
Deelnemersbijeenkomst
LANA

24 maart 2022



Agenda

• Welkom door Wietske Overmars, voorzitter  

• Mededelingen bestuur

• Presentatie Amar Levens over de eerste resultaten van de 
feasability studie CYP2C19 genotypering bij prasugrel- en 
ticagrelorgebruik

• Presentatie Sanaa Benmoussa namens de LANA werkgroep 
oncologie over de eerste resultaten van het project digitale 
informatieoverdracht intramurale oncologische infuustherapie 
naar de openbare apotheek

• Presentatie Annemieke Floor-Schreudering over de SIR 
praktijktraining onderzoek 

• Parkinsonzorg  apothekers

• Transmurale medicatieoverdracht

• Scholing: stand van zaken

• WVTTK / rondvraag

• Sluiting (21.00 uur)



Mededelingen van het bestuur

• Deelnemersaantal

• Studenten betrekken bij LANA

• Aandacht voor innovatieve projecten

• LANA krijgt navolging

• Behoefte aan meer contact met bestuur?



Deelnemersaantal

Eind december 2020: 53

Nu: 69

Deelnemers krijgen 1 
scholing per jaar gratis
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Studenten

• Deelnemers van de toekomst

• Zijn welkom bij lunchbytes, nascholing en 
deelnemersbijeenkomsten enz.

• Kunnen nieuwsbrief ontvangen

• Geen deelnemersbijdrage, kostprijs voor nascholing

• Werving via de Masteropleiding Farmacie 



Innovatieve 
projecten: 
onderzoek in de 
apotheek

Brainstorm bestuur: dit verdient 
meer aandacht!

Twee uitwerkingen: 

via het SIR → later meer

via de Masteropleiding Farmacie: 
Onderzoeksproject van een student 
→Mieke Mulder



LANA krijgt navolging

• “Het initiatief voor ANNA ligt net als bij het 
eerder gestarte Leids Academisch Netwerk 
Apothekers (LANA) bij Henk-Frans Kwint en 
Annemieke Floor-Schreudering van SIR, dat het 
belangrijk vindt dat rond universiteiten 
academische netwerken worden opgezet.”

• “Met een blauwdruk van LANA onder de arm 
toog Linda Mulder na het voorwerk van Kwint 
en Floor-Schreudering naar Groningen en 
Noord-Drenthe om ook de openbaar 
apothekers enthousiast te maken voor ANNA.”



LANA krijgt navolging: ook in Amsterdam



Samenwerking academische netwerken

17 mei: Lunchbyte 
LANA: Jurriaan 

Brouwer (ANNA) 
over lithium

21 april: Kick-off 
symposium Saphia

Wellicht in het 
najaar: gezamenlijk 

symposium / 
nascholing



Behoefte 
aan meer 
contact 
met het 
bestuur?

VEEL CONTACT LOOPT VIA 
LIAISONAPOTHEKER

APOTHEKERSGROEPEN OF LANA 
WERKGROEPEN: MEER DIRECT 
CONTACT MET HET BESTUUR?



feasability study
CYP2C19 

genotypering bij 
prasugrel- en 

ticagrelorgebruik: de 
eerste uitkomsten



Presentatie Amar  Levens



Presentatie werkgroep
oncologie

Sanaa Benmoussa: eerste 
resultaten project digitale 
informatieoverdracht intramurale 
oncologische infuustherapie naar 
de openbare apotheek. 



Farmaceutisch 
praktijkonderzoek

Annemieke Floor-Schreudering, namens SIR Institute 
for Pharmacy Practice and Policy



Parkinson: wat was er al?

Multidisciplinair Overleg (MDO): neuroloog, verpleegkundige, 
fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, huisarts, apotheker

Toetsgroep Parkinson SIR: patiëntencasuïstiek met Clementine 
Stuijt.

Parkinsonnetwerk apothekers Zuid-Holland Noord: niet meer 
actief sinds 2020.



Nieuw 
plan:

Parkinsonnetwerk nieuw leven inblazen: met 
neurologen, parkinsonverpleegkundigen en apothekers

2 doelstellingen:

inhoudelijke regionale afspraken maken 

via geprotocolleerde zorg een prestatie Parkinsonzorg 
mogelijk maken.

Eerste bijeenkomst: 4 april



Transmuraal 
protocol 
medicatieoverdracht

Opdracht aan LANA bij verkoop van 
aandelen van de poli apotheek 
LUMC: 

De kernafspraken die gemaakt zijn 
uitwerken in een regionaal 
transmuraal protocol medicatie 
overdracht



Transmurale medicatieoverdracht

2 bijeenkomsten geweest

Vertegenwoordigers Alrijne, LUMC en 
VER

Wensen, belemmeringen en problemen 
benoemd

Uitgangspunt: regionaal protocol 
medicatieoverdracht 4 maart 2013

Goede, open sfeer



Transmurale medicatieoverdracht

Knelpunten technisch van aard, vb.:

• Onjuist ingevoerde intoleranties zijn moeilijk weg te krijgen

• Medicatierol-gebruik is niet goed vast te leggen

• Ontbreken van doseerschema in LSP

VIPP lost deze problemen mogelijk op

Daarom: voorlopig geen vervolg

Indien gewenst of nodig zoeken we weer contact met elkaar 



Scholing

Lunchbytes

Lunchbytes voor 
apothekersassistenten

Nascholing



Lunchbytes

• 1 x per maand, 12.30 – 13.00 uur

• Niet geaccrediteerd

• Inhoudelijke onderwerpen

• Ca. 30 logins

Tevredenheid?

Suggesties?



Lunchbytes voor 
apothekersassistenten

• 1 x per kwartaal, 12.30 – 13.00 uur

• Niet geaccrediteerd

• Inhoudelijke onderwerpen, iets 
luchtiger gebracht

• > 30 logins

Tevredenheid → tijdstip, tijd vrijgeven?

Suggesties? → onderwerpen, 
accreditatie?



Nascholing

Accreditatie wordt 
aangevraagd

Eerste nascholing 2022: 
gratis voor deelnemers

Financiële bijdrage aan de 
voorzieningen?

Fysieke bijeenkomst?

Datum: ????? (‘s avonds)



Nascholing

Onderwerp: patiëntgericht communiceren

Aandacht voor: hoe doen andere 
zorgverleners dat? (huisartsen, oncologie, 
palliatieve zorg)

Praktijk in de apotheek: de nieuwe richtlijn 
consultvoering, hoe zet je een farmabuddy in?

Ook met praktische voorbeelden



WVTTK / 
Rondvraag



Dank!

En tot ziens!


