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1. Voorwoord 

Eind 2017 is het initiatief gestart om een academisch netwerk op te richten in de Leidse regio. 

Sinds die tijd is er enthousiast samengewerkt door openbaar-, poliklinisch- en ziekenhuis- 

apothekers.  9 maart 2020 is de grote mijlpaal bereikt en is het LANA, met het passeren van 

de notariële actie, officieel opgericht.  

Ook zonder officiële stukken is LANA vanaf het begin een succes geweest. Er zijn 

onderzoeksprojecten gestart, waaronder een oncologie- en een genetica project. Ook zijn 

diverse scholingen georganiseerd, zoals in 2020 een scholing over antibiotica allergieën en 

natuurlijk ons kick off symposium “Personalised Medicine”. Allemaal online vanwege COVID-

19, maar goed bezocht. 

LANA biedt zo niet alleen een platform om te netwerken, om wetenschappelijk onderzoek te 

doen en kennis te vergaren, maar stimuleert ook de samenwerking tussen eerste- en 

tweedelijns apothekers. Door in contact met elkaar te zijn, leren we elkaars expertise kennen 

en worden bruggen gebouwd.  

In 2020 hebben we een studentvertegenwoordiger gekregen binnen ons bestuur. Zo zien we 

de band met de master farmacie groeien, en de mogelijkheden om studenten in te zetten bij 

LANA-projecten.  

De mogelijkheden van LANA zijn groot en ik presenteer hier dan ook met trots ons jaarverslag.  

Ik wil daarbij iedereen die actief is binnen het LANA bedanken voor alle inzet. Alle sprekers, 

werkgroepleden en vooral ook mijn medebestuursleden. En last but not least, onze Liaison 

apotheker Leen Nelemans, de schrijver van dit verslag die met onuitputtelijke inzet ons 

bestuur ondersteunt. Het is een eer om met jullie samen de inhoudelijke rol van de apotheker 

voor het voetlicht te brengen. 

Veel leesplezier! 

 

Wietske Overmars, voorzitter LANA 

 

2. Missie en visie LANA 

De missie van het LANA is dat apothekers (openbare apothekers, ziekenhuisapothekers, 

apothekers werkzaam in de poliklinische apotheek en apothekers anderszins) binnen het 

LANA actief zijn op de vier kerntaken patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding. De 

ambitie is om hierbij leidend en onderscheidend te zijn in de ontwikkeling van het vakgebied 

en koploper te zijn in innovaties in het farmaceutische domein.  
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Het doel van stichting LANA wordt in de statuten als volgt verwoord: 

De stichting heeft ten doel het bevorderen van inspirerende samenwerking en academische 

kennisontwikkeling op de terreinen van onderwijs, opleiding, onderzoek en patiëntenzorg.  

De stichting beoogt haar doel onder meer te bereiken door:  

a. het (doen) verrichten van wetenschappelijk farmaceutisch praktijkonderzoek;  

b. het leveren van een bijdrage aan onderwijs in de masteropleiding farmacie zoals deze opleiding 

wordt verzorgd door het LUMC;  

c. het leveren van een bijdrage aan niet-universitaire opleiding en scholing in de regio;  

d. het initiëren, faciliteren en ondersteunen van de implementatie van farmaceutische 

zorginnovatieprojecten in de regio. 

Naast dit jaarverslag is er ook een (eenjarig) jaarplan 2020 en een (meerjarig) beleidsplan 2019-2021. 

In dit jaarverslag wordt aangegeven wat er van het jaarplan 2020 is gerealiseerd.   

 

3. Organisatie 

Het LANA is een stichting zonder winstoogmerk. De stichting is op 10 maart 2020 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77579909.  

 

Bestuur 

Bij de oprichting van stichting LANA is het bestuur officieel in functie getreden. De 

bestuursleden zitten op persoonlijke titel in het bestuur. Het streven is om zowel de 

ziekenhuisfarmacie, de poliklinische apotheken, de openbare apotheken, de masteropleiding 

farmacie als het onderzoek een plek in het bestuur te geven. Dat is gelukt. 

 

De huidige bestuurssamenstelling is als volgt: 

Wietkse Overmars, openbaar apotheker, apotheek Alkemade, Roelofarendsveen, voorzitter  

Annemieke Floor-Schreudering, directeur SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy, 

Leiden, secretaris  

Mieke Mulder, opleidingsdirecteur Master Farmacie LUMC, Leiden, penningmeesteer  

Veronique Meijs, poliklinisch apotheker Poli Apotheek LUMC, Leiden, vice-voorzitter 

Henk-Jan Guchelaar, afdelingshoofd Klinische Farmacie en Toxicologie (KFT) LUMC, Leiden, lid 

 

De bestuursleden zijn benoemd voor 3 jaar. Herbenoeming is 2 keer mogelijk. In de toekomst 

wordt gestreefd naar een evenredig aftreedrooster. 

 

In 2020 heeft het bestuur 6 x een bestuursvergadering gehouden.  
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Studentenvertegenwoordiger 

Het bestuur heeft besloten om in aanvulling op de reguliere bestuursleden een student van de 

masteropleiding farmacie toe te voegen aan het bestuur. Het doel daarvan is om een student 

mee te laten denken met het bestuur vanuit studentenperspectief, de studentenbelangen te 

vertegenwoordigen en de verbinding te kunnen leggen met het netwerk van studenten. De 

werving vindt plaats onder de tweedejaars masterstudenten, en de zittingsduur van de 

studentenvertegenwoordiger daarom in de regel beperkt zal zijn tot 1 jaar. Na een 

selectieprocedure is Nermien Saad toegetreden tot het bestuur als studenten-

vertegenwoordiger. De ervaringen met de studentenvertegenwoordiger zijn positief.   

 

Deelnemers 

Naast de oprichters (de openbaar apothekers, verenigd in de Vereniging Eerstelijns 

apothekers Rijnland = VER, SIR en LUMC), die een aparte status als deelnemer hebben, kan 

iedere apotheker die in de regio werkzaam is zich als deelnemer aansluiten. LANA streeft naar 

een breed draagvlak onder de beroepsgroep in de regio, en herkenning en erkenning als hét 

relevante netwerk waarbij iedere apotheker zich aansluit om contact met collega’s te 

onderhouden en te werken aan de academisering van het beroep van apotheker. Aan het eind 

van het kalenderjaar telde de stichting 53 deelnemers. De verdeling over het werkveld is als 

volgt: 

Tabel 1. Verdeling deelnemers over werkvelden 

Openbaar apotheker 35 

Poliklinisch apotheker 6 

Ziekenhuisapotheker 4 

Onderzoek en onderwijs 4 

Overig 4 

 

Alle deelnemers hebben zich vastgelegd om een financiële én een inhoudelijke bijdrage te 

leveren. In 2021 wordt geïnventariseerd welke bijdrage de deelnemers kunnen leveren, en op 

welke terreinen zij actief zijn. Ook wordt dan de interesse van de deelnemers voor 

verschillende aandachtsgebieden gepeild. Zo worden de deelnemers betrokken bij het beleid 

van de stichting.  Het streven is om binnen enkele jaren te groeien naar 100 deelnemers. 

 

Liaisonapotheker 

 

Al voor de officiële oprichting van LANA was de noodzaak duidelijk een apotheker aan te 

stellen om LANA organisatorisch en inhoudelijk vorm te geven. Deze functie werd een jaar 

(okt. 2018 - sept. 2019) vervuld door Iris Zuydgeest. Zij is tijdelijk opgevolgd door Anne-

Margreeth Krijger Dijkema. Onder haar verantwoordelijkheid werd het Kick-off symposium 

voorbereid. Helaas moest dit symposium vanwege de Covid-19 pandemie worden uitgesteld 

en aangepast. Per 1 juni 2020 is Anne-Margreeth opgevolgd door Leen Nelemans. De 

liaisonapotheker heeft een aanstelling voor 0,2 FTE.  
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De taak van de liaisonapotheker is om het bestuur te ondersteunen, het netwerk van LANA in 

stand te houden en de voortgang van de activiteiten te bewerkstelligen. 

 

Website 

Voorafgaand aan de definitieve oprichting van LANA waren er al ideeën om een website te 

ontwerpen. Deze waren voor een deel al uitgewerkt, maar nog niet uitgevoerd. Na de officiële 

oprichting was er een behoefte om via een website informatie over LANA te kunnen 

verspreiden, en mensen in contact te brengen met het netwerk van LANA. Na oriëntatie op de 

wensen, mogelijkheden en kosten is de website uiteindelijk begin 2021 operationeel 

geworden: www.lananet.nl 

LANA is inmiddels ook via eigen mailadressen te bereiken. 

Financiën 

De inkomsten van de stichting bestaan op dit moment uitsluitend uit de bijdragen van de 

deelnemers. Vanaf de officiële oprichting is er een dispuut met de belastingdienst of de 

stichting BTW-plichtig is. Dit dispuut is nog niet beslecht. Dit jaarverslag bevat verder geen 

informatie over de financiën van LANA 

 

 

4. Netwerk 

 
Het LANA onderhoudt nauwe contacten met de oprichters: de VER (Vereniging Eerstelijns 

apothekers Rijnland), het LUMC (zowel de klinische als de poliklinische apotheek), de 

Masteropleiding Farmacie en het SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy.  

 

Mede op initiatief van het LANA heeft de sectie WSO van de KNMP de verschillende landelijke 

academische netwerken bij elkaar gebracht. Naast LANA zijn dat ANNA (Noord Nederland), 

Upper (Utrecht), SAPHIA (Amsterdam) en de academische netwerken in Rotterdam en 

Nijmegen. Met deze netwerken wordt inmiddels regelmatig overleg gevoerd. Zodoende 

kunnen we van elkaars expertise gebruik maken en voorkomen we elkaar in de wielen te 

rijden met het ontplooien van dezelfde activiteiten. 

 

Tabel 2. Overzicht academische netwerken 

LANA Leiden 

ANNA Groningen 

Upper Utrecht 

SAPHIA Amsterdam 

Academisch netwerk Rotterdam Rotterdam 

Academisch netwerk Nijmegen Nijmegen 

 

http://www.lananet.nl/
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Daarnaast onderhoudt LANA contacten met:  

• KNMP  

• Sleutelnet 

• Afdeling  Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC, 

• Knooppunt Ketenzorg 

• Zorg en Zekerheid 

• De verschillende apotheekservice-organisaties.  

 

 

5. Activiteiten 
 

Deelnemersbijeenkomst 

In 2019 is er een deelnemersbijeenkomst geweest, en in 2020 ook een. Deze vond plaats op 8 

juli en werd bijgewoond door 30 aanwezigen. Op deze bijeenkomst is met name de oprichting 

van LANA toegelicht, alsmede de gekozen structuur. Verder zijn de diverse werkgroepen van 

LANA aan het woord geweest om over hun activiteiten te vertellen.  In 2021 zullen twee 

deelnemersbijeenkomsten worden gehouden 

Kick-off symposium 

Op 10 september werd het uitgestelde Kick-off symposium gehouden, in een digitale vorm. 

Het geaccrediteerde symposium werd bijgewoond door 41 deelnemers. Het programma 

bevatte de volgende onderdelen: 

• De nieuwe multidisciplinaire richtlijn ‘Minderen en stoppen van medicatie’ door Henk-Frans 

Kwint (openbaar apotheker) 

• Academic Farma en de  ontwikkeling van (wees) geneesmiddelen, door Teun van Gelder 

(klinisch farmacoloog)  

• De rol van de 3D printer mbt de (personalized) productie van medicatie, door Iris Lafeber 

(onderzoeker in opleiding, LUMC) 

• ‘Patiënt ervaren bijwerkingen van geneesmiddelen op de seksuele functie?’ Uitkomsten 

praktijkonderzoek Master Farmacie Leiden,  door Martina Teichert (apotheker en 

epidemioloog) 

• Farmacogenetica: kennisupdate en regionaal onderzoeksproject clopidogrel, door Jesse Swen 

(ziekenhuisapotheker) 

Nascholing 

Op 9 december werd een geaccrediteerde nascholing georganiseerd over antibiotica en allergieën. 

Deze nascholing was een vertaling naar de praktijk van de openbare apotheek van een Boerhaave 

nascholingscursus.  
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Naast de door Boerhaave in digitale vorm aangepaste cursus bestond de nascholing verder uit een 

lezing door Lisanne Manson, PhD student, KFT, LUMC over HLA en geneesmiddelovergevoeligheid en 

een vertaling naar de dagelijkse praktijk van de openbare apotheek, met casuïstiek en materialen om 

het onderwerp op een FTO te behandelen. 

De nascholing werd gevolgd door 24 deelnemers.  

In 2021 zullen we twee geaccrediteerde nascholingsactiviteiten aanbieden 

 

 

 

6. Werkgroepen en onderzoek 

 

Een belangrijk deel van de activiteiten vindt plaats binnen de werkgroepen. Daarin worden de 

verschillende disciplines (ziekenhuis, openbare apotheek, poliklinische apotheek) en facetten  

(onderwijs, onderzoek, scholing en patiëntenzorg) bij elkaar gebracht. 

Het bestuur heeft besloten om als LANA in de regel niet zelf omvangrijk onderzoek te gaan 

opzetten. Daarvoor ontbreekt de menskracht. Alle deelnemers en bestuursleden doen dit 

immers op vrijwillige basis naast hun gewone activiteiten. We kunnen als LANA wel aansluiten 

bij een andere organisatie, waarbij LANA dan aanhaakt, en menskracht, denkkracht en het 

netwerk ter beschikking stelt.  Om aan te sluiten bij een project of onderzoek heeft LANA een 

aantal criteria vastgesteld. Deze criteria zijn: 

• Innovatief 

• Bevorderen FPZ voor individuele patiënt 

• Bevorderen ketenzorg 

• Interessant voor alle partijen 

• Farmaceutisch praktijk onderzoek in de 1e en 2e lijn 

• Onderzoek binnen stages, stage  project, bijvak, promotie 

• Nascholing voor apothekers en studenten Farmacie 

• Realistisch qua omvang en haalbaarheid (“Quick win”) 

• Subsidiabel 

Niet aan alle criteria zal altijd voldaan kunnen worden, maar op basis van deze criteria beslist 

LANA  over participatie aan een project of onderzoek. Daarbij wordt in aanmerking genomen 

dat LANA een stichting zonder winstoogmerk is, de academisering van het beroep van 

apotheker ermee gediend is en dat de deelnemende apothekers zich moeten kunnen 

herkennen in de scope van een project.  

LANA heeft in 2020 twee actieve werkgroepen: farmacogenetica en oncologie.  
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Werkgroep farmacogenetica 

In 2020 is de werkgroep 4 x bij elkaar geweest. Ziekenhuisapotheker Jesse Swen is de 

voorzitter van de werkgroep. Er is in 2019 een projectaanvraag ingediend bij Zorg en 

Zekerheid om bij gebruikers van clopidogrel de activiteit van het CYP2C219-enzym te laten bepalen. 

Doel daarvan is om onnodige hartinfarcten en CVA’s te voorkomen door de 

antistollingsbehandeling te optimaliseren: het uitsluiten van ineffectief gebruik van 

clopidogrel en tegelijk het voorkomen van nodeloos overzetten op een risicovollere en 

duurdere behandeling met een alternatief. Deze actie zou gestart kunnen worden vanuit de 

eerstelijn. 

Er is in het jaar 2020 geen beslissing gevallen over de projectaanvraag. De werkgroep heeft 

het plan aangepast en de mogelijkheden onderzocht om de bepaling zelf in de openbare 

apotheek uit te voeren middels een Point-of-care test. Dit is nog niet gerealiseerd. Inmiddels 

is er een nieuwe onderzoeksopzet in de maak. Daarbij zal de afdeling KFT van het LUMC het 

project aansturen in het kader van een promotieonderzoek van poliklinisch apotheker Amar 

Levens.  

Werkgroep oncologie 

Deze werkgroep is in 2020 6 x bij elkaar geweest. Openbaar apotheker / onderzoeker Henk-

Frans Kwint is de voorzitter van deze werkgroep. Er is in 2019 een projectaanvraag ingediend 

bij de KNMP voor een transmurale medicatiebeoordeling met focus op deprescribing bij de 

patiënten met een oncologische aandoening. Deze aanvraag is afgewezen vanwege de 

vervlechting van twee doelstellingen. In 2020 heeft de werkgroep zich beziggehouden met het 

uit elkaar trekken van deze doelstellingen. Er is gezocht naar mogelijkheden om de 

oncologische behandeling in het ziekenhuis zichtbaar te maken in het AIS van de openbare 

apotheek door middel van digitale medicatieoverdracht. Dit is nog niet gerealiseerd. Er zijn 

technische en juridische bezwaren die nog opgelost moeten worden. Daarnaast is een pilot 

opgezet om oncologische patiënten in de openbare apotheek een medicatiebeoordeling aan 

te bieden, gericht op het verminderen of stoppen van chronische medicatie, teneinde de 

kwaliteit van leven te verbeteren. In 2021  worden van dit onderzoek de resultaten verwacht.  

Werkgroep Parkinson 

De eerder actieve werkgroep Parkinson is in 2020 niet zelf actief geweest. Werkgroepleden 

hebben zich in 2020 ingezet voor de Farmabuddy Parkinson driedaagse cursus van het SIR. Dit 

krijgt in 2021 nog een vervolg in de vorm van het oprichten door het SIR van een toetsgroep 

met openbaar apothekers die zich bezighoudt met casuïstiek rondom Parkinson. Daarbij 

wordt aansluiting gezocht bij Punt voor Parkinson (Ziekenhuisapotheker Clementine Stuijt)  

Afhankelijk van de ervaringen met de toetsgroep zullen we bekijken of er voor het LANA nog 

een rol is op het gebied van farmaceutische patiëntenzorg rondom Parkinson.   
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Medicatieoverdracht 

Een goede medicatieoverdracht is van groot belang voor alle apotheken, en bij uitstek een 

onderwerp dat de verschillende apothekersdiciplines raakt. In 2020 heeft het ministerie van 

VWS hieraan een impuls gegeven door het opstarten van VIPP Farmacie 

(Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional). Met dit programma 

wordt een aanzienlijk bedrag door de overheid beschikbaar gesteld om de 

medicatieoverdracht tussen apotheek en patiënt, en tussen apotheken onderling te 

verbeteren. Hoewel dit een transmuraal probleem is, vindt de financiering plaats via de 

verschillende disciplines.  Daarom kan LANA niet optreden als direct belanghebbende. LANA 

heeft zijn netwerkfunctie aangeboden om de openbare apotheken, poliklinische apotheken en 

ziekenhuisapotheken te ondersteunen en volgt de ontwikkelingen op de voet. Het primaat ligt 

echt er bij de VER en de ziekenhuizen. Om die reden heeft LANA in 2020 niet zelf een project 

of werkgroep medicatieoverdracht opgestart. 

 

 

 

7. Realisatie operationele doelen 2020 
Algemene doelstelling: in 2020 ondersteunt het LANA de apotheker en het apotheekteam bij 

de academische invulling van hun beroep, zodat de farmacie als academische discipline 

versterkt wordt en de dagelijkse zorg voor de individuele patiënt merkbaar verbetert.  

In onderstaande tabel is terug te vinden in hoeverre deze operationele doelen zijn 

gerealiseerd. 

 

Legenda: 

 

                                = gereed 

 

                               = under construction, deels gerealiseerd 

 

                               = niet behaald 
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1. Bouwt een netwerk op en onderhoudt contact met 
belangrijke/relevante stakeholders, zoals: KNMP, NVZA, Z en Z, 
Knooppunt Ketenzorg, VWS, ELAN/PHEG ( academisch netwerk 
huisartsen), UNC-ZH (Universitair Netwerk voor de Care sector 
Zuid-Holland), Sleutelnet (samenwerkingsverband voor 
zorgcommunicatie ), VER, thuiszorgorganisaties,  en gemeente 
Leiden.  
KPI= overzichtslijst stakeholders en contactpersonen → zie 
hoofdstuk 3 
KPI= aantal contactmomenten met stakeholders in 2020 → niet 
geregistreerd 

1.  2.  3.   

 

 
 
 

 

2. Onderhoudt contact met de overige academische netwerken 

van apothekers in Nederland ( Regio noord (ANNA), regio 

Utrecht, regio Nijmegen en regio Amsterdam) 

KPI= overzichtslijst overige academische netwerken apothekers 
en contactpersonen → zie hoofdstuk 3 

KPI= aantal contactmomenten met overige netwerken in 2020 

→ niet geregistreerd 

4. X 5.  6.   

X 

 

 

 
 
 
 

3. Werkt mee i.o. met LANA deelnemers met 1 of meer 

onderzoeksprojecten binnen de overige academische 

netwerken van huisartsen en apothekers 

KPI= aantal onderzoeksprojecten van andere netwerken waarin 

wordt meegewerkt door LANA apothekers → 0, LANA is wel 

bekend 

7. X 

8. X

X

X 

9. X  

  

4. Verspreidt minimaal 2 keer per jaar een nieuwsbrief ( aan leden, 

maar ook op de website en linkedin) 

KPI= aantal nieuwsbrieven in 2020 → 0 

10.  11.  12.   

  

 

5. Ontwikkelt en onderhoudt een eigen website, Linkedin pagina 

en Siilo groep.  

KPI= aantal operationele digitale media → 3 

13. X 14.  15.  16.  17.  
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Operationeel doel voor 2020 Strategische doelstelling 
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6. Organiseert kick off symposium voor apothekers uit de regio 

KPI= aantal deelnemers Kick off symposium: 41 

KPI= percentage LANA apothekers dat deelnam aan het  

Kick off symposium t.o.v totaal aantal deelnemers: 77% 

18.  19.  20.   

  

7. Organiseert 2 deelnemersbijeenkomsten 

KPI= aantal deelnemersbijeenkomsten in 2020 → 1 
21.  22.  23.   

  

8. Werkt het transmurale protocol uit ( in relatie tot overdracht 

aandelen  poliklinische apotheek:  zie kernafspraken  bijlage 2 

van de koopovereenkomst) voor de hele regio en laat dit 

ondertekenen door zowel LUMC als Alrijne, zodat het voor de 

toekomst niet meer relevant is welk ziekenhuis in het LANA 

bestuur zit.  

KPI= uitgewerkt transmuraal protocol beschikbaar? → nee 

24.  25.  26.   

  

9. Verwerft financiering voor farmaceutisch praktijk onderzoek 

naar   relevante onderwerpen ( oncologie, farmacogenetica, 

parkinson, deprescribing, antibiotica allergie vastlegging) 

KPI= aantal verworven financieringen  → 0. Twee aanvragen, 

beide afgewezen 

KPI = bedrag aan verworven financiering → € 0 

27. X 28.  29.   

  

10. Faciliteert en ondersteunt de volgende LANA werkgroepen, die 

verbonden zijn met zorg innovatie projecten: 

a. Oncologie werkgroep → ja 

b. Farmacogenetica werkgroep → ja 

c. Parkinson werkgroep → gestopt 

d. Transmurale zorg/richtlijn medicatie overdracht 

→voorlopig niet mogelijk 

30.  31.  32.   

  

11. Waarborgt/faciliteert – via de liaisonapotheker- dat de 

werkgroepen bijeenkomen en ondersteund worden in hun 

(meerjaren)planning, organisatie-activiteiten en continuïteit   

33. X 34.  35.  36.  37.  
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Operationeel doel voor 2020 Strategische doelstelling 

LANA I II III IV V VI 
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12. Waarborgt dat per werkgroep de verschillende LANA disciplines 

vertegenwoordigd zijn:  openbare, poliklinische en 

ziekenhuisapotheek, onderwijs en onderzoek.  

38. X 39.  40.   

  

13. Initieert, faciliteert en ondersteunt in 2020 de implementatie 

van de zorginnovatieprojecten oncologie en farmacogenetica 

(genotypering bij clopidogrelgebruikers) in LANA apotheken 

KPI= aantal LANA apothekers dat participeert in het betreffende 

zorginnovatieproject → 6 resp. 5 (pilotfase) 

41.  42.  43.  44.  45.  

 

14. Ontwikkelt (met de LANA werkgroep) een nascholing over 

farmacogenetica en geeft deze minimaal 1 keer 

KPI= aantal nascholingen over farmacogenetica → 0 (excl. Kick-

off symposium) 

KPI= aantal deelnemers nascholingen farmacogenetica → 0 

KPI= percentage LANA apothekers dat deelnam aan de 

nascholingen t.o.v de overige deelnemers → 0 

46. X 47.  48.   

  

15. Initieert, faciliteert en ondersteunt minimaal 1 wetenschappelijk 

farmaceutisch praktijkonderzoek  binnen LANA  

KPI= Aantal LANA apothekers dat meedoet aan het onderzoek → 0 

KPI= Aantal publicaties waarin het LANA als affiliatie wordt genoemd 

→ 0 

49. X 50.  51.  52.  53.  

 

16. Werkt i.o. met LANA deelnemers mee aan 1 of meer 

onderzoeksprojecten binnen de overige academische 

netwerken van huisartsen en apothekers.  

54.  55.  56.  57.  58.  

 

17. Ontwikkelt zorgprogramma en  nascholing over ‘vastlegging’ 

geneesmiddelallergie antibiotica geeft deze minimaal 1 keer 

KPI= aantal nascholingen over antibiotica → 1 

KPI= aantal deelnemers nascholingen antibiotica → 24 

KPI= percentage LANA apothekers dat deelnam aan de 

nascholingen t.o.v de overige deelnemers → 45% 

59. X 60.  61.   
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18. Brengt in kaart hoe actief de verschillende deelnemers zijn op 

het gebied van patiëntenzorgprojecten, onderzoek, onderwijs 

en opleiding ( bijv aantal coassistenten), welke expertise zij 

bezitten en in hoeverre zij deze kunnen en willen inzetten bij de 

scholing van collega-apothekers, apotheekteams of bij de 

Master opleiding. 

 

KPI= Aantal LANA apothekers dat een coassistent begeleidt → 18 

KPI=Aantal LANA apothekers dat actief is als docent, mentor of 

leerlijncoördinator → 12 

KPI= Aantal LANA apothekers dat opleidt tot openbaar apotheker, 

ziekenhuisapotheker, apothekersassistent, farmaceutisch consulent 

en/of farmakundige → 

KPI= Aantal LANA apothekers dat docent, mentor en/of 

leerlijncoördinator is. 

KPI= contactlijst met LANA apothekers die expertise hebben op een 

bepaald vakgebied en daarover geraadpleegd kunnen worden door 

hun collega’s → bij liaisonapotheker 

62. K

P 

63.  

 
 
 
 
 
 
 

64.  65.  66.  67.  

 

 

 


