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6 oktober 2022



Agenda

• Welkom door Wietske Overmars, voorzitter  

• Voorstellen Yousra Benaissa, nieuwe studentenvertegenwoordiger

• Presentatie Claire Visser over farmaceutische zorg voor astma en COPD 
patiënten met het 'Respiratory Adherence Care Enhancer' (RACE) 
instrument

• Medicatieoverdracht oncologische infuusmedicatie
• Wat heeft het opgeleverd?

• Best practices

• Farmabuddy

• Scholing: stand van zaken

• Farmaceutisch praktijkonderzoek

• Bestuurszaken
• Deelnemersbijdrage 2023

• Jaarverslag en jaarcijfers 2021

• Jaarplan 2022-2023

• WVTTK / rondvraag

• Sluiting (21.00 uur)



Yousra Benaissa
Studentenvertegenwoordiger



Presentatie Claire Visser



Medicatieoverdracht oncologische 
infuusmedicatie

• Instructie verwerking informatie 
(website)

• Conclusies en aanbevelingen onderzoek 
Sanaa Benmoussa (website)

• Patiënteninterviews Sanaa Benmoussa

• Farmabuddy

• Best practices



Conclusies 
oncologie pilot

• De berichten worden 
voornamelijk door apothekers 
verwerkt

• Verwerking: het vinden van het 
juiste artikel wordt als lastig 
ervaren

• Vervolg: vaker aanbieden van 
een farmabuddy en 
farmaceutisch consult

• Waardering apothekers project: 
gemiddeld 7,7



Ervaren 
knelpunten

Invoeren te moeilijk voor assistenten?

Autorisatie door tweede persoon is geen 
probleem?

Iedere maand keren zelfde patiënten terug

Stopdatum ontbreekt: waarom?

Wat kan ik er nu echt mee?



Aanbevelingen

• Lunchbyte oncolytica voor assistenten

• Richtlijn en aandachtspunten→ scholing

• Medicatiebewaking nodig/gewenst? → scholing

• Push (LUMC) en Pull (Alrijne) hebben beide voor- en nadelen. Combinatie?

• Farmabuddy: tips hoe in te voeren? → deelnemersbijeenkomst

• Na deze nulmeting → vervolg over een jaar



Project LANA: vragenlijst patiënten 
met kanker in de openbare farmacie

S .BENMOUSSA ,  K .B .GOMBERT-HANDOKO,  L . J .NELEMANS



Resultaten- belangrijkste bevindingen
Vraag Observering

1 • 3/12 mensen komt niet meer in de apotheek
• De rest variabel, laagste frequentie: 1x in de 3 maanden

2 • 12/12 van de patiënten vindt het alleen maar positief dat de apotheek op de hoogte is

3 • 11/12 patiënten geeft aan nooit een gesprek te hebben gevoerd in de apotheek over de kanker

4,5 • 9/ 12 geeft aan nergens behoefte aan te hebben 
• Bij wel behoefte werd het volgende genoemd: Herhaalservice, 2x gesprek met de apotheker, 1x medicatie 

bezorgen

6

7 • Veel patiënten gaven hier aan heel tevreden te zijn



Conclusie

•Het grootste gedeelte van de patiënten geeft aan geen 

behoefte te hebben aan extra service

•Patiënten vinden het fijn dat de apotheek medicatie op 

tijd levert en op interacties let

•Echter, een kleine groep heeft dus wel behoefte aan 

extra service! Ook het feit dat we even bellen wordt erg 

gewaardeerd!

•Gebaseerd op een zeer kleine groep patiënten. Meer 

onderzoek nodig. 



Pharmabuddy



Best practices

Wie heeft er al actie ondernomen?

Wie is van plan actie te ondernemen?

Wat geeft een positieve ervaring?

Wat werkt niet?



Scholing

• Er komen dit jaar nog een 
aantal lunchbytes!

• Nascholing met accreditatie 
→ nog niet gelukt



Plannen geaccrediteerde 
nascholing

• Vernieuwde richtlijn palliatieve sedatie (eind
nov.) m.m.v. Philip Vos

• ANNA digitaal symposium leefstijlinterventie
29 november 19.30 – 22.00 uur

• Oncologie, focus op Tyrosinekinaseremmers
(jan/feb) m.m.v. Sophie Wassenaar

• Herhaling regionale Parkinson cursus (jan/feb)

• 2023: samen met andere academische
netwerken



Werkgroepen

• komt maandag weer bijeen

• streven naar regionaal Punt voor 
Parkinson?

• herhaling scholing, i.s.m. Saphia en RANA

• Advertorial: nog steeds beschikbaar: 
cursus farmabuddy en toetsgroep

Parkinson 

• handleiding test aanvragen op website en 
rondgemaild

Farmacogenetica



Farmaceutisch
praktijkonderzoek
1. RACE-instrument

2. Tyrosinekinaseremmers: detectie gebruik en MB-signalen

3. Verbeteren medicatieoverdracht 

• i.s.m. Saphia

• patiënten met risico geneesmiddelen 

• uit het ziekenhuis naar een verpleeghuis en weer naar 
huis

• Betrokken hierbij: ziekenhuis apotheken (OLVG, AMC, 
LUMC), poliklinische apotheken en openbare apotheken 
in de regio. Daarnaast apothekers vanuit de instellingen
in de regio



Bestuurszaken

• Deelnemersbijdrage 2023: € 300,- excl. BTW

• Opzeggen is mogelijk tot 1 november

• Deelnemers A dragen in 2023 ook bij

• Jaarcijfers en jaarverslag 2021: reacties?



Financieel overzicht 
LANA
okt 2022



Jaarverslag 2021

• januari tot en met december 2021

Inkomsten Uitgaven

Contributie 2021 14.450 Liaisonapotheker 18.563

Resultaat
nascholingen

120 Algemene kosten 2.181

Resultaat

14.570 20.744 -6.174

Liquide middelen

01-01-2021 19.931 31.12.2021 14.270



Begroting 2022

Lasten Inkomsten

Personeelskosten 19.000 Contributie* bij 70** leden 21.000

Verzekering, 
jaarrekening e.d.

2.000 Batig saldo nascholingen 500

Nascholingen 550

Diversen (website, 
bedankjes onverwacht)

600

Saldo omzetbelasting 800 (geschat)

totaal 22.950 21.500 Saldo: -1.450

* Uitgaande van contributie 300 euro/jaar
** Huidig ledenaantal = 64



Begroting 2023

Lasten Inkomsten

Personeelskosten 19.600 Contributie* bij 70** leden 21.000

Verzekering, 
jaarrekening e.d.

2.000 Batig saldo nascholingen 500

Nascholingen 550 Contributie deelnemers A 3.000

Diversen (website, 
bedankjes onverwacht)

600

Saldo omzetbelasting 400 (geschat)

totaal 22.955 24.500 Saldo: 1545

* Uitgaande van contributie 300 euro/jaar
** Huidig ledenaantal = 67



Highlights jaarplan 2022-2023

• 4 nascholingen in 2022/2023

• Lunchbytes voor apothekers en 
apothekersassistenten continueren

• Farmaceutisch praktijkonderzoek:  > 1, ook met 
andere netwerken

• Actiever betrekken studenten bij LANA

• Samenwerken met ANNA, Saphia en RANA

• Andere contacten: o.a. met VER, KK en PHEG

• Geen expliciete groeidoelstelling deelnemers



WVTTK / 
Rondvraag



Dank!

En tot ziens!


