. Helaas heb
ik voor dit beroep wel een beetje de verkeerde studie gekozen. Maar bij aanmelding van de beroepen
dag waren er meer dan genoeg workshops om
uit te kiezen dus ik ging vol goede moed naar de
beroependag. Wie weet was er wel een mooie combi…
Ook al werd er duidelijk gezegd dat het niet zeker
was dat je echt de workshops van jouw keuze zou
krijgen, eenmaal op de dag zelf bleek dat ik wel alles
had wat ik wilde. Dit was echter niet het enige wat
de commissie fantastisch had geregeld. De diversiteit aan workshops, lekker eten (chocoladefontein
jaaaaa!) en de goede mogelijkheid om met werk
nemers van verschillende farmaceutische bedrijven
te praten was perfect. En dan kwam er ook nog als
bonus bij deze dag dat het kb en het congres ont
huld werden.

Maar wat ik wel weet is dat de aansluitende borrel met alle andere (bio)farmaceuten zeer gezellig
was. Ook was de aansluitende roze Hygeia karaoke
geweldig. Een hilarisch en niet altijd even zuiver
einde van deze mooie dag. Daar heb ik ook einde
lijk de combinatie tussen farmacie studeren en het
beroep kapster gevonden: bier is erg goed voor je
haar.
Liefs Eva

Gedurende de dag heb ik een workshop gevolgd
over Farmacie Mondiaal en daar mooie verhalen
over farmacie in vergelegen en onderontwikkelde
landen gehoord. Vervolgens bij Forensische Farmacie hebben we inzicht gekregen in de handel in
nagemaakte geneesmiddelen en hoe je deze ontdekt. Ook de PhD en de beoordelaar farmacovigilantie hadden allebei een interessant praatje gegeven
over hun vakgebied. Alle informatie heeft me alleen
maar meer te kiezen gegeven en ik weet dan ook
nog niet waar ik in de toekomst te vinden zal zijn.
21

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.

Onderzoek doen in het buitenland?
Het Stipendiafonds KNMP geeft je mede de mogelijkheid
Heb je interesse?
Zie je een studiereis wel zitten én heb je een goed onderzoeksvoorstel? Dien dan een aanvraag in.
Het Curatorium beoordeelt de aanvragen drie keer per jaar, in januari, juli en oktober. De aanvragen
dienen bij ons binnen te zijn in de periode voorafgaand aan het trimester waarin het onderzoek zal
plaatsvinden.
De aanvragen worden beoordeeld door een Curatorium dat bestaat uit een hoogleraar Farmacie, de
secretaris van de KNMP, een bureaufunctionaris van de KNMP en een student Farmacie.
Aan de toekenning van een stipendium is de voorwaarde verbonden dat na de studiereis over het
bijvak een kort verslag aan het Curatorium wordt gezonden voor eventuele publicatie in het
Pharmaceutisch Weekblad.
Het aanvraagformulier kun je opvragen bij het secretariaat van het Curatorium via
Postbus 30460
2500 GL DEN HAAG
Telefoon 070-37 37 240
E-mail stipendiafonds@knmp.nl
of download het aanvraagformulier via knmp.nl/over-de-knmp/fondsen/stipendiafonds
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Student in buitenland: Edinburgh
Queen’s Medican Research Institute
Cécile Berends is 24 jaar
en zit in het laatste jaar
van haar master. Daarnaast zat ze in het 128e
bestuur
„Aesculapius”
2013-2014 “ReMarkable”
en in de EPSA werkgroep
2015-2016

28°C op het zebravis-lab. Zeker het
tegenovergestelde van het koude en regenachtige
Schotse weer! De werksfeer op het QMRI is erg gezellig en het is erg leuk om met deze onderzoeksgroep samen te werken.
Marion en Doris (beiden U.P.) zijn tegelijkertijd met
mij hier gestart, dus er is een kleine Nederlandse
invasie op het lab, haha!

Beste lezers,
Vanaf februari ben ik begonnen met mijn onderzoeksstage aan het Queen’s Medical Research
Institute (QMRI), te Edinburgh. De eerst maand heb
ik vooral met Carmelita de Potter (U.P.)
samengewerkt en hebben we een klein(schalige)
klinische trial opgezet, waarbij we kijken naar
miRNA-122 als specifieke biomarker in een bloed
sample en in een vingerprik bloeddruppel van
zowel gezonde vrijwilligers als patiënten met acute
lever schade. Het doel van dit project is om
uiteindelijk een tool te ontwikkelen om acute lever
schade, als een gevolg van een paracetamol
overdosis, vroeg in kliniek te bepalen door middel
van een simpele vingerprik. Op dit moment zijn er
geen tools om precies te identificeren wie behandeld moet worden en wie ernstige leverschade zal
ontwikkelen in een later stadium. Dit zal een impact
hebben op het aantal bezette ziekenhuisbedden
en zal ook de arts besluitvorming vergemakkelijken
en het aantal onnodige behandelingen met
acetylcysteïne (huidige anti-dote, dat ernstige bij
werkingen kan geven) reduceren.

Bij mijn aankomst in Edinburgh werd ik leuk verwelkomd door mijn huisgenoten en zijn we meteen
de pub ingegaan! Edinburgh is een leuke stad, er is
altijd wat te doen en je leert snel nieuwe mensen
kennen. Ook Schotland zelf is heel mooi! Ik heb met
wat vrienden van hier al een roadtrip gemaakt naar
Isle of Skye. Dit was echt een geweldig weekend
waar we Schotland op zijn mooist hebben mogen
zien. We hebben o.a. the Fairy Pools, Kilt Rock, Neist
point gezien en the Storr beklommen. Ook ben ik
naar de Highlands geweest en heb daar o.a. een van
de oudst werkende whisky distillery ‘Blair Athol’
bezocht. De smaak van whisky wil er alleen nog niet
helemaal ingaan!

Acute leverschade is een levensbedreigend gevolg
van een paracetamol overdosis, een veelvoorkomend klinischscenario in the UK. Jaarlijks zijn
er ongeveer 100.000 van deze gevallen. Gedurende mijn stage zal ik met deze trial verder gaan.
Daarnaast richt ik mij op het ontwikkelen van een
high-throughput screening in zebravis larve voor het
detecteren van geneesmiddelen die mogelijk lever
toxisch zijn. Dit wordt gedaan door het imagen van
zebravissen met fluorescerende levers, macrofagen
enneutrofielen. Edinburgh heeft een van de grooste
zebravis faciliteiten. Het werken met zebravissen
is erg interessant en zeker ook warm, het is rond de
23
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