Jaargang 104 - Nummer 1 - Oktober 2016				

Logo KNPSV

Folia

Folia Pharmaceutica
LOGO

Jaargang 104 - Nummer 5 - Augustus

Farmacie
in het buitenland

Formidabele inventies

Congres

Thema

Waarom 400 Belgen in
Nederland medicijnen
Onderwerpen
kopen?
Van oplossing naar
oorzaak: gevolgen van
internationalisering op
geneesmiddelgebruik

Folia Pharmaceutia - Oktober 2016

1

16 juni 2017 - 18 februari 1947

2

Folia Pharmaceutia - Oktober 2016

Diep bedroefd en geschokt zijn wij door het
overlijden van

dr. Th.F.J. Tromp
erelid der Koninklijke Nederlandse
Pharmaceutische Studenten Vereniging
Wij verliezen in dr. Tromp een zeer gewaardeerd erelid.
Landelijk en internationaal is hij van groot belang
geweest voor de farmacie en het vak van openbaar
apotheker. Hij heeft met zijn kennis en ervaring op
inspirerende wijze bijgedragen aan de opleiding van steeds
weer nieuwe generaties studenten. Besturen van de
K.N.P.S.V. heeft hij gedurende vele jaren vol toewijding
van steun en advies voorzien. Hij heeft de K.N.P.S.V.
hiermee een grote dienst bewezen.
Wij wensen zijn familie en nabestaanden heel
veel sterkte toe.
Bestuur
K.F. van Gelder
I.E.J. ten Seldam
K. Metzlar
C.M. Zwijnenburg
J. Nyirenda
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Redactioneel
Geachte leden der K.N.P.S.V.,
Geachte lezers,

commissie ter redactie van de Folia
Pharmaceutica. We wensen hen natuurlijk
heel veel plezier en succes toe en we
Het is alweer tijd voor de laatste editie van verheugen ons nu al op de volgende editie!
de Commissie ter Redactie van de Folia
Pharmaceutica ‘Formidabel’ en dus ook Het thema van onze laatste Folia is
mijn laatste voorwoord.
natuurlijk niet afscheid, maar Farmacie
in het buitenland. In elk land zijn er
Dit jaar hebben wij, als commissie, veel andere regels en voorwaarden waar een
geleerd, gestresst, maar vooral gelachen medicijn aan moet voldoen. In Nederland
en plezier gemaakt. Ondanks onze stress hebben we bijvoorbeeld het College ter
momentjes, kunnen we vooral met plezier Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
terugdenken aan het verassende en leuke en het Europees Geneesmiddelenbureau
jaar dat we hebben meegemaakt met (EMA) en in Amerika de Food and
elkaar. Toen we begonnen hadden we Drug Administation (FDA). Terwijl ze
nooit gedacht dat het toevoegen van de beide verantwoordelijk zijn voor het
Try Before You Die rubriek, ertoe zou beschermen en bevorderen van de
leiden dat we naar de KamaSutra beurs gezondheid van zowel mens als dier,
zijn gegaan of dat bijvoorbeeld de 10.000 gebruiken de verschillende organen (in
kcal challenge werd gedaan.
dit geval vooral FDA vergeleken met
EMA) andere criteria/maatstaven. Dit
Helaas is het tijd om het stokje door zorgt ervoor dat het verspreiden van
te geven en tijdens het congres is Koen geneesmiddelen wereldwijd een langer
Wortelboer, samen met de rest van zijn proces wordt, omdat er met verschillende
commissie, benoemd tot de nieuwe regels van verschillende instanties
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rekening gehouden moet worden.
Behalve dat brengt de internationalisering
van geneesmiddelgebruik ook andere
complicaties met zich mee. Ivo de
Nooijer heeft bijvoorbeeld het over het
belang van een menselijke maat bij de
internationalisering.
Hierbij moeten we helaas afscheid nemen,
maar zoals eerder gezegd hebben we het
volste vertrouwen in de nieuwe commissie
en dat er nog veel meer geweldige Folia’s
mogen komen!
Namens de Commissie ter Redactie van
de Folia Pharmaceutica, wens ik jullie heel
veel lees plezier en een hele fijne zomer!

Liefs,
Carmen de Nier
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K. N. P. S. V.
Geachte leden,
Beste lezers,
Op het K.N.P.S.V.-congres heeft de
bestuurswissel plaatsgevonden. Wij hebben ontzettend van het congres genoten,
het was een fantastisch weekend! Aan
mij nu de taak om een voorwoord tot jullie te richten. Wij hebben erg veel zin in
aankomend jaar. We zien ernaar uit om
jullie allemaal op de activiteiten van de
K.N.P.S.V. en de afdelingen te zien!
Voor jullie ligt de laatste Folia van het collegejaar. De zomer komt eraan, we hijsen
ons uit de collegebanken, mogen van de
labzalen en stappen achter de computers vandaan. Tijd om plaats te nemen in
de zon! Daarnaast staat natuurlijk die
welverdiende vakantie op het programma.
Steeds vaker vertrekken we naar spectaculaire bestemmingen. Eindelijk die rondreis
door Zuidoost-Azië, op safari in Kenia
of hiken over de vulkanen van Ecuador.
Onze Commissaris Buitenland zal, met
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een grote delegatie Nederlanders, ons in
het buitenland vertegenwoordigen op het
IPSF World Congress in Taipei, Taiwan
(waar jullie je volgend jaar ook voor kunnen inschrijven!). Kortom, er is genoeg
tijd en ruimte om een bezoek te brengen
aan het buitenland.
Tijdens de studie zijn er allerlei
mogelijkheden om naar het buitenland
te gaan. Je kan onderzoek doen in het
buitenland, stages, mee op het Student
Exchange Programme (SEP) of op één
van de congressen van EPSA of IPSF. Tijd
doorbrengen in het buitenland wordt, over
het algemeen, gezien als een prachtige
ervaring die je de rest van je leven met je
draagt. Je leert veel nieuwe mensen kennen
en bekijkt je eigen vakgebied vanuit een
andere hoek.
Maar, wat nou wanneer je de liefde van je
leven ontmoet aan de andere kant van de
wereld. Of het onderzoek in Australië is
net iets interessanter dan wat ze in Neder-
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land aanbieden. Is ons diploma hetzelfde bij ons veel goedkoper zijn dan in België.
waard? Kunnen wij ons beroep overal ter Ook komen veel Duitsers naar Nederland
wereld uitoefenen?
om bijvoorbeeld de pil op te halen. Net
zoals wij naar België en Duitsland gaan om
Daarnaast weten we natuurlijk allemaal vuurwerk te kopen. De vraag die dan ook
dat de gezondheidszorg in het buiten- kan worden gesteld is of er niet één tarief
land anders is ingericht. Zo krijg je in het voor heel Europa zou moeten gelden. Zou
buitenland veel meer geneesmiddelen mee er niet één lijn getrokken moeten worden?
zonder recept. Een antibiotica-kuurtje Zijn dit soort praktijken wel legaal?
wordt verstrekt zonder vragen te stellen.
Ook over opiaten, zoals tramadol, zullen Gelukkig kunnen we in de zomer al deze
ze minder moeilijk doen. Is de veiligheid zorgen achter ons laten en genieten van zon,
die wij in Nederland zo belangrijk vin- zee, strand en het vakantiegevoel. Ik wens
den, daarmee wel gewaarborgd? Ook de iedereen een hele mooie zomer toe. Geniet
productie van veel geneesmiddelen wordt van een paar maanden vrijheid, voor we
steeds vaker verplaatst naar Aziatische het weten is het september en kunnen we
landen. Kunnen we ervan uitgaan dat de de collegebanken weer in. Helaas staan er
kwaliteit van deze producten nog steeds voor mij geen spectaculaire bestemmingen
optimaal is?
in het verschiet, maar zal ik genieten in
een tentje op Schiermonnikoog.
Er gelden verschillende tarieven voor
geneesmiddelen binnen Europa. Deze Namens het 115e bestuur der K.N.P.S.V.,
tarieven worden door de overheid, zorgverzekeringen en industrie bepaald. Dit heeft Fleur van Gelder
als resultaat dat sommige geneesmiddelen h.t. voorzitter
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G. F. S. V. “Pharmaciae Sacrum”
Geachte lezer,
Het einde van het jaar nadert en iedereen
is druk bezig met de laatste tentamens, het
afronden van stages of het binnenslepen
van de laatste studiepunten. Ook bij
Pharmaciae Sacrum staan de laatste
activiteiten van het jaar voor de deur en
heeft onze bestuurswissel plaatsgevonden.
Aan het eind van het jaar is ons
JaarAfsluitingsKamp weer geweest en is
iedereen klaar voor de zomervakantie.
Inmiddels zijn de zomerse temperaturen
ook naar Nederland gekomen en hebben
wij tijdens het K.N.P.S.V.-congres kunnen
genieten van het heerlijke zonnetje. Alle
(bio-)farmaceuten zullen deze zomer weer
afreizen naar verre landen en laat dat nou
net te maken hebben met het thema van
deze editie.
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Het thema van deze editie van de Folia
Pharmaceutica is Farmacie in het buitenland. Tijdens onze afgelopen buitenlandse
excursies kwamen we er weer achter hoe

groot de verschillen nog zijn tussen in
Nederland studeren of in het buitenland.
Op de universiteit van Boedapest wordt
nog steeds gebruik gemaakt van oude
balansen en vorig jaar in Wenen zagen we
dat plantenkennis en fytotherapie een veel
grotere rol speelt dan hier in Nederland.
Ik zelf heb nooit de behoefte gehad om
een deel van mijn studie in het buitenland
te doen, maar ik denk dat onderzoek in
het buitenland een verrijking kan zijn
van je kennis. Ik ben benieuwd naar de
verschillen en overeenkomsten wat betreft
farmacie in Nederland en andere landen.
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Ik wens u erg veel leesplezier en hoop u
binnenkort te zien op een van de activiteiten van de K.N.P.S.V. of Pharmaciae Sacrum! Verder wil ik de commissie
complimenteren met de eerdere Folia's en
bedanken voor het afgelopen jaar.
Namens het 136e bestuur der G.F.S.V.
“Pharmaciae Sacrum”,
Keri Mangnus
h.t. praeses
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L. P. S. V. „Aesculapius”
Beste leden der K.N.P.S.V,

de WHO, de Universiteit van Genève,
Janssen Cilag, IBM, het kleinschalige
biotechbedrijf
Molecular
Partners,
Novartis, Actelion, Polyphor en het
Farmacie Historisch Museum in Basel.
Behalve dit geweldige wetenschappelijke
programma, zijn we ook een aantal dagen
opgetrokken met Zwitserse studenten.
Zij hebben ons rondgeleid door Genève,
hebben ons laten zien hoe het er bij hun
studievereniging aan toe gaat en hebben
onze tijd in Genève zeker verrijkt.

Het is mij een waar genoegen om mijn
eerste stukje te mogen schrijven in deze
Folia Farmaceutica. Op het moment
van schrijven heeft het 131e bestuur der
L.P.S.V. „Aesculapius” ‘Robuust’ plaatsgemaakt voor het 132e bestuur ‘Bouwnce’.
Ik, Bjorn Bouwer, zal mij samen met
Manon Wauters, Emma Pool, Floor de
Jong en Marije Otto een jaar lang inzetten
voor „Aesculapius”. We hebben er erg veel
zin in en hopen zo veel mogelijk van jullie te mogen begroeten op de aankomende Omdat
ons
vakgebied
enorm
K.N.P.S.V.-activiteiten.
internationaal is, vind ik het van groot
belang dat studenten betrokken zijn bij
Bij het thema ‘Farmacie in het buitenland’ de farmacie zoals die in het buitenland is
moest ik meteen denken aan onze opgebouwd. Ik kan jullie dus alleen maar
Buitenlandexcursie (BUEX) naar Basel aanmoedigen om elke mogelijkheid om
en Genève die afgelopen april heeft buitenlandervaring op te doen tijdens je
plaatsgevonden. Een dergelijke excursie studie met beide handen aan te nemen.
is de uitgelezen kans om kennis te maken Ga eens mee op een buitenlandexcursie,
met de vele mogelijkheden van de studie schrijf je in voor een SEP- of IMP-stage,
(bio-)farmacie in het buitenland. Zo zijn ga tijdens je vakantie eens langs bij een
wij in Zwitserland op bezoek geweest bij apotheek in je land van bestemming of ga
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voor een masterstage in het buitenland.
Ik ga ervan uit dat er in deze editie van
de Folia genoeg informatie staat over alle
mogelijkheden, dus lees vooral verder en
wie weet kom je je droombaan wel tegen!
Laat je vooral niet afschrikken en volg je
hart in al je studiekeuzes!
Namens het 132e bestuur der L.P.S.V.
„Aesculapius” ‘Bouwnce’,
Bjorn Bouwer
h.t. praeses asculapii

Folia
FoliaPharmaceutica
Pharmaceutia - Oktober
Augustus2016
2017

13

U. P. S. V. “Unitas Pharmaceuticorum”
Waarde leden der K.N.P.S.V.,

mooie week met een verscheidenheid aan
bezoeken aan bedrijven, maar ook de culNog een beetje onwennig zit ik achter turele activiteiten ontbraken niet. Helaas
mijn bureau het voorwoord voor alweer was de zomer toen nog ver te bekennen
de laatste Folia van dit academisch jaar aangezien het zelfs nog heeft gesneeuwd.
te schrijven. Dit betekent dat de vakantie
voor de deur staat. Dit is ook te merken De week erna heeft het One Health Conaan het zonnige weer, de zomer is eindelijk gres plaats gevonden. Hier hebben wij
écht begonnen! De opblaasflamingo’s kunnen leren hoe om te gaan met een bioen verkoelende ijsjes zijn niet aan te terroristische aanval. Aansluitend vond de
slepen. Wij kunnen ons voorstellen dat Ménage à Trois plaats in de Basis. Verder
dit het alleen maar moeilijker maakt om hebben wij tijdens de ZesUursLoop geld
gemotiveerd te blijven voor de laatste op gehaald voor het goede doel ‘Welkom
loodjes en niet lekker naar buiten te gaan in Utrecht’ en hebben verschillende teams
om te genieten van de zon. Zoals wij tijdens tijdens de CPS Pubcrawl tegen elkaar
het K.N.P.S.V.-congres eind mei tussen kunnen strijden door het doen van leude interessante lezingen en workshops ke opdrachten. Dit was een erg geslaagde
door al hebben kunnen genieten van het avond! Tijdens de BENU masterexcursie
mooie weer, vindt u hopelijk ook tussen hebben wij een workshop gehad over het
het studeren door tijd om een frisse neus beleid bij zorgprojecten. Een erg intereste halen.
sant onderwerp wat normaal gesproken
niet in de opleiding terug komt. Het midU.P. heeft zeker niet stilgezeten de laatste dagsymposium over ‘Regenerative Medipaar maanden. 40 U.P.’ers hebben in april cine’ heeft plaatsgevonden en er is een barmogen afreizen naar Sofia, Bulgarije voor becue geweest voor zowel de eerstejaars
de Buitenlandexcursie. Het was een erg studenten als de masterstudenten. Daar-
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naast zijn de U.P.’ers actief bezig geweest
tijden het S&G-docentensporttoernooi en
de S&G-sportactiviteit. 14 juni 2017 heeft
de bestuurswissel plaatsgevonden. Hierbij
heeft het 122e bestuur plaatsgemaakt voor
het 123e bestuur. Aansluitend heeft het
geslaagde EFC-wisselfeest plaatsgevonden.
In deze editie van de Folia staat de ‘Farmacie
in het buitenland’ centraal. Hoewel wij als
Nederlanders flink kunnen klagen over de
gezondheidszorg, hebben wij het stiekem
toch best goed geregeld vergeleken met
andere landen. Medicijnen en zorg zijn
voor iedereen toegankelijk en door ons
verzekeringsstelsel wordt het toch nog
enigszins betaalbaar gehouden. Maar er
kunnen ook problemen in Nederland
ontstaan door bijvoorbeeld geneesmiddel
tekorten. In zulke gevallen moet er dan
juist uitgeweken worden naar import
vanuit het buitenland. Samenwerking
is dus cruciaal. Mocht u deze zomer op
vakantie naar het buitenland gaan of
komend academisch jaar een stage in het

buitenland gepland hebben, neem dan
vooral een kijkje in de apotheken daar! Dit
kan alleen maar leerzaam zijn.
Om het jaar ontspannend af te sluiten staat er nog een aantal U.P.-activiteiten op
de agenda. De eerste U.P.-borrel van het
123e bestuur zal plaatsvinden, er staat een
cocktailworkshop gepland en wij zullen
het eerste weekend van juli afreizen naar
Oss voor het S&G-eindejaarsweekend. Wij
willen u graag veel succes wensen met de
laatste loodjes van het jaar en geniet alvast
van uw vakantie!
Veel leesplezier met de laatste Folia van
dit academisch jaar en wij hopen u na de
vakantie weer uitgerust te mogen begroeten
op K.N.P.S.V.- of U.P.-activiteiten.
Met vriendelijke groeten,
Namens het 123e bestuur der U.P.S.V.
“Unitas Pharmaceuticorum”,
Nienke Op ’t Hoog
h.t. praeses
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Ph. V. D. “Hygeia”
Lieve K.N.P.S.V.’ ers,
Eén van de belangrijkste zaken waar de
K.N.P.S.V. haar pijlen op richt is het internationale aspect van de (bio-)farmacie. Stages via het Student Exchange
Programme (SEP), congressen van de
European Pharmaceutical Students’ Association (EPSA) en de International Pharmaceutical Students Federation (IPSF), de
TWIN, internationale sprekers: noem het
maar op! In 2014 was zelfs het jaarlijkse
congres van IPSF in Utrecht georganiseerd
door een groep enthousiaste Nederlanders
die samen de Reception Committee (RC)
vormden. Afgelopen jaar heb ik met mijn
bestuur een nieuwe RC mogen installeren. Ditmaal is de RC geïnstalleerd om het
EPSA Annual Congress van 2018 te organiseren! Je kunt zien aan de huidige RC
dat het Pharmaceutisch Vrouwen Dispuut
‘Hygeia’ ook erg internationaal georiënteerd is. De RC bestaat namelijk uit wel
vijf vrolijke, roze meiden van ‘Hygeia’ en
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ook in de Pre-Congress Tour-commissie is
‘Hygeia’ vertegenwoordigd!
Veel studenten gaan de uitdaging aan
om één van hun stages in het buitenland
te doen. Steeds makkelijker worden contacten gelegd tussen universiteiten uit
verschillende landen en zijn uitwisselingsprojecten mogelijk. Binnen ‘Hygeia’ zijn
er momenteel twee leden die voor langere tijd in het buitenland wonen. Mieke is
hard aan het werk in Noorwegen en Anita
in Denemarken. Allebei zijn ze actief binnen de farmaceutische wereld en het is erg
interessant wanneer ze ons vertellen over
hoe dingen in het betreffende land worden
aangepakt in vergelijking met Nederlandse gewoontes. Ook de naam ‘Hygeia’
is natuurlijk bekend in het buitenland. Een
van onze leden kwam laatst namelijk onze
dispuutsnaam tegen op een gevel van een
gebouw in Singapore!
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Met ‘Hygeia’ hebben we de afgelopen
periode helaas geen internationale
activiteiten meegemaakt, maar gelukkig
wel erg leuke activiteiten. Zo waren we met
veel leden aanwezig op het 74e congres
der K.N.P.S.V. en hebben we genoten
van het programma én het mooie weer.
Daarnaast kunnen we met trots vertellen
dat we tijdens het congres zeven nieuwe
meiden uit de verschillende steden hebben
gevraagd om bij ons dispuut te komen!
Congrescommissie, bedankt voor het
organiseren van het wederom fantastische
congres! Ook zijn we halverwege juni
met een grote groep afgereisd naar
Idskenhuizen – wat overigens qua afstand
net het buitenland lijkt – voor ons jaarlijkse
voorjaarsweekend. Het was prachtig weer
en we hebben tegen elkaar gestreden
tijdens de Olympinkse activiteiten! Vrijdag
30 juni hebben we een cycling dinner
georganiseerd in ’t Leydsche, waarbij we
elke gang van het diner bij iemand anders
thuis genuttigd hebben. Uiteraard zijn we

daarna nog de stad in gegaan voor wat roze
dansjes en drankjes. Vrijdag 28 juli is het
weer tijd voor het maandelijkse etentje, wat
ditmaal in Groningen plaats zal vinden.
Overigens zal eind september een delegatie
van ‘Hygeia’ wel internationaal gaan om
gezamenlijk ‘ein prosit der gemütlichkeit’
uit te brengen in het Duitse München op
de Oktoberfesten!
Nog veel leesplezier toegewenst met deze
Folia Pharmaceutica en alvast een fijne
zomervakantie namens het hele dispuut!

Veel liefs,
Janna Hoogduin
h.t. voorzitter
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Waarom 400 Belgen in Nederland
medicijnen kopen?
Dirk Van Duppen

Zaterdag 6 mei overspoelden 400 Belgen
het pittoreske Nederlandse grensstadje
Hulst. Ze kwamen van overal, met
bussen vanuit Deurne, Hoboken, Zelzate,
Molenbeek en Schaarbeek. Op initiatief
van de groespraktijken van Geneeskunde
Voor Het Volk en de Belgische PVDA
trokken ze naar Nederland om
daar medicamenten te gaan kopen.
De maagzuurremmer omeprazol 40 mg
in grote verpakking bijvoorbeeld, kost
in België 52 euro. Sinds 1 april moet de
patiënt dat bedrag volledig uit eigen zak
betalen, want minister De Block heeft het
geneesmiddel in deze verpakking uit de
terugbetaling gehaald. In Nederland kost
hetzelfde geneesmiddel in dezelfde dosis
en verpakkingsgrootte van dezelfde firma
9 euro. Negen euro versus tweeënvijftig
euro, tel maar uit en dat is lang niet het
enige voorbeeld. De corticosteroïde
neusspray Flixonase voor allergie en
sinusitis kost bij ons 15 euro en die is sinds
1 april ook volledig uit eigenzak te betalen.

In Nederland kost dezelfde neusspray 4,50
euro. Vierenhalve euro versus vijftien
euro. Dat tikt allemaal aardig aan. Tien
jaar geleden organiseerden we al een eerste
reis naar Hulst met bussen vol patiënten.
Toen lag de klemtoon op paracetamol.
Voor de prijs van één doosje paracetamol
kun je in Nederland zes tot acht doosjes
kopen. Dat komt omdat winkelketens
zoals Kruidvat hun paracetamol in het
groot met aanbestedingen aankopen.
Maar sindsdien kopen ze dus in Nederland
ook de receptplichtige geneesmiddelen
met aanbestedingen aan, met even
spectaculaire prijsdalingen als gevolg.
Geen Zeelands, maar wel Nieuw-Zeelands
model
Nochtans willen wij geen Nederlands
model, wij willen een Kiwi-model. Het
nadeel van het Nederlandse systeem is dat
de ziekenkassen daar geprivatiseerd zijn.
Het zijn die private zorgverzekeraars die
de opbrengsten van die prijsdalingen in
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hun zak steken. In Nieuw-Zeeland heb je
net zoals in België één publieke ziekteverzekering en die koopt geneesmiddelen via
openbare aanbestedingen. Daarom wordt
dit systeem kiwi-model genoemd. In tegenstelling tot de private aanbestedingen van de zorgverzekeraars in Nederland
vloeit bij openbare aanbestedingen de opbrengst terug naar de patiënten en hun gemeenschappelijke ziektekostenverzekering.
Prijs per
90 DDD (3
maanden)
in euro

Inkoopprijs
apotheker
België
goedkoopste

(generiek)
1.Atorvas- 16,03
tatine (20)
2.Simvastatine (40)

InkoopBesparing
prijs
miljoen
apotheker euro
Nederland
(kiwipil)
2,70

21,61

13,38

1,64

21,78

3 Omepra- 39,56
zol (40)
4 Panto19,06
prazol (40)

2,46

29,30

1,61

46.94

5. Duloxe- 22,89
tine (30)

5,45

21,04

6.Bisopro- 6,50
lol (5 )

1.91

13,60

Bij ons worden openbare aanbestedingen al
toegepast op vaccins. Zo daalde de prijs van
het vaccin tegen baarmoederhalskanker
in 2010 van 330 euro per vaccinatiekuur
naar 52 euro dankzij een openbare
aanbesteding. Sindsdien wordt dit vaccin
gratis in alle scholen toegediend en is de
vaccinatiegraad gestegen van 10 naar 90
procent. Als dat voor vaccins kan waarom
dan niet voor geneesmiddelen?
Mochten we hier kunnen genieten van
Nederlandse prijzen op de tien meest
kostende geneesmiddelen uit patent en
met volledig behoud van de huidige marges
voor de apothekers, zou dat meteen een
besparing van 203 miljoen euro opleveren.
Zie tabel 1.
8 Metformine
(850)
9.Aripiprazol

2,97

2.27

2,60

131,32

5,11

21,55

2,23+1,12
= 3,35

18,10

10. Com- 31,90
binatie van
perindopril met
amlodipine
Totaal

203,82

Tabel 1. Prijsvergelijking van tien geneesmiddelen in de top 25 waarvan het patent verlopen is en
de besparing die men bekomt als men voor dezelfde geneesmiddelen Nederlandse preferentiële
prijzen in België zou bedingen. Hierbij behouden de apothekers volledig de huidige marges.
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Slim kiwibeleid
Een slim kiwibeleid betekent een rationeel
en kosteneffectief geneesmiddelenbeleid
gebaseerd op een proces bestaande uit drie
stappen, waarbij de overheid:
1) Vertrekt vanuit een wetenschappelijke
behoefteanalyse.
2) De beste geneesmiddelen kiest op basis
van objectieve wetenschappelijke criteria
en studies (evidence based medicine).
3) Gebruik maakt van de gezamenlijke
koopkracht van de gemeenschap, via de
ziekteverzekering, om in de onderhandelingen met de firma’s via openbare offerte-aanvraag, of één van haar varianten,
voor die beste geneesmiddelen de beste
prijs te bedingen.

resultaat bijvoorbeeld acht of meer andere
studies die aantonen dat het product niet
beter werkt dan placebo. Iets wat nu het
geval is met de antidepressiva van het SSRI-type. Ook al zijn de uitkomsten van die
studies geen klinische harde eindpunten
zoals ziekte of sterfte, maar tusseneindpunten zoals cholesterolwaarde of bloeddrukwaarden.

Dit beleid contrasteert in deze drie stappen met wat nu gebeurt.
1) Er wordt nu niet vertrokken van een behoefteanalyse. Ieder bedrijf dat een geneesmiddel aanbiedt, dat in twee gerandomiseerde gecontroleerde klinische studies
(RCT’s) kan aantonen dat het veilig is en
beter werkt dan placebo, moet volgens
de EMEA (het Europees agentschap voor
erkenning van nieuwe geneesmiddelen)
worden toegelaten. Ook al zijn die studies
door de producent zelf gesponsord, ook al
zijn er naast die twee studies met positief
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2)
Zoals
hiervoor
beschreven,
worden nu massaal nieuwe geneesmiddelen erkend en terugbetaald die geen
toegevoegde waarde kunnen aantonen
tegenover het beste wat al op de markt is.
Het kiwi-model betaalt daarentegen alleen
die producten terug die een toegevoegde
waarde kunnen bewijzen. Het kiest dus
een lijst van beste geneesmiddelen die de
eerste keuze worden in de terugbetaling.
Pas als de patiënt dit geneesmiddel niet
zou verdragen kan er mits gemotiveerde
aanvraag een geneesmiddel buiten de lijst
worden terugbetaald.
3)
Nu hebben we veel te hoge prijzen,
ook voor de generieke geneesmiddelen,
veel te veel keuzes, veel te veel dezelfde
geneesmiddelen die worden terugbetaald
aan dikwijls sterk verschillende prijzen
en is het de marketingskracht van de firma die het meest het voorschrijfgedrag
bepaalt. Daardoor kennen we de tendens
dat te veel de nieuwste, de duurste en daarom niet de beste geneesmiddelen worden
voorgeschreven.

artsen die niet meer moeten kiezen tussen
een onmogelijk aantal aan verschillende
geneesmiddelen voor eenzelfde indicatie.
Er zijn in België 22 verschillende NSAID
moleculen op de markt, verkocht onder 85
verschillende merknamen. Veertien verschillende calciumantagonisten verkocht
onder veertig verschillende merknamen.
Er is geen enkele collega vragende partij
voor zoveel verschillende merknamen
voor eenzelfde geneesmiddel, of zoveel
verschillende geneesmiddelen voor eenzelfde indicatie. In Nieuw-Zeeland staan 8
verschillende NSAID’s en 7 verschillende
calciumantagonisten op de kiwi-lijst en
daarmee kan iedereen geholpen worden.
Voor de apothekers die in hun kasten
niet meer ontiegelijk veel verschillende
merkdoosjes van eenzelfde geneesmiddel
moeten inslaan. Verzekerd zijn van het
afleveren van eerste keuze producten en
hun apothekersmarges volledig kunnen
behouden.

Voor de farmaceutische industrie die
Kiwi-model is goed voor iedereen
echt uit is op innovatief onderzoek. Het
kiwi-model lost grotendeels de ‘me too’
Het kiwimodel is een goed model voor ie- problematiek op. Kopieën of varianten
dereen. Voor de ziekteverzekering die zeer op de markt brengen van lucratieve
veel geld daarmee kan besparen. Voor de geneesmiddelen, om een deel van die
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markt in te pikken, wordt door het
kiwi-model ontmoedigd. Geneesmiddelen zonder duidelijk bewezen toegevoegde
waarde worden immers niet terugbetaald.
Onderzoeksbudgetten, die nu in Europa volgens een onderzoek van toenmalig
eurocommissaris Neelie Kroes 17 procent
van de kostprijs van een geneesmiddel bedragen, kunnen bijna volledig naar innovatief onderzoek gaan. Volgens datzelfde
rapport is dit nu slechts 1,5 procent. Ook
de marketingbudgetten kunnen serieus
slinken. De belangrijkste drijfveer voor
marketing in de farmaceutische sector is
immers de wildgroei aan ‘me too’s’, want
als je artsen moet overtuigen dat uw product een ietsje pietsje beter is dan dat van
al die concurrenten, heb je veel marketingkracht nodig.
Marketing bedraagt volgens ditzelfde rapport Kroes 23 procent van de prijs van een
geneesmiddel.

Het is vooral goed voor de patiënt die
verzekerd is van de beste kwaliteit van de
geneesmiddelen die hij voorgeschreven
krijgt en tegelijkertijd bij bijvoorbeeld
intolerantie van de eerste keuze. De
patient kan dan beroep blijven doen op
andere geneesmiddelen die betaalt worden
door zijn ziekteverzekering.

Bronnen:
Escapo 2016
www.riziv.be Top 25 2016
www.bcfi.be 2017
www.medicijnkosten.nl 2017
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Van oplossing naar oorzaak;
gevolgen van internationalisering
op geneesmiddelgebruik
Ivo de Nooijer
Internationalisering is een breed begrip.
Hier benader ik het als het samenwerken
en handelen over de landsgrenzen. Anders
dan overheersing laat internationalisering
ruimte voor de eigen normen, omdat niet
één groep of land overheerst, maar zij wel
allemaal onderling verbonden zijn, draagt
een land de gevolgen van wat ergens anders
gebeurt. Concreet is dat zichtbaar in het
geval van cybercriminaliteit. In landen
zonder effectieve handhaving worden
aanvallen op touw gezet op de meer
ontwikkelde landen. Of anders, autoritaire
regimes die informatiestromen via
internet of media proberen te beheersen
om ongewenste gedachten bij de bevolking
te vermijden.

farmaceutische preparaten ongekende en
soms ongewenste mogelijkheden. Neem
bijvoorbeeld de opioïden epidemie in de
VS.

Oxycontin (werkzame stof oxycodon)
kwam in 1996 op de markt. De producent,
Purdue Pharma, Stamford, startte een
zeer geraffineerde marketingcampagne.
Verkoop groeide binnen vier jaar naar
meer dan $ 1 miljard en vier jaar daarna
was Oxycontin het meest misbruikte
geneesmiddel in de VS. Het artikel van Van
Zee uit 2009 (Am J Public Health. 2009
February; 99(2): 221–227) over de wijze
waarop dit product in de markt gezet is,
is erg lezenswaardig en hoewel dat vragen
oproept over ethiek van geneesmiddelen
Voor de farmacie, zowel het ontwikkelen verkoop in de VS, wil ik mij hier richten
van middelen als het voorschrijven, lijkt op de epidemie.
dit wellicht wat abstract. Pillen en poeders
zijn vaste stoffen en het gebruik is geborgd In mei dit jaar meldde de Economist dat
aan normen en regels. Dit is echter maar in de VS opioïden in 2016 naast autoschijn. Juist de internationalisering ongelukken en vuurwapens de meeste
van kennis en handel, creëert ook voor dodelijke slachtoffers maakten. Hoewel
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deze statistiek voor veel mensen beelden
oproept van ‘drive-by shootings’ en bendes
blijkt de praktijk beangstigend dichtbij
de reguliere farmaceutische industrie en
apotheek te liggen. De meeste slachtoffers
zijn van middelbare leeftijd en komen
uit niet geürbaniseerde gebieden. In het
Middenwesten, maar ook het Noordoosten
worden kleine steden en dorpen getroffen.
Een sprekend voorbeeld is een vrouw van
in de 40 die gewapend overval pleegt op
een apotheek in het slaperige West Virginia
om aan pijnstillers te komen.

dan bijvoorbeeld heroïne. Het genoemde
artikel in de Economist meldt dat 1 kg
fentanyl in China gemiddeld $ 4.000
kost en, vanwege de sterke werking, kan
worden versneden tot een straatwaarde
van $ 1,5 miljoen. Heroïne moet het
doen met een marge van ‘slechts’ $
74.000 per kilo. De kleine dosis maakt
het ook makkelijk om fentanyl in kleine
hoeveelheden te verzenden. Verzendingen
die veel moeilijker te controleren zijn.
Enkele grammen gekocht op internet en
verstuurt vanuit het Verre Oosten zijn voor
de autoriteiten praktisch niet te stoppen
De epidemie is een uitvloeisel van de onder de huidige omstandigheden.
brede beschikbaarheid en de consumptie
van opioïden. Dat is, zoals hierboven
genoemd, een gevolg van de opzet van de
geneesmiddelenmarkt. Pijnstillers, vooral
oxycodon maar ook het sterkere fentanyl,
zijn producten die in grote aantallen
worden voorgeschreven door artsen. In
2011 piekte het voorschrijven, maar het
gebruik neemt nog niet af. Eerder is er
een overstap te zien naar de illegale markt
voor deze producten en dan gaan het niet
om de traditionele opioïden als heroïne,
maar illegaal oxycodon of fentanyl. Dat
gemaakt wordt in een legale fabriek in het
Verre Oosten.
De handel in deze producten floreert, niet
in de laatste plaats omdat het lucratiever is
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Een ander probleem dat hier mee
samenhangt is de counterfeit medicatie.
Schattingen uit 2010 stellen dat de markt
in Nederland voor namaakmedicatie toen
al bijna 80 miljoen euro was, Europa breed
bedroeg het al meer dan 10 miljard. Dit
probleem raakt zowel de patiënten als
de betrokken bedrijven en uiteraard de
apothekers en overheden die daartussen
zitten.
In een artikel uit 2014 (Am Health
Drug Benefits. 2014 Jun; 7(4): 216–224)
worden een aantal oorzaken genoemd. De
toegenomen handel via internet, complexe
toegang tot medicijnen en de supply chain.
Redenen voor, in dit geval, Amerikanen
om producten te bestellen via sites die
ze niet kennen of zich anders voordoen
dan ze zijn. Aan de aanbod kant speelt
een voorspelbare logica. De handel in
namaakmedicijnen is veel lucratiever dan
bijvoorbeeld handel in cocaïne. Er wordt
een factor van 2000 keer genoemd, aldus
een bron in het genoemde artikel.

het geneesmiddelen gebruik in ons land.
De cijfers uit 2010 laten zien dat ook
Nederlandse consumenten hun eigen weg
zoeken. Het is dus geen probleem wat zich
beperkt tot de Verenigde Staten en hun
maatschappelijke keuzes.
Productie in China, verkoop op een webplatform en verzonden via DHL. Het is de
route die fentanyl volgt, maar ook fidget
spinners en veel ander kinderspeelgoed.
De patiënt die op internet een diagnose
stelt en, na een afwijzing door de huisarts,
aan zelfmedicatie doet, hoeft geen ervaren
gebruiker van het ‘dark web’ te zijn om
producten keurig thuis te laten bezorgen.

In de VS, waar de geneesmiddelen
markt vrij is, is de consument/patiënt
gewend zelf alle farmaca te kopen. In
Nederland is dat niet helemaal anders,
immers OTC producten via apotheek of
drogist vormen een belangrijk deel van
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Internationalisering brengt de wereld
aan je voordeur. Of het nu onbedoelde
gevolgen zijn van een systeem, zoals het
voorschrijfbeleid bij de pijnstillers, of
het gebruik van internet om het systeem
te omzeilen, zoals bij namaakmedicatie,
landen kunnen dit soort problemen niet
oplossen door voor eigen land regels te
maken. Een verbod dat niet te handhaven is,
doet meer kwaad dan goed. Internationale
afspraken zijn een alternatief, maar vragen
een lange adem en hebben bescheiden
effect.
Een
meer
haalbare
route
lijkt
gedragsbeïnvloeding te zijn, bijvoorbeeld
voorlichting gekoppeld aan een financiële
prikkel. Hoewel geen panacee, biedt het in
veel gevallen een effectieve manier om het
ongewenste gedrag, bijvoorbeeld roken,
te verminderen. Een financiële prikkel
is duidelijk. Voorlichting is uiteraard
makkelijker gezegd dan gedaan. In de tijd
dat feiten meningen zijn, zoals bijvoorbeeld
rond vaccinatie, is een waarschuwing van
een deskundige ook ‘maar een mening’.
Een mening die met één zoekopdracht op
internet in de stortvloed van meningen
verdwijnt. Om boven die achtergrondruis
te komen is ‘een hek om internet’ geen
oplossing.

28

Door mensen met de juiste taal en
context te benaderen, kunnen we effectief
communiceren. Dan voelen mensen zich
gezien en gehoord en luisteren ze. Dan
maakt voorlichting kans effectief te zijn.
Immers, dan is de boodschap afgestemd
op de ontvanger en onderscheid de
boodschap zich van al die generieke
informatie. Dit vereist wel begrip voor
iemand aan de balie, aan de lijn of achter
de computer, inzicht in de situatie
en gevoel voor zijn of haar taal. Wat
averechts werkt is onpersoonlijke uitleg of
feiten waar de ontvanger de context niet
van kent of niet op waarde kan schatten.
Paradoxaal genoeg vraagt de toenemende
internationalisering dus ook te onthouden
waar de menselijke maat een voorwaarde
is om effectief te zijn en dat menselijke is
ook juist het gene dat de mensheid bindt.
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BENU KRACHT VAN 8!
Bij BENU Apotheek staat u centraal. Wij staan voor optimale service
en kwaliteit, geven u graag advies en begeleiden u bij het verstrekken
van medicijnen. Dat vatten we samen in de Kracht van 8.
1

3

WE STAAN KLAAR VOOR
UW GEZONDHEIDSVRAGEN

UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
BIJ ONS IN VERTROUWDE HANDEN

2
DESKUNDIGE
VEILIGHEIDSCHECK VAN UW
MEDICIJNGEBRUIK

5
ONZE ZORG IS ALTIJD MAATWERK

4

6
DAG EN NACHT
BEREIKBAAR VIA APOTHEEK,
DIENSTREGELING EN ONLINE

HERHAALSERVICE
VOOR UW MEDICIJNEN

7
UW MENING TELT

8
SERVICE MET
EEN GLIMLACH
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Congres
Lieve lezers van de Folia,
Het is alweer meer dan een maand geleden
dat de grootste activiteit van de K.N.P.S.V.
op het programma stond. Nu de laatste loodjes van het studiejaar erop zitten, wordt het dan ook hoog tijd om (vol
weemoed) terug te blikken op het 74e
Congres der K.N.P.S.V.
Op donderdag 25 mei arriveerden 130
enthousiaste (bio-)farmacie studenten
uit de vier verschillende steden in het
zonnige zuiden voor ons congres. Aan
ons als Congrescommissie de eer om alle
studenten te ontvangen en door Kasteel
de Berckt te leiden bij een temperatuurtje
van ongeveer 30 graden. Daarna stond
er een touwtrek-rally op het programma,
met Groningen als winnaar. Omdat de
besturen van deze versnelde touwtrekrally niet vermoeid genoeg waren, had
hc ‘barCODE’ een speciale Goodwillactiviteit in petto. Terwijl alle andere
deelnemers aan hun tan konden werken

30

(wat doorgaans niet lukt vanwege alle
lab-uren), zwoegden de (inmiddels oud-)
besturen zich door een estafettebaan met
verschillende lekkernijen om een prachtig
bedrag voor het Beatrix Kinderziekenhuis
op te halen. Chapeau jongens! ’s Avonds
mocht het 115e bestuur der K.N.P.S.V. het
stokje overnemen van het 114e bestuur, wat
een erg spannend en emotioneel moment
was voor beide besturen. Aansluitend
vond een borrel plaats, welke niet tot lang
doorging, omdat iedereen de volgende dag
weer fris moest zijn voor het symposium.
Een aantal leden van het trekzakgenootschap, dat tegelijkertijd met ons in het
kasteel verbleef, vonden echter dat de borrel toch wat lang was doorgegaan. Daarom besloten zij ons om half 8 ’s morgens
op een gang-concert te trakteren. Na deze
vroege muzikale traktatie zat iedereen vol
frisse moed voor het symposium.
Het symposium bleek gelukkig een
erg interessante dag, waarin veel is
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uitgelegd over farmacogenetica. Niet
alleen de achtergrondkennis kwam aan
bod, ook erfelijke ziekten, praktische
implementatie en regelgeving op gebied
van farmacogenetica passeerden de revue.
Dankzij onze dagvoorzitter dr. Vera
Deneer werden alle vragen beantwoord
en werden er nog wat vurige discussies
gevoerd. Aan het eind van de dag was
iedereen dan ook toe aan wat verkoeling.
Gelukkig stond Talent&Care klaar met
een lekker (gekoeld) wijntje. Tijdens
de netwerkborrel heeft Talent&Care
iedereen aan het nadenken gezet over
hun carrière en toekomst middels een
leuke interactieve (pub)quiz. De dag werd
spetterend afgesloten als sinner or saint,
waarbij iedereen volledig in stijl tot in de
late uurtjes kon dansen op hitjes.

geen tijd voor rust, omdat de receptie van
het 115e bestuur al van start ging. Bij het
diner is vervolgens ouderwets gezongen,
waarna het themafeest van start kon. Normaal ben ik altijd fan van verkleed gaan
in dierenpak, behalve deze ene dag van
het jaar, omdat het veel te heet was. Toch
mocht dit de pret niet drukken en heeft
iedereen zitten ‘pils hakken in dierenpakken'.
Helaas betekende dit alweer het einde van
het congres en voor ons ook het einde
van ons commissiejaar. Ik wil graag de
RC en Lustrumcongrescommissie ‘Lucky’
succes wensen bij de organisatie van hun
congres. Elk jaar denk ik dat congres niet
leuker kan worden en elk jaar worden mijn
verwachtingen toch weer overtroffen.
Hopelijk lukt dit ook volgend jaar weer!

Op zaterdag kon iedereen gelukkig wat
rustiger wakker worden en met de tai chi Lisa-Marie Smale
workshop konden de deelnemers ook nog
helemaal tot ontspanning komen volgens
Chinese traditie. Na een collegetour met
een net-afgestudeerde apotheker, was het
tijd voor de culturele activiteit. Daarvoor
vertrokken we naar graanbranderij ‘de
Ijsvogel’. Hier zagen wij hoe zij likeuren
produceerden en konden we lokale specialiteiten en likeuren proeven op het terras. Eenmaal terug bij het Kasteel was er
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Afscheid
In mijn voorwoord heb ik al namens mij en mijn commissie eigenlijk al afscheid
genomen, maar ik wilde toch de rest van mijn commissie ook de kans geven dit in
hun eigen woorden te doen. Net zoals in onze eerste Folia, toen we ons zelf nog even
aan jullie voorstelden, zullen we nu allemaal individueel afscheid van jullie nemen.
Dit jaar kunnen we terugkijken op een
geweldig jaar. We kunnen, al zeg ik het
zelf, met trots terugkijken naar onze
edities. Het heeft soms wat stress gegeven, maar in het algemeen hebben we
vooral erg veel plezier gehad. Van onze
borrelavonden, voor inspiratie natuurlijk,
tot onze wilde plannen voor Try Before
You Die. Een terugblik van het jaar heb
ik al in het voorwoord gedaan, dus deze
mogelijkheid wil ik nemen om nog even
snel mijn commissie te bedanken. Zonder
hen had het allemaal niet gekund en was
het niet zo’n gezellig jaar geworden en
het was me een eer om met jullie in de
commissie te zitten! Behalve mijn commissiegenoten, moet ik jullie als lezer
natuurlijk ook bedanken! Zonder jullie
heeft het natuurlijk geen zin om steeds
een editie uit te brengen. Dank jullie allemaal en heel veel succes en plezier aan de
volgende commissie!

Het zit er alweer op, een jaar lang bikkelen met de liefste mensen om een serie
prachtige Folia’s te ontwerpen. We hebben
afgelopen jaar een geweldig jaar gehad,
waar we elkaar goed hebben leren kennen. Met veel borrels en feestjes, maar
ook serieuze vergaderingen, heb ik met
mijn commissie een geweldig jaar gehad.
Ik vind dat we met trots terug mogen
kijken op onze edities van de Folia Pharmaceutica. Vanaf hier gaan we onze taak
overdragen aan de nieuwe commissie,
wat we gaan doen aan de hand van een
overdrachtsdiner. Ik hoop dat we hen veel
goede tips en weetjes mee kunnen geven,
zodat zij komend academisch jaar ook vol
plezier aan de Folia’s zullen werken!
Imke Bruns
h.t. secretaris

Carmen de Nier
h.t. voorzitter
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Lieve lezer,
Dat was het dan! Een jaar lang hebben we
met ons zessen de edities mogen maken
voor dit mooie verenigingsblad. Bij tijd
en wijle was het aanpoten (tot en met een
dubbele congreseditie aan toe), maar we
zijn trots op onze bladzijde in de geschiedenis van de Folia. Naast een nieuwe opzet
voor het blad en een nieuwe drukker was
er ook een nieuw katern in de vorm van
de Try Before You Die dat menige gestoorde situatie heeft opgeleverd. Daarnaast
heb ik genoten van het vergaderborrelen/
feesten/kamasutrabeurs bezoeken met
deze Formidabele commissie, dank jullie
wel!
Ik wens onze opvolgers heel veel succes, en
zie uit naar de edities van komend jaar!
Laurens Zur Muhlen
h.t. penningmeester

foto

Dit was het alweer, een jaar hard werken
om ook nu weer een mooi blad neer te
zetten. Met een mooie vernieuwing van
de Folia door middel van de Try Before
You Die hoop ik dat er nog vele positieve
veranderingen op ons staan te wachten.
Hier valt natuurlijk het laten drukken van
alle edities onder, waar iedereen op zat te
wachten. Ik ben zeer benieuwd wat onze
opvolgers er volgend jaar voor moois van
zullen maken! Het was me een eer om dit
jaar deel uit te mogen maken van deze
commissie.
Tim Kroon
h.t. redacteur I
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Ons jaar als Folia commissie zit er alweer bijna op, wat een mooi jaar is het
geweest en wat een mooie edities hebben
wij neergezet. Volgend jaar zal de Folia
gedrukt worden, waar ik erg naar uitkijk.
Met een gedrukte versie zie je toch beter je foto
harde werk. Ik ben daarom super blij voor
de volgende Folia commissie, en wens ze
erg veel succes!
Milan van der Vlugt
h.t. redacteur II

foto

Afgelopen jaar is weer voorbij gevlogen!
Wat hebben we mooie edities van de Folia
Pharmaceutica neergezet. Met veel plezier
kijk ik terug op dit jaar waarin we mooie
borrels en friettafels hebben gehad. Af en
toe hadden we wat stress om onze deadline te halen, maar daarnaast hebben we
ook veel gelachen om van alles. Vooral om
onze uitstapjes naar verschillende dingen voor onze nieuwe rubriek, Try Before
You Die’ Hiervoor wil ik mijn formidabele
commissie graag bedanken voor dit topjaar!
Nu is het tijd om het stokje door te geven
aan de volgende commissie. Ik wens jullie veel succes, maar natuurlijk vooral veel
plezier!
Anne van Reeuwijk
h.t. redacteur III
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Agenda
G. F. S. V. “Pharmaciae Sacrum”
K. N. P. S. V.
23/07 - 29/07 EPSA summer univerity
31/07 - 10/08 43rd IPSF World Congress

04/07
P.S. -borrel
29/08 - 30/08 Binnenland bedrijven 		
bezoek
31/08
Facultaire introductiedag
08/09 - 10/09 Eerstejaars Introductiekamp

L. P. S. V. „Aesculapius”
14/08 - 18/08 EL CID-week
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U. P. S. V. “Unitas Pharmaceuticorum”
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Colofon
Deze Folia Pharmaceutica ‘Farmacie in
het buitenland’ is gepubliceerd op 31-082017

Advertenties
KNMP
Apotex
BENU
Teva
VNA 		
NIA		
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