
Nieuwsbrief LANA – juni 2022  

 

Beste deelnemer/belangstellende, 

Hierbij ontvangt u de juni-nieuwsbrief 2022 van Stichting LANA, het Leids Academisch Netwerk 

Apothekers.  

Stand van zaken deelnemers 

Het aantal deelnemers is ongewijzigd gebleven. Nieuwe aanmeldingen als deelnemer zijn van harte  

welkom! Opgeven kan via de website van LANA: www.lananet.nl  → contactpagina.  

Deelnemersbijeenkomst 6 oktober 

Houd alvast donderdagavond 6 oktober vrij. Dan is er van 19.30 – 21.00 uur een digitale 

deelnemersbijeenkomst. Deelnemers ontvangen een uitnodiging met de link naar de Teams-meeting 

(we stappen over van Zoom naar Teams). Op de agenda staat in ieder geval het bijpraten over de 

werkgroepen (farmacogenetica, oncologie, parkinson). We zullen ook minstens één inhoudelijk 

onderwerp behandelen. En we informeren u over de plannen voor de lunchbytes en nascholing. We 

zijn ook benieuwd naar uw mening over de verschillende vormen van scholing die we aanbieden. 

Werkgroep scholing  

De geplande nascholing in juni kan helaas niet doorgaan.  Afstemming van de datum en de beoogde 

sprekers bleek te lastig, en het programma was onvoldoende afgebakend. We zullen met de 

werkgroep nu een plan voor het najaar bedenken.  

Lunchbytes 

Op donderdag 9 juni houdt dr. Heleen van der Meer een presentatie over de beoordeling van (dure) 

geneesmiddelen door het Zorginstituut Nederland.  

Op 14 juni presenteert prof. Teun van Gelder een lunchbyte speciaal voor apothekersassistenten 

over vaccins en vaccinaties. We hopen dat u als LANA-deelnemer deze lunchbyte wilt promoten, 

door de link door te sturen naar de apothekersassistenten, en hen ook de gelegenheid te geven de 

lunchbyte bij te wonen. De opname van deze lunchbyte is overigens na afloop nog op te vragen.  

Voor alle lunchbytes geldt: de vaste contacten van LANA krijgen tijdig de link toegestuurd, andere 

belangstellenden  kunnen een link aanvragen bij de liaison-apotheker, Leen Nelemans.  

Werkgroep farmacogenetica 

De CYP2C19 feasability study naar de toepassing van clopidogrel is nu afgesloten. Een laatste stap is 

nu nog het bevragen van de voorschrijvers (cardiologen): hoe staan zij tegenover deze interventie 

van apothekers, en hoe staan zij tegenover aanpassing van de therapie op basis van de uitslag van de 

farmacogenetische test? Amar Levens zal over de resultaten van de studie een publicatie aanbieden 

http://www.lananet.nl/


aan een internationaal tijdschrift. LANA en de participerende apothekers zullen in het najaar ook de 

resultaten gepresenteerd krijgen.   

De werkgroep is gevraagd om mee te werken aan Leiden European City of Science. Dat hebben we  

uiteraard gedaan. Op 25 april hebben 

Maaike van der Lee, Lisanne Manson, 

Anne Marie Buunk en Jesse Swen in 

Leiden, in de bibliotheek in de 

Nieuwstraat, een presentatie over 

farmacogenetica gegeven, gericht op 

het algemene publiek. Jammer 

genoeg was de opkomst gering. Toch 

willen we deze kennis graag breder 

delen. De werkgroep heeft voor u het 

aanbod om de presentatie ook in een 

apotheek te houden, bijvoorbeeld op een open dag. Als u daar belangstelling voor heeft, neem dan 

contact op met Leen Nelemans.  

Werkgroep oncologie 
 
Het keuzeproject van masterstudent Sanaa Benmoussa over het digitaal doorgeven van informatie 
over intramurale oncologische infuustherapie aan de openbare apotheken is inmiddels afgesloten.  
 
De belangrijkste conclusies: 

• De oncologische medicatieoverdracht heeft veel toegevoegde waarde 

• De binnenkomende berichten worden voornamelijk door apothekers verwerkt 

• Bij de verwerking van de receptberichten wordt het vinden van het juiste artikel als lastig 

ervaren  

• De verschillende werkwijzen van het LUMC en het Alrijne Ziekenhuis (simpel gezegd: push or 

pull) hebben beide hun voor- en nadelen. Ideaal zou een combinatie zijn. 

• Apothekers zijn van plan om vaker een farmabuddy of farmaceutisch consult aan te bieden. 

Het verslag met de resultaten zal binnen enkele weken worden toegestuurd aan de LANA-
deelnemers. Daarbij zullen we ook een richtlijn meesturen met praktische adviezen over hoe om te 
gaan met de aangeleverde informatie.  Op de deelnemersbijeenkomst van 6 oktober willen we met 
de deelnemers  “best practices” uitwisselen over het project, bijvoorbeeld met tips hoe een 
farmabuddy in te zetten.    
 
Werkgroep transmurale medicatie-overdracht 
 
Deze werkgroep is twee keer bijeen gekomen, in januari en op 14 maart. Doel was de implementatie 
van een regionaal protocol voor transmurale medicatieoverdracht. De slotconclusie was: het was een 
goed en constructief overleg. De nu ervaren knelpunten in de medicatie-overdracht zijn technisch 
van aard, bijvoorbeeld:  

• onjuist ingevoerde intoleranties zijn moeilijk weg te krijgen  

• het gebruik van een medicatierol is niet goed vast te leggen  

• ontbreken van een doseerschema in het LSP.  
Mogelijk worden deze probleem door VIPP opgelost. Daarom stopt de werkgroep. Indien gewenst of 
nodig zoeken we weer contact met elkaar.  
 



Werkgroep Parkinson 

In april is er een bijeenkomst geweest van openbaar apothekers, neurologen en 

parkinsonverpleegkundigen. Een aantal resultaten: 

• Er is een Siilo-groep gemaakt. Daarin kan snel overlegd worden wat er moet gebeuren bij 

leveringsproblemen van parkionsonmedicatie. Subsitutie let namelijk nogal nauw.  

• Een aantal LANA-deelnemers is geregistreerd als Parkinsonnet-apotheker: Debby Toornvliet 

en Agnes Breteler (Zuider), Nina Sagel (Kok en Leiden-Zuidwest), Maartje Algera (Boehmer), 

Anke van der Salm (DagNacht), Karin Beuning (Voorhout), Sigrid van Daal (Ridderveld), Evelyn 

Schuil-Vlassak (De Hoge Zijde), Célin Ton (Hofland) en Henk-Frans Kwint (Stevenshof). Deze 

apothekers zijn te benaderen bij een specifieke vraag over Parkinson en Parkinsonmedicatie. 

• Er is in 2018 en 2019 regionale scholing over Parkinson geweest. LANA wil deze scholing in 

het najaar 2022 nog een keer herhalen.   

• Het overleg voorzag in een behoefte. De werkgroep komt in het najaar opnieuw bij elkaar. 

LANA in de publiciteit 
 
Ook internationaal is LANA niet onopgemerkt gebleven. LANA heeft voor The Pharmaceutical Journal 
meegewerkt aan een podcast over farmacogenetisch testen in openbare apotheken.  Dit is het 
resultaat: 
 

Want to learn more about how community pharmacies around the world are providing 

pharmacogenomic testing? 

Listen to this excellent episode of the PJ Pod, a podcast service from the British Pharmaceutical 

Journal, which recently visited pharmacist Fleur van Gelder and the #lumc (Jesse Swen) to 

experience pharmacogenomic testing in 

Leiden #pharmacist #pharmacogenomics #pharmacogenetics #pharmacy KNMP 
 

https://lnkd.in/eMFpjFCY 
 

 
 
Pharmacogenomic testing: coming to a community pharmacy near you - The Pharmaceutical Journal 
 
Agenda 
 

01-06 Nieuwsbrief LANA 

09-06 Lunchbyte over beoordeling dure geneesmiddelen 

14-06 Lunchbyte over vaccins en vaccinaties, speciaal voor apothekersassistenten 

29-06 ALV VER 

05-07 KNMP Voorjaarscongres 

29-08 Bestuursvergadering LANA 

01-09 Nieuwsbrief LANA 

06-10 LANA deelnemersbijeenkomst 

11-10 KNMP Najaarscongres 

https://www.linkedin.com/in/ACoAABrzJXIB_lXP8JWl0HxCEyXinlUHy_wGAlg
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=lumc&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6936265377228197888
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pharmacist&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6936265377228197888
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pharmacogenomics&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6936265377228197888
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pharmacogenetics&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6936265377228197888
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pharmacy&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6936265377228197888
https://www.linkedin.com/company/knmp/
https://lnkd.in/eMFpjFCY


 

Bestuur en contact 

Het bestuur wordt gevormd door: 

Wietske Overmars, voorzitter, openbaar apotheker apotheek Alkemade 
Annemieke Floor-Schreudering, secretaris, apotheker, directeur SIR  
Mieke Mulder, penningmeester, arts, opleidingsdirecteur Master Farmacie LUMC 
Henk-Jan Guchelaar, ziekenhuisapotheker, afdelingshoofd KFT LUMC 
Veronique Meijs, poliklinisch apotheker, directeur Poli-apotheek LUMC 
Julia Roks, studentenvertegenwoordiger 
 
Het bestuur wordt ondersteund door Leen Nelemans, liaison-apotheker 
 
LANA heeft een eigen website: www.lananet.nl 
Mailen kan via: info@lananet.nl.  
Telefonische bereikbaarheid liaison-apotheker Leen Nelemans: 06-57396345 
LANA is ook te volgen op LinkedIn: Leids Academisch Netwerk Apothekers, en heeft een eigen Siilo-
groep en WhatsApp groep. 

        01-06-2022LN 
 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt begin september 2022. 

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd aan alle huidige deelnemers van LANA, mogelijke deelnemers en 

overige contacten. Indien u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, meld u dan af via: 

info@lananet.nl 
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