
Nieuwsbrief LANA – september 2022

  

 

Beste deelnemer/belangstellende, 

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

Netwerk Apothekers.  

Deelnemersbijeenkomst 6 oktober 

Op donderdagavond 6 oktober houdt LANA een digitale deelnemersbijeenkomst, van 19.30 – 21.00 

uur. Er is een inhoudelijk onderwerp: Claire Visser zal ons informeren over haar onderzoek naar het 

RACE-instrument. Dit is gericht op het optimaliseren en personaliseren van de zorg voor 

longpatiënten (met name astma en COPD). Deze presentatie was eigenlijk bedoeld als lunchbyte, 

maar we vonden het beter om deze presentatie een plek te geven op de deelnemersbijeenkomst. 

Verder staan op de agenda: het jaarverslag en de financiële cijfers 2021, en het jaarplan 2022-2023. 

Vooral over dat laatste wil het bestuur graag van gedachten wisselen met de deelnemers. U wordt 

ook bijgepraat over de verschillende LANA-werkgroepen. Speciale aandacht besteden we aan het 

project medicatieoverdracht van de LANA-werkgroep oncologie. We willen met de deelnemers  “best 

practices” uitwisselen over het project, bijvoorbeeld met tips hoe een farmabuddy in te 

zetten. Tenslotte: het bestuur zal ook de hoogte van de deelnemersbijdrage 2023 bekendmaken.  

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

Studentenvertegenwoordiger 

Onze studentenvertegenwoordiger, Julia Roks, heeft haar Masteropleiding inmiddels afgerond en is 

teruggetreden als studentenvertegenwoordiger. We zeggen haar hartelijk dank voor de inbreng die 

zij heeft gegeven vanuit het studentenperspectief. We wensen haar veel succes in haar carrière als 

apotheker. Het bestuur is er nog niet in geslaagd een tweedejaars of derdejaars masterstudent te 

vinden die Julia kan opvolgen. Tips zijn hartelijk welkom! 

Lunchbytes 

Op dinsdag 18 oktober houdt Lisanne Manson een presentatie over HLA-testen en 

geneesmiddelovergevoeligheid (een herhaling en upgrade van de presentatie die zij eerder heeft 

gehouden op de nascholing antibiotica en allergieën in december 2020). 

Op dinsdag 15 november is er lunchbyte door Atiya Mohammad (OLVG) over haar onderzoek naar 

bijwerkingen die resulteren in voorschrijfcascades. 



In de regel worden de lunchbytes gehouden op een dinsdag, tussen 12.30 en 13.00 uur. 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.  

Jaarstukken 2021 

Het jaarverslag 2021 is binnenkort op de website te vinden. Later deze maand vindt overleg plaats 

met het LUMC, de VER en het SIR over de financiën van LANA, en het jaarplan 2022-2023. Dan zal 

ook de formele deelnemersovereenkomst met deze partijen bekrachtigd worden.  

Werkgroep farmacogenetica 

De CYP2C19 feasability study naar de toepassing van clopidogrel is nu afgesloten. De werkgroep 

heeft ook een document met aanvraagformulier gemaakt waarin duidelijk beschreven staat hoe u 

een farmacogenetische test kunt aanvragen bij het LUMC. Deze documentatie zal ook op de website 

van LANA geplaatst worden  

Werkgroep oncologie 
 
Het verslag van Sanaa Benmoussa met de resultaten van haar onderzoek moet nog worden 
toegestuurd aan de LANA-deelnemers, dat zal binnen enkele weken gebeuren. Daarbij zullen we ook 
een richtlijn meesturen met praktische adviezen over hoe om te gaan met de aangeleverde 
informatie.  De LANA-deelnemers zullen ook een enquête ontvangen om te kijken of apothekers 
initiatieven ontplooid hebben naar aanleiding van het project digitale medicatieoverdracht. 
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.    
 
Rituximab 
 
Rituximab stond op de lijst van oncolytica die door het LUMC worden doorgeven in het kader van het 
project digitale medicatieoverdracht. Dit middel wordt echter ook ingezet voor andere indicaties dan 
oncologische aandoeningen. Dat kan tot vervelende misverstanden leiden in de openbare apotheek. 
Inmiddels is gebleken dat rituximab bij een oncologische aandoening altijd wordt voorgeschreven in 
de vorm van combinatietherapie, nooit als monotherapie. Daarom is het middel verwijderd uit de 
selectie van geneesmiddelen die doorgegeven worden vanuit het ziekenhuis naar de OA. 
 
Werkgroep Parkinson 

De werkgroep komt in oktober weer bij elkaar. Dan zal ook duidelijk zijn of het mogelijk is de 

Parkinson-scholing nog een keer te herhalen in 2022 of 2023.   

Scholing  

Naast de Parkinson-scholing willen we ook proberen geaccrediteerde scholing te organiseren over de 

vernieuwde richtlijn palliatieve sedatie. En we hebben een plan voor een oncologische scholing over 

tyrosinekinaseremmers. Zodra dit rond is, wordt u geïnformeerd en uitgenodigd.   

Praktijkonderzoeken 

Praktijkonderzoek is één van de aandachtspunten van LANA. Martina Teichert is bezig met het 

opzetten van een aantal praktijkonderzoeken, al gaat daar misschien nog wel enige tijd overheen. 

Het bestuur heeft zijn ondersteuning toegezegd aan de plannen van Martina. Mocht u benaderd 

worden om deel te nemen: we bevelen participatie van harte aan! 



Oprichting RANA 

In Rotterdam wordt een zusterorganisatie van LANA opgericht, met de toepasselijke naam RANA. 

Narin Martens-Akrawi wordt bij RANA liaisonapotheker. Op 27 september vindt in Rotterdam het 

Kick-off symposium plaats. 

Wijziging coschappen 

Veel LANA-deelnemers ontvangen ook coassistenten farmacie. Met ingang van deze maand vinden 

een aantal belangrijke wijzigingen plaats : 

• Omdat er onvoldoende plaats in de ziekenhuizen is om alle studenten in alle coschappen een 

plek te geven, worden 2 van de 4 coschappen in de ziekenhuizen vervangen door the Game: 

studenten spelen on campus in groepen een competitie in het runnen van een simulatie 

poliklinische apotheek. Serious Gaming! 

• De coschappen krijgen een strakkere structuur: steeds 4 weken van 4 dagen in de apotheek. 

• Coschappen in hetzelfde jaar in dezelfde apotheek worden nu als één geheel beschouwd, en 

als één geheel beoordeeld. Het aantal  beoordelingsmomenten gaat daarmee omlaag.  

Adreswijziging 

LANA krijgt weinig bezoekers fysiek over de vloer. Jammer, want het Poortgebouw is een fraaie plek. 

Helaas gaan we verhuizen, naar het onderzoeksgebouw van het LUMC. Fysiek bezoek is daar iets 

ingewikkelder om af te spreken, dus bel even tevoren. Als postadres zal het LANA gebruik maken van 

het secretariaat van KFT, de ziekenhuisapotheek in het LUMC.  Voortaan zult u dat adres op onze 

uitingen zien. 

LANA in de publiciteit 
 
De CYP2C19 feasability-study  kon uitsluitend uitgevoerd worden dankzij de enthousiaste 
medewerking van openbaar apothekers. Daarvoor heeft apotheker-onderzoeker Amar Levens ook 
apotheken gezocht en gevonden buiten de Leidse regio. Dat heeft een boeiend verhaal opgeleverd in 
Leef! , het patiëntenmagazine van Service Apotheek.  
 
Onderzoeker Amar Levens: 
“Uiteindelijk hebben 145 patiënten aan het onderzoek 
meegedaan. Zij gebruikten al een antistollingsmedicijn en 
we bekeken of het mogelijk was om over te stappen op het 
veiligere medicijn clopidogrel. Dat bleek bij 100 van de 145 
mensen het geval. Deze gegevens zijn doorgegeven als 
een advies aan de cardiologen. Zij bepalen uiteindelijk het 
behandelplan.  
Met dit onderzoek willen we uitzoeken of het uitvoeren van 
zo’n DNA-onderzoek in de apotheek goed mogelijk is. Nu 
gebeurt dit nog alleen in het ziekenhuis. Voor de antistollingsmiddelen 
kunnen de apothekers met hulp van het 
DNA-onderzoek heel gericht advies geven. 
 
In de bijlage is de complete rapportage te lezen! 
 
Ook internationaal is LANA niet onopgemerkt gebleven.  
The Royal Pharmaceutical Society had de werkgroep farmacogenetica al eens gevraagd om 
medewerking aan een webinar. Dat is in Engeland zeer goed ontvangen, er komt een vervolg op 11 
oktober.  



 
Agenda 
 

01-09 Nieuwsbrief LANA 

06-10 LANA deelnemersbijeenkomst met presentatie Claire Visser (LUMC) 

10-10 Parkinson overleg LANA / neurologie 

11-10 KNMP Najaarscongres 

17-10 ALV VER (digitaal, vanwege noodzakelijke besluitvorming) 

18-10 Lunchbyte Lisanne Manson (LUMC) 

20-10 LANA werkgroep farmacogenetica 

26-10 LANA werkgroep oncologie 

10-11 LANA brainstormgroep scholing 

15-11 Lunchbyte Atiya Mohammad (OLVG) 

17-11 ALV VER (regulier) 

21-11 Bestuursvergadering LANA 

24-11 Symposium Regionaal Oncologienetwerk 

 

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 
Studentenvertegenwoordiger: vacature 
 
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. 

        01-09-2022LN 
 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt begin december 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 

http://www.lananet.nl/
mailto:info@lananet.nl
mailto:info@lananet.nl

