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Beste deelnemer/belangstellende, 

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief 2021 van Stichting LANA, het Leids Academisch Netwerk 

Apothekers. Daarmee informeren we u over de meest recente ontwikkelingen rondom LANA. 

Doelstelling 

LANA wil inspirerende samenwerking en academische kennisontwikkeling bevorderen op de 

terreinen van onderwijs, opleiding, onderzoek en patiëntenzorg voor apothekers in de regio Leiden. 

Die regio is niet strak begrensd, maar behelst globaal het kerngebied van zorgverzekeraar Zorg en 

Zekerheid, en het adherentiegebied van het Alrijne Ziekenhuis en het LUMC. Alle apothekers die zich 

aangesproken voelen kunnen zich aansluiten. Dat kunnen openbaar apothekers zijn, 

ziekenhuisapothekers en poliklinisch apothekers, maar ook apothekers werkzaam in onderzoek, 

onderwijs, industrie of beleid zijn hartelijk welkom. LANA is immers een netwerkorganisatie. 

Stand van zaken 

Het aantal aangesloten deelnemers is op dit moment 54. Het streven van LANA is om nog verder te 

groeien, en zo een grotere rol te kunnen spelen in de regio. Dus bent u nog geen deelnemer? Sluit u 

aan. En stimuleer ook uw collega’s om deelnemer te worden! 

Werkgroep farmacogenetica 

De werkgroep farmacogenetica (contactpersoon: Roelof Kok, apotheek Kok) is bezig om 

genotypering in de openbare apotheek mogelijk te maken bij patiënten die  P2Y12-remmers 

gebruiken (clopidogrel, prasugrel, ticagrelor). Daarmee borgen we dat patiënten optimaal behandeld 

worden: tegen zo laag mogelijke kosten, met de hoogst mogelijke effectiviteit en veiligheid. 

Clopidogrel is goedkoop en veilig, maar niet bij alle CYP2C19-fenotypen effectief. Door het genotype  

te bepalen middels een Point-of-care meting,  kan de patiënt de optimale therapie worden geboden. 

Vanuit het LUMC is Amar Levens, poliklinisch apotheker, bezig om dit project in een onderzoeksvorm 

te gieten. Hij doet dit in het kader van zijn promotie-onderzoek. Daarmee wordt de kwaliteit van het 

project geborgd. Dit moet leiden tot een publicatie, brede inzet in de regio en uiteindelijk een nieuwe 

standaard voor de behandeling (niemand wordt behandeld met een P2Y12-remmer zonder de 

CYP2C19-genotypering van de patiënt te kennen). We onderstrepen daarmee de rol van de 

apotheker als zorgverlener. 

Werkgroep oncologie 

De werkgroep oncologie (contactpersoon: Henk-Frans Kwint, apotheek Stevenshof) gaat binnenkort 

starten met het project “Signaleren oncolytische infuustherapie”. Daarbij kan het medicatiedossier 

van de patiënt langs digitale weg worden aangevuld (via send-secure mail) met een bericht over 

oncolytische infuustherapie in het ziekenhuis. De apotheek kan daar een vervolg aan geven door de 



patiënt een medicatiebeoordeling aan te bieden waarin deprescribing centraal staat. Doel is  het 

verminderen van medicatie-gerelateerde gezondheidsklachten en het optimaliseren van het 

medicatiegebruik van de patiënt. Door de ontvangst van het waarneemrecept wordt de patiënt 

opgemerkt en kan de apotheek desgewenst extra zorg aanbieden. Het project gaat, als het ook  

juridisch goed is vormgegeven, bij enkele apotheken van start. Als dit aan het eind van dit kwartaal 

goed blijkt te werken, kunnen ook andere apotheken hiermee aan de slag.  

Onderzoek 

Het LANA wil ook kennis delen onder de deelnemers. Door masterstudenten farmacie worden allerlei 

interessante onderzoeksprojecten uitgevoerd. Het is boeiend en leerzaam daarvan kennis te nemen. 

De studentenvertegenwoordiger in het bestuur, Nermien Saad, heeft zo’n onderzoek gedaan, 

hieronder volgt haar beschrijving: 

Patronen en trends in paracetamolintoxicaties gedurende 2015-2020 in het Meander Medisch 

Centrum.  

Achtergrond en doel van de studie: Wereldwijd worden de meeste geneesmiddelintoxicaties 

veroorzaakt door paracetamol. Uit voorgaande onderzoeken is gebleken dat intoxicaties met 

paracetamol kunnen leiden tot levertoxiciteit of nierfalen. Tijdens dit retrospectieve 

cohortonderzoek hebben wij patronen en trends onderzocht in zowel de aanvragen van 

paracetamolspiegels als de uitkomsten van paracetamolintoxicaties van patiënten in het Meander 

Medisch Centrum te Amersfoort.  

Methode: Vanuit het laboratoriumsysteem en het elektronisch patiëntendossier zijn aanvragen voor 

paracetamolspiegels gedurende september 2015 tot september 2020 geanalyseerd. Dit waren in 

totaal 653 patiënten voor wie een paracetamolspiegel is aangevraagd en 117 patiënten met toxische 

paracetamolspiegels. Zowel de indicatieve vroege spiegels als vervolgspiegels werden geëxcludeerd.  

Resultaten: Uit de resultaten bleek dat er gedurende 2015-2019 sprake was van een stijgende trend 

in het aantal paracetamolintoxicaties. De meeste intoxicaties traden op bij vrouwen, waarbij ook een 

stijgende trend te zien was in de periode 2015-2019. De meeste vrouwelijke intoxicanten behoorden 

tot de leeftijdsgroep 16-25 jaar, terwijl dit voor de mannen 46-55 jaar was. Verder viel op dat de 

uitkomst van 53% van de aangevraagde paracetamolspiegels niet detecteerbaar was en met name 

werd aangevraagd om een mengintoxicatie met paracetamol uit te sluiten.  

Vervolgens waren de toxische paracetamolspiegels onderzocht. Hieruit bleek dat 15% van de 

intoxicaties niet opzettelijk plaatsvond en dat het bij 20% om een chronische in plaats van acute 

intoxicatie ging. Van de intoxicanten behoorde 16% tot een risicogroep, waarbij er een andere 

behandelgrens geldt dan bij patiënten die niet tot een risicogroep behoren. Tot slot trad bij 38% van 

de patiënten levertoxiciteit op, waarvan 19% ernstig was. Nierfalen trad op bij 4% van de patiënten.  

Scholing 

• Het LANA heeft in december 2020 een nascholing georganiseerd over antibiotica-allergie. 
Deze is alsnog te volgen via Boerhaave:  https://www.boerhaavenascholing.nl/medische-
nascholing/2020/e-learning-antibiotica-allergie De bijbehorende presentaties zijn 
beschikbaar via de liaison-apotheker, Leen Nelemans. 

• Het SIR (Martine Kruijtbosch) biedt een online nascholing aan over moreel beraad. 

• Verder is er een mogelijkheid om in het FTO aandacht te besteden aan seksuele stoornissen 
als bijwerking van geneesmiddelen (Martina Teichert) 

Meer informatie over scholing is verkrijgbaar bij Leen Nelemans 

https://www.boerhaavenascholing.nl/medische-nascholing/2020/e-learning-antibiotica-allergie
https://www.boerhaavenascholing.nl/medische-nascholing/2020/e-learning-antibiotica-allergie


Netwerk 

Het LANA is een netwerk. Belangrijk doel is om mensen met elkaar in contact te brengen. Het LANA 

werkt daarom samen met de Vereniging van Eerstelijns Apothekers Rijnland (VER), onderzoekers 

(LUMC, SIR), onderwijs (Master Farmacie, er zijn ook contacten met MBO-Rijnland). Verder zoeken 

we samenwerking via de WSO van de KNMP met andere academische netwerken, zoals ANNA in 

Groningen, Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen. 

Als u wilt weten waar expertise aanwezig is op een bepaald gebied in de farmaceutische professie, 

aarzel dan niet om contact op te nemen met Leen Nelemans. 

Om de netwerkfunctie goed te benutten versturen we binnenkort een enquête aan de deelnemers. 

Daarmee willen we inventariseren welke expertise waar aanwezig is, en welke wensen er zijn om 

kennis te delen. 

Agenda 
 

08-02 bestuursvergadering LANA 07-07 ALV VER 

16-03 Bestuursvergadering LANA 15-09 Nieuwsbrief LANA 

16-03 ALV Vereniging Eerstelijnsapothekers Rijnland 22-09 Bestuursvergadering LANA 

25-03 Deelnemersbijeenkomst (digitaal) 07-10 Deelnemersbijeenkomst LANA 

10-05 Bestuursvergadering LANA 11-11 Nascholingsavond LANA 

02-06 Nieuwsbrief  LANA 23-11 Bestuursvergadering LANA 

24-06 Nascholingsavond LANA 01-12 Nieuwsbrief LANA 

30-06 Bestuursvergadering LANA   

 
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 
Nermien Saad BSc, studentenvertegenwoordiger 
 
Het bestuur wordt ondersteund door Leen Nelemans, liaison-apotheker 
 
Binnenkort heeft het LANA 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.  
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