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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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Redactioneel
Lieve (bio)farmaceuten,
Bijna iedereen heeft ooit tijdens de
vroege college uurtjes wel eens een
keer gapend in de collegebanken
gezeten, omdat het de avond ervoor
toch iets te gezellig was. Bij de meesten gaat deze vermoeidheid vanzelf
weer over wanneer het slaaptekort
weer ingehaald wordt. Bij sommigen is
de vermoeidheid echter chronisch en
spreekt men van een slaapprobleem.
De prevalentie van slaapproblemen
bij kinderen van 2 tot 14 jaar ligt in
Nederland inmiddels al rond de 25%.
Bij adolescenten ligt de prevalentie
van slaapproblemen tussen de 7 en
36%. Slaapproblemen zijn inmiddels
een zeer vaak voorkomende aandoening in Nederland en dienen daarom
uiterst serieus genomen te worden.
Gevolgen van slaapproblemen zijn
onder andere stress, vermoeidheid,

concentratieproblemen, gevoeligheid
voor ontwikkelen van depressies en
meer last van hoofdpijn. Daarnaast
kan ook de emotionele huishouding
op hol slaan door slaapgebrek. Christa
van der Heijden schrijft hierover.
Naast dit serieuze artikel zullen er natuurlijk ook artikelen te lezen zijn van
K.N.P.S.V.-ers over de activiteiten van
de afgelopen tijd. Zo heeft in maart
de eerste Personal Development Day
plaatsgevonden met onder andere
lezingen over stamceltransplantaties
en Healthy Aging. Ruben van der
Galiën schrijft over zijn ervaringen en
indrukken van deze dag.
Daarnaast heeft van 18 tot en met
24 april het EPSA Annual Congress
plaatsgevonden in Helsinki. Het congres draaide om het thema: “Drug
therapy for special patient groups”.
Vanuit Nederland reisde onder andere
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Ceren Zwijnenburg af naar de Finse ceutica veel succes en zijn zeer
Hoofdstad. Ceren schrijft over haar benieuwd naar hun edities!
ervaringen van het congres.
Liefs,
Natuurlijk heeft ook het 73e congres
der K.N.P.S.V. weer plaatsgevonden Namens de commissie ter redactie
tijdens hemelvaart. Van het congres van de Folia Pharmaceutica ’15-’16
hebben vele (bio-)farmaceuten weer “Fortissimo”,
zeer genoten. Dit jaar stonden onder
andere het traditionele touwtrekken, Jitske Langeland
het symposium over ‘complexiteit
in de farmacie’ en een wijnproeverij h.t. secretaris
met het knallende eindfeest “Back to
the future!” op het programma. Anna
Tichler, Inge ten Seldam en Charlotte
Sikking schrijven over hun ervaringen
tijdens het congres.
Daarnaast wil ik ook de commissie
bedanken voor al het harde werken
van het afgelopen jaar. Het samen
stellen van de Folia Pharmaceutica
ging af en toe met veel horden en
stoten. Uiteindelijk hebben wij het
toch gepresteerd om vijf mooie edities
uit te brengen met zeer interessante
artikelen over Antibiotica, alternatieve
geneeswijzen, AD(H)D en slaap
problemen. Verder willen wij al onze
schrijvers van de vijf edities heel erg
bedanken voor hun medewerking aan
het blad. Zonder hen waren er nooit
zulke mooie resultaten uit gekomen!
Natuurlijk willen wij het oude bestuur
en het nieuwe bestuur ook heel erg
bedanken voor al hun hulp en onder
steuning die ze gegeven hebben.
Wij wensen de nieuwe commissie
ter redactie van de Folia Pharma-
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K.N.P.S.V.
Geachte leden,
Thuis gekomen van een borrel is het
tijd om te gaan slapen. De gordijnen
gaan dicht, het licht gaat uit en je gaat
in je eigen, veilige bed liggen. Uitgeput
van de voorgaande dag vallen je ogen
dicht, maar ergens in je achterhoofd
knaagt er een onrustig gevoel, alsof
iemand naar je kijkt. Voorzichtig gaan je
ogen open en in de hoek van de kamer
staat een donkere schim die langzaam
steeds dichterbij komt. Je probeert je
te verroeren, maar je s pieren voelen
als steen. Net op het moment dat er
een straaltje maanlicht op het gezicht
van de schim lijkt te vallen, krijg je een
vallende sensatie en schrik je wak
ker. De klok geeft aan dat er slechts 5
minuten verstreken zijn sinds je in bed
bent gaan liggen. Je gaat een glaasje
water halen en doet nog een poging
tot wat nachtrust.

Er bestaan vele soorten nacht
merries, waar iedereen wel mee te
maken krijgt. Ze zijn erg vervelend,
maar vaak niet problematisch. Echter,
wanneer ze vaker voorkomen, kunnen
ze 
resulteren in slapeloze nachten:
insomnia. Iemand met insomnia zal
zich chronisch vermoeid voelen, een
slecht concentratievermogen hebben,
snel geïrriteerd raken, een depressief
gevoel hebben en kan zelfs het
zogenaamde Restless Leg Syndrome
ontwikkelen. Insomnia heeft hierdoor
ook een grote impact op het leven van
een persoon. Tegen acute insomnia
kan voor zelfmedicatie in de vorm
van melatonine tabletten gekozen
worden. Bij chronische insomnia kan
het gebruik van melatonine tabletten
leiden tot lichamelijke afhankelijkheid
van deze zelfmedicatie. In dat geval
moet dus gekeken worden naar de
onderliggende oorzaak.
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Mogelijke onderliggende oorzaken
zijn neurologische problemen, zoals
angst, stress of een psychologische
aandoening als ADHD, een verstoord
Circadiaans – dag-nacht – ritme, of
ademhalingsproblemen. Het is dan de
oorzaak die behandeld moet worden
om de insomnia kwijt te raken. Vaak
is de precieze oorzaak niet bekend,
voornamelijk bij psychologische
problemen. Ondanks uitgebreide
onderzoeken is het werkingsmecha
nisme van de hersenen nog altijd erg
onzeker. Regelmatig worden daarom
nieuwe artikelen geplaatst met bevin
dingen op psychologisch gebied, in de
hoop zo meer duidelijkheid te kunnen
bieden.
De een heeft wel eens last van acute
insomnia, een ander heeft een
chronisch verstoord Circadiaans ritme.
Het academische jaar loopt weer ten
einde, wat bij menig student ook een
grote impact heeft op de ontwikkeling
van slaapproblemen – voor zover deze
niet al aanwezig 
waren. Slapeloze
nachten voor de laatste tentamens,
het prompt in slaap vallen boven je
studieboeken, of je 
Circadiaanse
ritme nog eens op de proef stellen bij
de laatste feestjes van het collegejaar.
Slaap – en de afwezigheid 
hiervan
– speelt een grote rol in het leven
van de student. Ik ben dan ook zeer
benieuwd naar de insteek die de Com
missie ter Redactie van de Folia Phar
maceutica ’15-‘16 heeft gekozen voor
hun laatste editie.

Tevens wil ik van deze gelegenheid
gebruik maken om de commissie

bedanken voor hun tomeloze inzet
dit jaar! Het zijn weer vijf prachtige,
leerzame Folia’s geweest. Rest mij

niks anders dan u veel leesplezier te
wensen.
Namens het 114e bestuur der
K.N.P.S.V.,
Iris Lafeber
h.t. voorzitter
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G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum”
Geachte lezer,

Stress, zorgen, gedachten, telefoon,
geluiden, muziek, muggen. Wat het
ook is, er is vaak wel iets dat mij wakker
kan houden. Ik hoor zo vaak: “Wat fijn
om een zorgeloze student te zijn”, wij
als (bio-)farmacie 
studenten weten
dat onze studie ons soms best wat
stress en slapeloosheid kan bezorgen.
Bijvoorbeeld voor een 
tentamen
of een mondeling. Desalniettemin
is er zeker één keuze in mijn leven
waarvan ik geen enkele slapelo

ze
nacht heb gehad. Dit is de keuze voor
de Opleiding Farmacie in Groningen.

Op deze regenachtige dag zit ik binnen
en kijk ik naar de hond van mijn ouders.
Eén ding is zeker: van slapeloosheid
bij haar is geen 
sprake. Minimaal
twintig uur slaap is voor haar geen
uit
zondering, waar ik de 
afgelopen
periode blij mocht zijn als mijn nachtrust maar liefst vijf uur mocht bedragen. Zelfs na het zetten van mijn
wekker, die over een uur of vijf weer
af zou gaan, betrapte ik mezelf erop
dat ik vaak g enoeg nog uren naar het
plafond staarde. Verschillende dingen
gingen door mijn hoofd: dingen die Vijf jaar geleden maakte ik de keuze
nog moesten gebeuren, maar vooral voor de Opleiding van 
Farmacie,
de mooie ervaringen van de dag en veel nieuwe eerstejaars hebben
alles wat nog komen gaat.
dezelfde keuze nu gemaakt. Tijdens
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de Introductiedag zullen wij hen
verwelkomen in Groningen, bij de
Opleiding Farmacie en bij G.F.S.V.

“Pharmaciae Sacrum”. Wij hopen
dat hun slapeloze nachten over het
studentenleven, hun studiekeuze
en andere zorgen snel 
zullen wegebben. Na de eerste college
week
is het namelijk tijd voor het Eerstejaars Introductiekamp, waar iedereen

elkaar beter kan leren k ennen. Daarnaast organiseren wij een Eerstejaars
Beroepenmiddag, zodat zij een idee
krijgen over de mogelijkheden die de
Opleiding Farmacie biedt als je bent
afgestudeerd. Door het 

organiseren
van dit soort activiteiten bieden wij
onze leden handvatten om zich te
kunnen verdiepen in alle 

aspecten
binnen de Farmacie. Zo kunnen zij een
weloverwogen carrière
keuze maken
na hun opleiding en hoeven zij hier
gedurende hun studietijd geen slapeloze nachten van te hebben.
In de Farmacie kennen we natuurlijk genoeg middelen die ons kunnen
oppeppen en die ons kunnen helpen
te slapen. Zowel de 
oppeppendeals de slaapmiddelen hebben hun
(bij)werkingen en grote kans op

a fhankelijkheid. Als toekomstige
(bio-)farmaceut zullen we de voor- en
nadelen van deze middelen moeten
afwegen en moeten waken voor langdurig gebruik. Ik ben erg benieuwd
naar het eindresultaat van 
jullie
alweer laatste editie van het Folia
Pharmaceutica. Hopelijk kan ik nog
wat tips vinden hoe ik de slapeloosheid kan tegengaan. Veel leesplezier,
alvast een fijne zomervakantie en een
goede nachtrust toegewenst.
Namens het 135e bestuur der G.F.S.V.
“Pharmaciae Sacrum”
Merel Evers
h.t. praeses
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L.P.S.V. „Aesculapius’’
Geachte leden der K.N.P.S.V.,

en dat zijn er nogal wat als ik onze
agenda bekijk. Een jaar vol met leuke
Het 131e bestuur der L.P.S.V. en interessante activiteiten. Bij elkaar
„Aesculapius” heeft afgelopen 6 juni opgeteld gaat daar heel wat tijd in
het heft in eigen handen genomen. Na zitten en gaat dat veel van ons vergen.
het fantastische 26e lustrum uitbundig
gevierd te hebben, is het aan ons Af en toe misschien wel zoveel tijd dat
vijven om een nieuw jaar in te luiden. onze slaap daar onder kan gaan lijden.
Bij dezen zou ik ons vijven dan ook Dat is helemaal niet erg, want dat
graag aan jullie willen introduceren.
hebben wij er maar al te graag voor
over, maar toch is het iets om zeker op
Aimilio Emmanouil zal aankomend te letten. Het thema van deze editie
jaar onze assessor II zijn. Rosalinde van de Folia Pharmaceutica ‘slaap
Bot zal alle taken van de assessor I problemen’ beschrijft een dergelijke
gaan vervullen. Jiry Boltjes zal de 131e situatie. Wanneer je niet goed slaapt
quaestor worden. Mijn rechterhand, en er niets aan je slaapritme verandert
de ab-actis, zal Esmée Essers zijn. Als of af en toe even uitrust, zul je te
laatste zal ik, Robbert Wever, de taken maken krijgen met slaapproblemen.
van de praeses gaan vervullen. Wij Slaapproblemen komen op veel ver
zijn helemaal klaar gestoomd en wij schillende manieren voor: mensen die
hebben een frisse blik en proactieve slaapwandelen, nachtmerries hebben
houding om „Aesculapius” voor een en praten in hun slaap behoren tot de
jaar lang te gaan runnen. Helemaal parasomnieën.
klaar om alle avonturen aan te gaan
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Heb je meer last van de kwaliteit en
de lengte van het slapen dan behoor
je juist weer tot de dyssomnieën. De
meeste mensen denken vaak dat veel
slaap goed voor je is, maar dit is niet
per se het geval. Iemand met een
tekort aan slaap heeft een insomnia
en iemand die te veel slaapt valt onder
de stoornis hypersomnia. 
Gelukkig
zijn de hierboven beschreven slaap
problemen op te lossen.
Wij als (bio-)farmaceuten weten daar
natuurlijk zeker wel raad mee door een
mooi geneesmiddel te ontwikkelen en
voor te schrijven. Om in het studenten
leven al meteen voor pillen tegen
slaapproblemen te kiezen, is misschien wat overdreven. Met een beet
je verstand en de juiste techniek van
het i ndelen van onze slaapmomenten,
ga ik er van uit dat deze slaapprob
lemen ons als studenten bespaard
kunnen blijven. En zolang je van een
slaapprobleem geen probleem maakt,
is er ook helemaal niets aan de hand.
Slapen komt later wel. Voor ons vijven
is het eerst tijd om te gaan genieten
van een bestuursjaar. Wij hopen jullie
allemaal te mogen begroeten bij de
activiteiten van de K.N.P.S.V.!
Namens het 131e bestuur der L.P.S.V
„Aesculapius”,
Robbert Wever					
h.t. praeses aesculapii
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U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum”
Waarde leden der K.N.P.S.V.,
Ondertussen is alweer het einde
van het collegejaar aangebroken. De
harde eindsprint is begonnen. Misschien toch de tijd om nog even iets
meer je best te doen, zodat je niet die
heerlijke mojito weg hoeft te gooien
om voor een herkansing te studeren.
Afgelopen tijd is gebleken dat menig
U.P.’er toch nog tijd had voor wat mooie activiteiten. Dit waren onder andere de CPS pubcrawl, het netwerkevent
en het S&G docentensporttoernooi.
Als ik naar deze activiteiten kijk, dan
zie ik toch wel de perfecte combinatie.
Een leuke kroegentocht met veel verschillende U.P.-leden, een activiteit
met oog op baankansen en een sporttoernooi met docenten zodat de leden
(en docenten) er weer topfit uitzien
voor de zomer.

Ook was het alweer tijd voor de laatste
borrel van het 121e bestuur en jawel,
de wissel. Hier is plaats gekomen voor
Chantal, Joenoes, Marinda, Niels en
mij om de vereniging haar 122e jaar
in te laten gaan. Op het moment van
schrijven is de wissel net geweest en
hebben we een goed bezocht wisselfeest op Unitas achter de rug. De
eerste dag op het U.P.-hol is een feit
en de leden hebben kunnen genieten
van wat heerlijke cake met slagroom
en smarties.
Over vier weken zal de zomersluiting
van het U.P.-hol ingaan, dus staat het
ontspannen eindejaarsweekend al
voor de boeg. Ook zal Van Lanschot nog
een interactieve actualiteitenlunch
verzorgen en zal de eerste U.P.-borrel
van het 122e bestuur plaatsvinden.
De Folia Pharmaceutica heeft dit keer
het thema ‘slaapproblemen’. Het
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eerste waar ik aan moest denken waren mijn late stapavondjes met U.P.,
terwijl ik toch ’s ochtends vroeg weer
hard aan de bak moest. Nu zal dit niet
de insteek zijn van deze Folia Pharmaceutica, maar het komt er toch op
neer dat men kampt met slaaptekort.
Slaapproblemen kunnen verschillende gevolgen hebben en deze zult u
vast zo kunnen lezen in deze editie.
Voor nu is het tijd om ervoor te zorgen
dat ik zelf ook niet zal kampen met
slaapproblemen dus ga ik lekker mijn
bed in.
Hopende u op een van de vele U.P.- of
K.N.P.S.V.-activiteiten te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
namens het 122e bestuur der
U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum”
Mark Deelen
h.t. praeses
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Ph.V.D. ‘‘Hygeia’’
Lieve lezers van deze Folia,
Het is alweer de laatste Folia die uitkomt voordat een (voor velen) welverdiende zomervakantie van start kan
gaan. Ook is het de laatste editie van
deze commissie! Namens heel Ph.
V.D. “Hygeia” wil ik de Foliacommissie
graag heel erg bedanken voor het publiceren van wederom 5 interessante
en leuke Folia’s!

problematiek onder jongeren verklaard kunnen worden (en ja, oké,
misschien ook omdat menig persoon
tot 06.00 a.m. in de plaatselijke kroeg
staat en diens dag/nachtritme compleet gedraaid is, maar laten we ons
focussen op de relevante dingen).
Gezien de talloze voorschriften voor
slaapmiddelen (óók voor jongeren) is
het dus goed dat hier voldoende aandacht aan wordt besteed.

Voor velen zal de zomervakantie als
een welkome pitstop komen. In
tegenstelling tot de vele ouders, opa’s
en oma’s en reeds werkenden weten
wij als studenten heus wel dat studeren niet alleen máár feestvieren is ;)
Wie heeft er niet nachtenlang boven
ingewikkelde casuïstiek gezeten,
nog even een laatste hersensparteling gegeven om dat tentamen tóch
nog te halen? Mede hierdoor zou de
in grote getale voorkomende slaap

Om nog maar even in de trant van
slaapproblematiek te blijven, denk
ik dat menig Hygeiaan zich wel eens
uitgeruster heeft gevoeld dan na het
Voorjaarsweekend dat eind mei weer
plaatsvond. Met een delegatie van 20
meiden zijn we naar het Friese Heeg
gegaan, waar we lekker op het water
geborreld hebben en de plaatselijke
discotheek (d’Ald Wal, een echt begrip
daarboven) zoals gebruikelijk onveilig
gemaakt. Bij het enige dispuut van de
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K.N.P.S.V. hoort natuurlijk ook een
officieel Vaandel, dus het Voorjaars
weekend was ook nog eens het moment waarop iedereen het enige
echte, kersverse, sprankelend rozemetzilverdraaddoorweven Vaandel
van Ph. V.D. “Hygeia” mocht aanschouwen! Hier hoort natuurlijk ook
een officiële Vaandeldraagster bij. Ze
is al verkozen en het is een taaie dus
mannen: Laat het maar uit jullie hoofd
te proberen ons Vaandel veilig te
stellen ;)
Afgelopen K.N.P.S.V.-Congres en de
periode daarna hebben we ook nog
eens 6 kersverse, enthousiaste en
spontane meiden voor ons mooie dispuut gevraagd. We hopen dan ook heel
erg dat we Lisa van Wier, Lissa van der
Horst (beide P.S.), Sonja Peereboom,
Imke Bruns (beide „Aesculapius”),
Kimberly Velthuis en Mayke ten Hoor
(beide U.P.) binnenkort mogen verwelkomen als officiële leden van Ph.
V.D. “Hygeia”!
Ik hoop dat we elkaar snel treffen op
één van de vele K.N.P.S.V.-activiteiten,
Veel liefs en roze kussen,
Denise van Vessem
h.t. voorzitter
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Congres der K.N.P.S.V. dag 1
Anna Tichler is 20
jaar en tweedejaars
BFW student in
Leiden. Ze zat in de
sportcommissie en
zit nu in de lustrumcongrescommissie van de K.N.P.S.V.
Verder is ze lid van
de studentenhockeyvereniging Thor in leiden, ook doet
ze aan wielrennen.
Donderdag 5 mei was het eindelijk
zover. Nadat ik van vele mensen
leuke verhalen had gehoord over het
congres, had ik besloten om dit jaar
ook mee te gaan. Het thema van het
congres was dit jaar ‘Complexiteit in
de farmacie’. Samen met een aantal
andere Aesculapen vertrokken we

met de trein richting de StayOkay in
Soest. Na een kleine wandeling vanaf
de bushalte, waar we wel even de
weg moesten vragen (ondanks de
ballonnen die waren opgehangen),
kwamen we aan bij de StayOkay. Bij
aankomst waren de meeste mensen al
lekker van de zon aan het genieten en
een aantal sportievelingen waren een
potje aan het volleyballen.
Nadat iedereen was aangekomen
en zijn spullen had geïnstalleerd
in de kamer, werd het congres
officieel geopend met een jaarlijkse
traditie: touwtrekken. Er werd hard
gestreden tussen de besturen, de
kandidaatsbesturen, de afdelingen en
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als laatste mochten de jongens het nog een groepsfoto gemaakt.
tegen de meisjes opnemen. Ondanks
dat de jongens maar één hand
mochten gebruiken, hebben ze de
meisjes toch weten te verslaan.

Na het touwtrekken werd er plaats
gemaakt voor de goodwill activiteit
die geheel verzorgd werd door de HC
‘Hard to Catch’. De samenwerking
binnen het K.N.P.S.V. bestuur en
binnen de afdelingsbesturen werd
goed op de proef gesteld. Het meel
en water vloog rijkelijk door de lucht.
Daarnaast zijn er zelfs een aantal
mannelijke benen geschoren. Heel
schoon kwamen de bestuursleden
er niet uit. Na de goodwill activiteit
hebben alle bestuursleden zich weer
helemaal opgefrist en had iedereen
zich alvast omgekleed voor de
algemene vergadering. Er werd eerst

Tijdens het congres vindt de
algemene vergadering plaats die in
het teken staat van de bestuurswissel.
Het 113e bestuur der K.N.P.S.V. uit
Leiden ging plaatsmaken voor het
114e kandidaatsbestuur uit Utrecht.
De algemene vergadering begon rond
half vijf en zou tot in de late uurtjes
doorgaan. Tijdens de algemene
vergadering zijn er weer een aantal
belangrijke
punten
besproken.
De evaluaties van de Personal
Development Day en de thema-avond
met ‘De Geneeskundestudent’ zijn
onder andere doorgenomen. Er zijn
nog een aantal voorstellen gedaan
waaronder het maken van een
lustrumalmanak. Daarnaast zijn de
jaarverslagen van het 113e bestuur
der K.N.P.S.V. voorgedragen. Ook
zijn er weer vele nieuwe commissies
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geïnstalleerd voor het nieuwe jaar en
zijn er begrotingen gepresenteerd.
Tijdens de algemene vergadering is er
een bullshit teken geïntroduceerd om
alle leden wakker te houden tijdens
de lange zitting. Dit zorgde voor een
gezellige sfeer! In het laatste deel van
de algemene vergadering hield Emilie
haar aftreedrede. Er werden mooie
herinnering van het bestuursjaar
opgehaald aan de hand van filmpjes
met allerlei leuke en grappige
fotomomenten. En toen was het toch
echt tijd voor de bestuursoverdracht.
Emilie, Janna, Anne, Diederik en Patrick
werden een voor een gedechargeerd
en de linten werden overgedragen
aan het 114e bestuur der K.N.P.S.V.
bestaande uit Iris, Hanne, Jasper,
Angela en Jop. De laatste punten van
de agenda werden doorgenomen
en na een lange avond werd de
vergadering gesloten. De eerste dag
werd afgesloten met een borrel waar
iedereen nog de mogelijkheid had om
het oud-bestuur te bedanken. Het
was een geslaagde eerste dag van het
congres!

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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Congres der K.N.P.S.V. dag 2
Inge ten Seldam is
20 jaar en tweedejaars student in
Groningen. Ze is de
Assesor II van de Redactie Commissie en
de Assessor I van de
Almanak commissie
bij P.S.
Vrijdag 6 mei was alweer de tweede
dag van het Congres, maar de eerste
dag van het nieuwe K.N.P.S.V. bestuur.
Het opstaan viel wat zwaar na de late
vergadering maar het programma van
de dag hielp. Vandaag was de dag van
het symposium waarbij het thema
‘Complexiteit in de farmacie’ aan bod
kwam. Het symposium begon om 11
uur en er werd door Dr. H. Talsma, de
dagvoorzitter een inleidend praatje

gehouden. Vervolgens kwam prof. Dr.
F.J.T. Staal drie kwartier wat vertellen
over stamcel gebaseerde gentherapie
voor genezing van afweerstoornissen.
Na de prof. Dr. Staal kwam prof.
Dr. H.W. Frijlink vertellen over
Toedieningsvormen van biologicals.
Hierna volgde een lunchpauze van een
uur waarna het tweede deel van het
symposium begon. Dit tweede deel
werd begonnen door Dr. R. Debets die
vertelde over toepassingen van T-cel
therapie bij kanker. Hierna kwam Dr. Ir. T.
Vermonden vertellen over 3D-printen
in de regeneratieve geneeskunde. Na
deze twee sprekers was er alweer een
einde aan het tweede deel van het
symposium, waarna een koffiepauze
van een halfuur volgde. Prof. Dr. M.L.
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Bouvy begon het derde deel van het
symposium met een verhaal over
Evidence based pharmacy practice.
Drs. E.S.M. Rowan-Willemse was de
afsluitende spreker van dit symposium
met het onderwerp Algemene
technische ontwikkelingen in de
farmacie. Als laatst sloot Dr. H. Talsma
het symposium af waarna om half 6
het diner kon beginnen.

prachtige galajurken. Emilie was de
pedel en stond de hele avond flink te
schreeuwen. De redactiecommissie
van deze Folia kwam ook nog aanbod.
Omdat er echter maar een lid aanwezig
was op de receptie werd ik gevraagd
om mee te gaan bij het feliciteren
van het bestuur. Ik ben dus zowaar 5
minuten onderdeel geweest van de
redactiecommissie.

De twee uur van de receptie vlogen
voorbij en voor men het wist was
het alweer tijd voor het themafeest
‘Gender in the blender’. Velen haalde
hun mooiste outfit uit de kast en de
vrouwen verschenen als mannen en
de mannen verschenen als vrouwen
op het feest. Er werd nog gefeest tot
in de late uurtjes wat weer resulteerde
Genietend van een heerlijke maaltijd,
in een korte nachtrust.
die gekookt was door de Stay Okay,
werd er alweer druk gepraat over
het volgende evenement wat op de
planning stond, namelijk de Receptie.
Hierbij zal het nieuwe bestuur
gefeliciteerd worden en is er een
open bar voor 2 uur. Om 7 uur begon
het festijn. De twee heren van het
bestuur stonden strak in het pak en
de drie vrouwen van het bestuur in
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Congres der K.N.P.S.V. dag 3
Helaas bleek dit niet het geval,
waardoor het mij een verstandig
besluit leek om direct na het ontbijt
nog even te gaan liggen op bed.
Natuurlijk zonder wekker dit maal,
werd ik samen met de rest van mijn
kamergenoten een dik uur later
wakker. Het lasergamen was al lang
begonnen, waarbij ik dé activiteit,
Op zaterdag 7 mei was het dan
waar ik mij het meeste op had
eindelijk zo ver, de leukste dag van
verheugd, had gemist. Om dit niet
het congres zou beginnen. Althans,
dat had ik gedacht. De wekker ging
vrij vroeg, we zouden immers gaan
lasergamen, maar mijn lichaam had
totaal nog geen zin in opstaan. Het
was duidelijk een teken van een te
leuk feestje de avond daarvoor. Na
veel zuchten besloot ik toch maar eens
mijn bed uit te gaan, om te ontdekken
of ontbijt een verbetering zou zijn.
Charlotte Sikking
is 20 jaar oud en
een tweedejaars
student farmacie in Groningen.
Ze is de quaestor
van de Eerstejaars Introductie
Kamp commissie.
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nogmaals te laten gebeuren, leek
het mij slimmer om in de zon verder
uit te gaan brakken. Het was immers
mooi weer en op deze manier kon
ik ook nog een kleurtje opdoen.
Na de lunch begonnen de workshops,
waar ik om eerlijk te bekennen weinig
van verwachtte. Ik begon met de cursus
mindfulness, waarbij het vooral zeer
warm was. Het zolderkamertje was
helaas wat ongelukkig gekozen, maar
dit maakte de cursus niet minder leuk.
Er werd begonnen met een kleine
ontspanningsoefening, waarna er
dieper op mindfulness werd ingegaan.
Tot slot werd het uur afgesloten met
een laatste ontspanningsoefening.
De workshop werd gevolgd door een
kleine pauze, waarna de debatronde
volgde. Tot mijn grote verbazing was
hiervoor speciaal een filmpje door
Edit Schippers opgenomen, wat een
leuk begin gaf. Er werd begonnen met
een kleine powerpointpresentatie,
waarbij al snel het debat op gang
kwam. Wat mag een levensjaar
kosten, en wanneer zou dit wel,
maar vooral ook wanneer zou dit
niet vergoed moeten worden. Al snel
kwam duidelijk naar voren dat zorg
onbetaalbaar is, maar dit wel tegen

de wensen in is. Er moeten keuzes
gemaakt worden, waarbij dit zeker
in de toekomst steeds belangrijker
zal worden. Echter worden de keuzes
die gemaakt moeten worden steeds
moeilijker, waardoor de discussie
steeds belangrijker zal worden. Het
debat was zeker zeer interessant,
waarbij het denken in oplossingen
naar voren kwam.

De workshops werden gevolgd door
een geweldige stormbaan, waarbij
het enthousiasme en de drang om
te winnen bij de verschillende teams
duidelijk naar boven kwam. Hierna
volgde een heerlijke barbecue,
waarbij genoten kon worden van het
mooie weer. Later op de avond kon er
genoten worden van een geweldige
wijnproeverij, waarbij de avond werd
afgesloten met het laatste, maar
toch leukste feest van het congres.
Kortom, de afsluiting van een geweldig
weekend!
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Het ontroerende van een korte nacht
Slapen en nachtbraken, het zijn beide
dingen waar we in onze studententijd
regelmatig schuldig aan maken. Het
slapen is een “normaal” gegeven, als
je in de natuur om je heen kijkt, zal
je geen dier met brein tegenkomen
dat niet slaapt. Daarnaast brengt een
gezond mens ongeveer één derde van
zijn leven slapend door. Als je hierbij
terugdenkt aan de biologieles over
“survival of the fittest” uit de theorie
van de welbekende Charles Darwin en
ziet hoe sterk slaap geconserveerd is
gebleven over vele jaren, organismes
en culturen dan impliceert dat al een
belangrijke rol voor slaap.

goede komt. “Ervaringsdeskundige”
Randi Gardner, de recordhouder in
het Guinness Book of Records voor
het langst geregistreerd achtereenvolgens wakker blijven, bevestigde
deze symptomen. Hij bleef voor zijn
recordpoging 11 dagen en 24 minuten
aaneensluitend wakker. Stemmingsproblemen waren een van de eerste
symptomen die hij rapporteerde als
gevolg van het slaapgebrek. Kortom,
slaap lijkt dus een rol te spelen in ons
emotioneel functioneren maar dan
rest ons nog de vraag: wat gebeurt er
nu eigenlijk in ons lichaam als gevolg
van een slaapgebrek en in relatie tot
emotie?

‘‘Slaap lijkt een rol te
spelen in ons emotioneel ‘‘Je hersenen geven dus
eigenlijk een emotionele
functioneren’’
respons op een neutraal
Ook zonder de boeken open te slaan, verschijnsel’’
heb je zelf hoogstwaarschijnlijk wel
eens aan den lijve ondervonden wat
een aantal van de effecten zijn van
een slaapgebrek. Na een korte nacht
ben je doorgaans sneller geïrriteerd,
kan je je minder goed concentreren
en word je misschien zelfs een beetje vergeetachtig. Ook als je wel eens
op jonge kinderen hebt gepast die een
middagdutje hebben overgeslagen,
weet je dat het hun humeur niet ten

De oude Egyptenaren hadden dit
vraagstuk waarschijnlijk onderzocht
door middel van hartmetingen te maken gezien zij geloofden dat al het mentale leven uit het hart voortkwam. Hedendaags richt het onderzoek naar de
relatie tussen slaap en emotie zich op
het bestuderen van de hersenactiviteit
met technieken als elektro-encefalografie (EEG) en functional mag-

JUNI 2016

netic resonance imaging (fMRI). Voor
hersenonderzoek met betrekking tot
emotie wordt vaak ingezoomd op de
amygdala. De amygdala is een gebied
in de hersenen dat een verhoogde
activiteit laat zien als je bijvoorbeeld
agressief gedrag vertoont of als je
bang bent.
Uit dit soort hersenonderzoek is
gebleken dat al na één nacht van

slaaptekort je brein de dag erna prikkels
uit de omgeving anders 
verwerkt
dan als je een nacht goed geslapen
hebt. Na een nacht met voldoende
slaap werd de amygdala inderdaad
alleen actiever bij het waarnemen van
negatieve prikkels uit de omgeving
(bijvoorbeeld bij het zien van een
nare afbeelding). Echter, na een nacht
met slaaptekort was de amygdala
activiteit sterker bij het waarnemen
van 
neutrale 
prikkels in vergelijking met na een goede nachtrust.
Je hersenen geven dan dus eigenlijk
een emotionele respons op een neutraal verschijnsel en lijken minder
goed onderscheid te kunnen maken
tussen wat neutrale- en wat emotionele p
 rikkels zijn. Bovendien bleek uit
deze studies dat de samen
werking
tussen de prefrontale cortex en de
amygdala minder is na een slaaptekort. De prefrontale cortex (PFC) staat bekend om zijn rol in impulscon-

trole. De PFC zorgt er bijvoorbeeld
voor dat je niet je b
 oodschappen
al 
opgegeten hebt voordat je ze
afgerekend hebt w

 anneer je met
honger naar de super
markt gaat.
Als dus de amygdala activiteit
toeneemt en de c

ontrolerende
functie vanuit de prefrontale cortex
op de amygdala verminderd is na
een slaaptekort, kan het dus zo zijn
dat je je niet alleen vaker een emotionele reactie hebt maar dat je ook
nog eens sneller uit je slof schiet na
een nachtje doorhalen.

‘‘Na
enkele
dagen

werd
paranoïde
gedrag en hallucinaties
gerapporteerd als gevolg
van slaapgebrek’’
Gelukkig valt deze schade normaliter
met een nachtje goed slapen weer
in te halen. Echter, als het slaap
tekort aanhoudt kan dit ernstigere
gevolgen aannemen. Zo werden
bij Randi Gardner, recordhouder in
het Guinness Book of Records van
het langst geregistreerd achtereenvolgens wakker blijven, na enkele
dagen paranoïde gedrag en hallu
cinaties gerapporteerd als gevolg
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van het slaapgebrek. In bijna alle
affectieve stoornissen, dit zijn
stoornissen die zich hoofdzakelijk

uiten in je stemming (bijvoorbeeld
depressie), zijn slaapproblemen een
van de symptomen. Langzaam aan
worden deze slaapproblemen in de
wetenschap steeds meer gezien als
kernprobleem in het ontstaan en in
stand blijven van deze stoornissen in
plaats van als een bijeffect.

‘‘Voor het onderhouden van
je emotionele gesteldheid
is een goede slaaphygiëne
van belang’’
Kortom, genoeg slaapuren maken en
je emotionele welzijn zijn dus nauw
verwant. Voor het onderhouden van je
emotionele gesteldheid is een goede
slaaphygiëne van belang. Bij het horen
van het woord “hygiëne” denken we
vaak aan douchen en schoonmaken,
echter is een goede slaaphygiëne
minstens zo belang voor je (emotionele) welzijn. Dit houdt onder andere
in op vaste tijden naar bed en genoeg
slapen maar met de tentamens of

festival op de loer worden dit soort
voornemens niet altijd gerealiseerd.
Wil je toch in je studententijd een
schone slaapster/slaper worden?
Klap dan je laptop dicht en leg je
telefoon weg een uurtje voordat je
gaat slapen: het blauwe licht dat van

beeldschermen komt, remt namelijk de
aanmaak van het hormoon melatonine
dat ervoor zorgt dat je je slaperig voelt.
Wil je het op “the day after”, in ieder
geval emotioneel gezien, niet te kwaad
krijgen dan geldt dus: (blauwe) lichten
uit en slapen maar!
A. C. van der Heijden – Slaaplabora
torium Universiteit van Amsterdam
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Personal Development Day
Ruben van der
Galiën is een zesdejaars student aan
de RuG. Hij was
quaestor van de
Sport, Training en
Rijwielrprestatietochtcommissie
(STERC), assessor
III van de Redactiecommissie, praeses
van het StudentenOverleg Farmacie
(STOF) en praeses van de commissie
Farmaceutische Wetenschappen “Sur
Sum Scutra”.
Op zaterdag 12 maart vond voor
het eerst de Personal Development
Day plaats; een dag die in het teken
stond van ontwikkeling op bepaalde
aspecten die niet in de (bio-)
farmaceutische curricula voorkomen.
De dag zelf werd georganiseerd in

CORPUS in Leiden, een interactief
museum waar bezoekers een ‘reis
door de mens’ kunnen maken. Een
aantal onderwerpen die deze dag
werden besproken konden ook onder
deze noemer geschaard worden.
Zo
bijtte
professor
Maarten
Egeler, hoofd van de afdeling
stamceltransplantatie in het SickKids
Hospital in Toronto, het spits af met
een lezing over zijn opzienbarend
onderzoek met betrekking tot de
behandeling van kinderkanker. Hierna
vond een parallelle sessie plaats,
waarbij presentaties werden gegeven
over emotional intelligence (door
EPSA-trainers), een training werd
gegeven over een MBA in a Day door
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Irene Westhoff, Good Clinical Practice
werd geïntroduceerd of waarbij een
lezing over risicobeoordelingen van
vergiftigingen kon worden bijgewoond.

Naast al deze boeiende sessies kon
ook een ‘reis door de mens’ gemaakt
worden. Tijdens deze reis kwam je, via
een roltrap, eerst in de darmen van
de mens terecht, om vervolgens de
geboorte van een kind mee te maken.
Hierna kreeg je, driedimensionaal, alle
onderdelen van het menselijk lichaam
op een begrijpelijke en ludieke wijze te
zien. De audiotour die gekoppeld was
aan deze rondleiding leidde veelal tot
hilariteit, aangezien de opmerkingen
van de nodige droge humor waren
voorzien.
Na de eerste parallelle sessie kon
tijdens een pauze van een consumptie
worden genoten op het imposante
dakterras van Corpus. Aldaar konden
we onder het genot van een heerlijk

lentezonnetje onze opgedane
ervaringen bespreken. Na deze
break ging het programma verder
met een tweede parallelle lezing,
waarbij een ander onderdeel kon
worden bezocht. Hierna vond nog
een plenaire lezing plaats door
David van Bodegom over Healthy
Aging. Deze Leidse onderzoeker
lichtte toe welke factoren van
invloed zijn op de verschillen in
Healthy Aging tussen Nederlanders
en Ghanezen. Zijn bevindingen
waren opzienbarend; hoewel er in
Ghana uiteindelijk minder ouderen
overblijven, worden degenen díe
overblijven gezonder oud doordat
daar minder consumptiedrang is.

Ten slotte was er na deze plenaire
lezing nog een parallelle sessie.
Tot besluit was het tijd voor een
borrel, waaraan verscheidene
beroepsverenigingen deelnamen;
zo waren onder andere de Vereniging
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voor Jonge Apothekers (VJA) en
de Vereniging voor Apothekers in
opleiding tot Ziekenhuisapotheker
(VAZA) aanwezig, en was er een
mooie gelegenheid tot netwerken
onder het genot van een borrel.

Al met al was het een zeer geslaagde
dag op een prachtige locatie in het
Leidsche met inspirerende lezingen
en een mooie borrel achteraf!
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EPSA congres Helsinki,
Are you ready to Finnish?

Ceren zwijnenburg
is vierde jaars farmaciestudente
in
Groningen. Ze maakt
deel uit van de
r edactiecommissie
van PS. hiervoor
heeft ze in de spoco
gezeten.
Vorig jaar werd de EPSA Annual
Congress (AC) werkgroep geïnstalleerd
door de K.N.P.S.V. Toen ze tijdens de
AV hun plan presenteerden en ervoor
werd besloten op zoek te gaan naar
een Reception Committee begon
de nieuwsgierigheid te kriebelen.
Zo’n EPSA congres, wat is dat eigenlijk? Farmaciestudenten vanuit heel
Europa, symposium, workshops, ieder
jaar in een ander land, sightseeing,
excursie, themafeestjes, international
night, klinkt best leuk toch? Tijd om
dat een keer uit te proberen. Helsinki
it is!

Een EPSA AC begint over het algemeen
op maandag met het aanmelden,
het zoeken van je hotelkamer en de
openingsceremonie. Officieel dan.
Voor mij begon het AC al een stuk
eerder. Vanaf het moment dat je je
‘fee’ hebt betaald en zeker weet dat je
mee kan, leef je steeds meer naar het
congres toe. Er werd een appgroep
aangemaakt met iedereen uit Nederland die meeging naar Helsinki, vliegtickets werden gekocht en op de EPSA
AC Helsinki facebook doken steeds
meer foto’s op van studenten met
hun koffer, een Finse vlag, met daarbij
altijd #readytoFinnish.
Na lang wachten, was het eindelijk zo
ver: de zaterdag waarop het vliegtuig
naar Stockholm vertrok. Als vijftal van
de Reception Commitee gingen we
namelijk samen via Stockholm naar
Helsinki. Twee dagen eerder, zodat de
stad uitgebreid bekeken kon worden.
Eenmaal aangekomen in Helsinki was
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naast je deelnemerskaart je aanwezig
heidskaart, koffie- en etensbonnetjes,
stickers, en alle andere belangrijke
papiertjes inpasten. Het was een soort
van algemeen geaccepteerde fanny
pack.

het behoorlijk laat en was het tijd voor
hamburgers, wraps, nacho’s, wijn en
bier. Typisch Fins... We zochten relatief vroeg ons bed op (het was daar
een uur later), want goed uitgerust
aan het congres beginnen is zeker aan
te raden. Zondag hebben we de stad
bekeken, boodschappen gedaan en
ons voorbereid op het congres.
Maandag begon het congres dan echt.
Na veel speculeren liepen we met veel
enthousiasme naar de inschrijvingen.
Daar kregen we onze badge (met
naam!), kamernummers met codes,
congresboekje, aanwezigheidskaart
(je moest bij drie dingen geweest zijn
om ’s avonds naar het feest te mogen)
en een goodiebag. In de goodiebag
zat een heel handig keycord, waarmee je je badge om je nek kon hangen. De eerste dag leek het heel raar
dat iedereen dat ding de hele tijd om
zijn nek had hangen, maar naarmate
de week vorderde bleek het toch wel
erg handig. Ook kwam de kaart met
een plastic beschermhoesje, waar

’s Avonds was het tijd voor de openingsceremonie in het stadhuis. De zaal
was prachtig. Erg klassiek met een
mooi plafond en chique aankleding.
Het fingerfood en de drank stonden
al voor ons klaar en na een openings
woordje van de locoburgemeester
van Helsinki was de avond geopend.
Het eten smaakte goed en ze hadden
metalen wijnglashouders voor aan je
bord, zodat je met je eten en je glas
lekker kon socializen. Als ‘First Attendee’ heb ik vooral met de Dutch Delegation gesocialized (waarvan ik de
helft
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voor het congres ook nog niet kende),
die natuurlijk andere studenten
kenden van eerdere congressen. Het
socializen was begonnen. Iedereen is
geïnteresseerd in andere culturen en
hoe farmacie in elkaar zit in andere
landen, waardoor je altijd een onderwerp hebt om over te praten. Tijdens
het openingsfeest na de receptie hield
iedereen zich nog aardig in en lagen
we weer mooi op tijd in bed.
Dag twee. Het symposium. Er waren
een aantal sprekers, waaronder twee
alumni. Het niveau was niet erg hoog
en de nederlandse delegatie heeft
weinig geleerd. De lunch was in de
kantine van de universiteit, waar
iedereen minimaal een half uur in de
rij heeft gestaan en niet alle gerechten
even lekker waren (vraag een congresganger maar eens naar de ‘Fish Balls’).
Voor het middag gedeelte had je je
van te voren opgegeven voor een
aantal workshops (of GA), waarvan
een dag voor het congres de helft
werd geannuleerd omdat ze te vol
zaten. De twee workshops, die ik

gevolgd heb: Advocacy – Theory
and Practice en Hospital Pharmacy
waren leuk. Erg interactief, een goede
manier om mensen te leren kennen
en te 
ontdekken hoe goed wij het
voor elkaar hebben hier in Nederland.
Iedereen heeft vooral veel van ons
geleerd en ik heb me verbaasd over
hoe de farmacie in andere landen
georganiseerd is (er zijn landen waar
homeopathische middelen worden

voorgeschreven door de arts). Na de
workshops kregen de mensen die
genoeg aanwezig waren geweest een
bandje voor het feest ’s avonds en
was het tijd voor het diner. Weer in de
kantine, weer lang in de rij staan.
Daarna was eindelijk het eerste
thema-feest. Als ‘Dutch Delegation’
hadden we dezelfde verkleedkleding
mee en bij de 90’s party gingen we
als opa’s en oma’s, wat hilarische outfits opleverde. Het wordt tijdens een
EPSA-congres zeker gewaardeerd als je
verkleed bent en we kregen veel complimenten en hebben veel mensen
aan het lachen gemaakt.
De dag erna was het tweede deel
van het symposium, wat het grootste
gedeelte van de studenten toch iets
minder goed volhield dan de dag
ervoor. Daarna waren er weer workshops, maar wij gingen naar de General
Assembly (GA), de Algemene Ledenvergadering van EPSA. Deze duurt de
hele week en tijdens het Annual Con-
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gress staan o.a. de verkiezingen van
de nieuwe bestuurders, commissies
en coördinatoren op de agenda. Het
diner was weer in de kantine en weer
lang wachten. Het tweede themafeestje had als thema ‘Bad Taste’ en
onze delegatie ging in dierenpak. Ook
de alumni waren weer aanwezig. Wij
hebben na de party nog een deel van
de meegebrachte consumpties in de
hotelkamer genuttigd. Ineens stond er
een Tsjech (denk ik) in de hotelkamer
en zetten we deze eerste afterparty
voort op de gang.
Donderdag waren de verkiezingen van
de EPSA Executives (bestuur). Patrick
had gesolliciteerd voor de functie
Treasurer en kreeg een waar vragen
vuur over zijn plannen voor EPSA en
zijn kwaliteiten. Hij heeft het goed
doorstaan en is verkozen tot T reasurer
van EPSA, nogmaals gefeliciteerd
Patrick! Na een hele dag GA was het
tijd voor International Night, HET
feest van het congres. Ieder land heeft
typisch eten en drinken mee voor de
rest om te proeven. Er was o.a. 40 kilo

T oblerone uit Zwitserland, kaasjes en
worst uit Portugal, chocolade uit Finland en een grote hoeveelheid drank.
Van te voren was mij aangeraden niet
de zelfgestookte drankjes te nemen,
maar tijdens de ‘Eurotrip’ kwam ik er
niet onderuit.
’s Ochtends kon het merendeel van
de Nederlanders hun bed niet uitkomen, waaronder ik. Het eerste deel
van de GA gemist. ’s Middags was het
tijd voor sightseeing. Helaas was het
weer zo slecht dat de treasurehunt
letterlijk in het water (en sneeuw) viel.
We hebben twee kerken bekeken en
in een restaurantje gezeten. Gelukkig was het ’s avonds weer droog en
ging een groot deel van de studenten
naar de Finnish Night. Iedereen had
een wit shirt aan en er waren textielstiften. Het idee lijkt me duidelijk. Een
hoop leuke, lieve, flauwe en vieze teksten in verschillende talen op je shirt.
Erg leuk!
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Zaterdag gingen Danny en ik er vroeg
uit om de presentatie en het filmpje
klaar te zetten voor tijdens de GA. Het
bid van Nederland voor het EPSA AC
2018 moest gepresenteerd worden.
Tijdens de tweede sessie kreeg Danny
het woord en heeft Nederland fantastisch gepromoot. Jurjen deed het
financiële gedeelte en iedereen was
overtuigd van ons bid. We kunnen
met trots zeggen dat Nederland is gekozen voor het congres in 2018. Na de
laatste GA sessie ging iedereen snel
naar het hotel om zich klaar te maken voor het gala. Een EPSA gala is totaal anders dan de gala’s die wij hier
in Nederland gewend zijn. De consumpties zijn niet afgekocht en het
gala is eigenlijk alleen een galadiner
met heel veel praatjes en de veiling.
Het eten was goed en er zijn behoorlijk wat flessen wijn leeg gegaan aan
onze tafel. Het K.N.P.S.V.-lied is gezongen, net als de liederen van andere
landen. Na het eten werden de items
van verschillende landen geveild. Er
werd erg veel geld uitgegeven, vooral
door de alumni. De alumni veilden
zelf een overall. Deze werd gepresen-

teerd door één van de alumni die had
gesproken tijdens het symposium op
gepaste wijze.
Bij de officiele afterparty ben ik niet
geweest, maar de afterparty in het
hotel was erg druk en gezellig. De

laatste drankjes werden genuttigd
en uiteindelijk belandde ik in bed op
het moment dat één van mijn kamer
genoten vertrok naar het vliegveld.
Het congres was nu echt voorbij. Op
de terugreis heeft iedereen geslapen
en na het afscheid op Schiphol vertrok ik weer naar het hoge noorden.
Het was geweldig en ik kan iedereen
aanraden minimaal één keer tijdens
je studie naar een internationaal congres te gaan.

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

COLOFON

Deze Folia Pharmaceutica “Slaapproblemen” is
gepubliceerd op 24 juni.

Redactie Folia Pharmaceutica 2015-2016
“Fortissimo”
Inge Roelofsen				
Jitske Langeland			
Jeroen Verwoerd			
Alexander van Schoonhoven
Lilly van Rooi				
Max Trooster				

Dankwoord
Onze dank gaat uit naar iedereen die heeft meegewerkt aan
de totstandkoming van deze
Folia Pharmaceutica. In het
bijzonder de auteurs van alle
bijdragen,
en
het
114e
bestuur
der
K.N.P.S.V.
Kopij
Redactie Folia Pharmaceutica
T.a.v. Jitske Langeland
folia@knpsv.nl
Advertenties
KNMP				
NIA					
TEVA					
Genzyme				
KNMP stipendiafonds

pag. 2
pag. 21
pag. 29
pag. 33
pag. 39

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Redacteur I
Redacteur II
Redacteur III

Realisatie
Deze Folia Pharmaceutica is gepubliceerd met Flippingbook
Professional.
Lettertypen: Calibri, Minion Pro,
Trebuchet MS.
Software: Adobe InDesign CS6.
Copyright
Copyright 2015-2016 - Alle
rechten voorbehouden. Niets
uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt door middel
van druk, fotokopie, microfilm
of welke andere dan ook zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Commissie ter
Redactie van de Folia Pharmaceutica 2015-2016 “Fortissimo”.

