
LANA nieuwsbrief                  oktober 2019 

Met deze eerste nieuwsbrief van het LANA wordt u op de hoogte gebracht van alle activiteiten die 

op dit moment door het LANA worden ondernomen. Naast het speerpunt oncologie, faciliteert het 

LANA diverse andere onderzoeken en activiteiten indien zij te maken hebben met onze pijlers: 

patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. 

 

Deelnemersbijeenkomst 28 oktober van 14.00-15.30 uur: 

Op dit moment staat het LANA op het punt zich officieel op te richten. Daarom nodigen wij u van 

harte uit voor onze eerste bijeenkomst voor geïnteresseerden en mogelijk toekomstige deelnemers 

van het LANA. Tijdens de bijeenkomst willen wij u voorleggen hoe wij de samenwerking binnen het 

LANA vorm willen geven.  En horen wij graag van onze toekomstige deelnemers of dit een realistisch 

plan wordt gevonden. Daarnaast delen we graag informatie over diverse projecten die lopen en 

onderzoeken/activiteiten waaraan kan worden deelgenomen. Betrokkenheid van de deelnemers is 

essentieel voor het bestaansrecht van LANA. Daarom wordt uw aanwezigheid enorm op prijs 

gesteld. 

De deelnemersbijeenkomst is gepland op maandag 28 oktober van 14.00-15.30. Locatie wordt later 

bekend gemaakt. Aanmelden kan bij Anne-Margreet Krijger: j.m.krijger@apotheekstevenshof.nl. 

Zorgpad oncologie: 

Als eerste inhoudelijke project is door het bestuur in oprichting gekozen voor het zorgpad oncologie. 

Inmiddels is de eerste nascholing over dit onderwerp met succes afgerond. Het tweede deel van 

nascholing, wat ook afzonderlijk gevolgd kan worden, staat gepland voor donderdag 17 oktober van 

18.30-22.00 bij SIR Stevenshof. Het onderwerp van deze nascholing is deprescribing bij de 

oncologische patient. Deze kennis is ook zeer nuttig bij medicatiebeoordelingen van andere 

patientengroepen met een beperkte levensverwachting. Daarnaast brengen wij u op de hoogte van 

onze verdere plannen voor het zorgpad oncologie. 

U kunt zich nog aanmelden door een mail te sturen aan j.m.krijger@apotheekstevenshof.nl. U krijgt 

dan per omgaande de nascholingsinformatie toegestuurd.  

OPERA monitor onderzoek 

Het OPERA onderzoek wordt uitgevoerd door het Amsterdam UMC in samenwerking met andere 

UMC’s waaronder het LUMC. Doel: Wat zijn de korte en lange termijn effecten van vroege 

afbouw van antidepressiva versus latere antidepressiva afbouw? Om zo te komen tot 

gepersonaliseerde zorg bij depressie waarbij de arts gebruik kan maken van duidelijke 

patiëntenprofielen bij het voorschrijven en afbouwen van antidepressiva. 

Het LUMC zoekt apothekers die willen bijdragen aan het onderzoek door patienten die starten met 

citalopram of sertraline te vragen om mee te doen aan de studie. Zij worden dan in hun medicatie 

gebruik gevolgd en na 6 maanden tot 1 jaar, indien mogelijk afgebouwd van de medicatie met 

behulp van dubbelblinden studiemedicatie. Ga voor informatie naar de website van het LUMC: 

OPERA: Studie naar optimaal antidepressiva gebruik. 
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Voor overige vragen en aanmelden kan contact op worden genomen met Ingrid Arnold: 

i.a.arnold@lumc.nl. 

Infuustherapie op locatie 

Infuustherapie, met name immunotherapie, is een zeer succesvolle behandeling binnen het LUMC 

die bij steeds meer chronische patiënten wordt uitgevoerd. Dit geeft een enorme druk op de 

dagbehandeling. Daarom wil het LUMC een pilot starten om de infuustherapie door een 

verpleegkundige van het LUMC, buiten het ziekenhuis op locatie toe te dienen. Gedacht wordt aan 

bijv. een locatie in Voorschoten, Alphen ad Rijn en ergens ten noorden van Leiden (Leiderdorp, Lisse, 

Roelofarendsveen). In Katwijk heeft het LUMC al een locatie in de Wilbert. Voor de patiënt is er het 

voordeel om dicht bij huis behandeld te kunnen worden. 

Eisen aan de locatie: Ruimte die gehuurd kan worden voor 1 dag per week. Ruwe inschatting 

huurprijs 400 euro per maand. Ruimte binnen een “gezondheids-achtige” omgeving (apotheek, 

gezondheidscentrum), ruimte voor 4-5 stoelen, computeraansluiting.  

Voor verdere informatie en/of interesse kan contact opgenomen worden met Juliette Zwaveling, 

ziekenhuisapotheker LUMC: j.zwaveling@lumc.nl 

Aanmelden nieuwsbrief: 

Deze nieuwsbrief is verzonden naar alle bekende email adressen van apothekers uit de regio. Mocht 

u deze nieuwsbrief willen blijven ontvangen kunt u zich dan aanmelden bij: 

j.m.krijger@apotheekstevenshof.nl.  
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