
Nieuwsbrief LANA -juni 2021  

 

Beste deelnemer/belangstellende, 

Hierbij ontvangt u alweer de tweede nieuwsbrief 2021 van Stichting LANA, het Leids Academisch 

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

LANA. 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 

 

Presentatie over SGLT-2 remmers 

Op 8 juni  vindt er ’s middags tussen 16.30 en 17.00 uur een online presentatie plaats door dr. Kirsten 

Kortekaas, cardioloog bij het LUMC en fellow hartfalen bij het Hart Long Centrum Leiden. Het 

onderwerp is: de toepassing van SGLT-2 remmers bij patiënten met hartfalen. SGLT-2 remmers 

waren oorspronkelijk geregistreerd voor de behandeling van Diabetes Mellitus, maar zijn inmiddels 

ook geregistreerd voor de behandeling van symptomatisch chronisch hartfalen. Deze toepassing is 

niet beperkt tot patiënten met Diabetes Mellitus. De presentatie handelt over de plaats van SGLT-2 

remmers bij deze nieuwe indicatie. 

 Deze presentatie is gratis te volgen. Opgeven vooraf is niet nodig, u kunt direct inloggen via Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/88113376249?pwd=azVCeWZDcGEvOVBXWVl6WkEvSHV0QT09  

Het tijdschema voor deze presentatie is strak: de eindtijd is stipt om 17.00 uur, en we zullen dus ook 

op tijd beginnen!  

Oncocare symposium 

Op 10 juni 2021 organiseert het Oncocare Centrum Lisse organiseert een online symposium (16.15 – 
19.45 uur) over multidisciplinaire zorg in de 1e lijn. De kosten bedragen € 49,-. Aanmelden kan via: 
https://www.aanmelder.nl/oncocaresymposium . Daar is tevens meer informatie te vinden. 

Nascholing 24 juni 

Op 24 juni organiseert het LANA ’s avonds een online nascholing over het stoppen en minderen van 

urologische middelen. Op de website www.lananet.nl treft u onder het hoofdstuk “cursussen” de 

informatie over deze nascholing aan. 

U kunt zich nog steeds opgeven voor deze nascholing. Maar houdt u er rekening mee dat u tot 

uiterlijk 10 juni kunt meedoen aan het bijbehorende farmaceutisch praktijkonderzoek. 
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Nieuwe studentenvertegenwoordiger 

Wij feliciteren onze studentenvertegenwoordiger Nermien Saad met het behalen van haar Master 

Degree. Al voor haar afstuderen had zij een werkplek gevonden! Dit betekent ook dat zij haar functie 

als studentenvertegenwoordiger beëindigt. Het bestuur hoopt de komende bestuursvergadering een 

opvolger voor Nermien te kunnen benoemen. De wervingsprocedure is in volle gang. 

Netwerk 

Op 20 april heeft het Kick-off symposium van ANNA, onze zusterorganisatie in Noord-Nederland, 

plaatsgevonden. Er vindt regelmatig overleg plaats met andere academische netwerken. Zo blijven 

we op de hoogte van ontwikkelingen elders in het land.  

Het LANA heeft contact gelegd met Prof. Dr. Jacobijn Gussekloo van Public Health & 

Eerstelijnsgeneeskunde en het Extramuraal LUMC Academisch Netwerk (PHEG / ELAN). Dit contact is 

nuttig, omdat er onder huisartsenpraktijken onderzoeken plaatsvinden die ook voor apothekers 

relevant zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan een onderzoek over het wel of niet behandelen van 

subklinische hypothyreoïdie bij ouderen, of het afbouwen CVRM bij verpleeghuisbewoners met 

dementie. Wellicht dat hier in de toekomst nog een vervolg aan kan worden gegeven in de vorm van 

gezamenlijk praktijkonderzoek of gezamenlijke nascholing.  

Werkgroep scholing  

Het LANA wil regelmatig (minimaal 2 x per jaar) geaccrediteerde nascholing organiseren voor de 

deelnemers. Het bestuur wil dat niet allemaal zelf regelen, maar de deelnemers daarbij actief 

betrekken. Daarom zijn we bezig met het oprichten van een werkgroep scholing. We hebben voor 

deze werkgroep naar een samenstelling gezocht waarin de breedte van LANA vertegenwoordigd is: 

jong en ervaren, wetenschap en praktijk. De werkgroep hoopt deze maand nog van start te gaan; de 

eerste opdracht is om een inspirerende nascholingsactiviteit voor november 2021 te bedenken.   

Suggesties zijn hartelijk welkom, via de liaisonapotheker Leen Nelemans: info@lananet.nl 

Werkgroep farmacogenetica 

De werkgroep farmacogenetica is de afgelopen maanden druk bezig geweest. Amar Levens, 

poliklinisch apotheker in het LUMC, heeft een onderzoeksprotocol geschreven. Als dit onderzoek 

wordt goedgekeurd door de Medisch-Ethische toetsingscommissie, kan de pilot van start gaan om 

een CYP2C19-bepaling als Point-of-care test in openbare apotheken uit te voeren. Dit moet niet 

alleen leiden tot een mooie publicatie, maar ook tot verbetering van de kwaliteit van de 

farmaceutische patiëntenzorg. Patiënten kunnen op basis van deze bepaling worden ingesteld op de 

meest veilige en effectieve farmacotherapie. 

Op verzoek van de SBA gaan de werkgroepleden Jesse Swen en Annemarie Buunk een webinar voor 

apothekersassistenten verzorgen.  

Werkgroep oncologie 
 
De werkgroep oncologie is druk bezig met een pilot om te onderzoeken of het mogelijk is het gebruik 
van chronische medicatie te verminderen of te stoppen bij oncologische patiënten. De eerste 
resultaten van de pilot worden binnen enkele weken verwacht. Een eerdere subsidie-aanvraag is 
afgewezen, maar er is nu een nieuwe aanvraag ingediend, en er is goede hoop dat die toegewezen 
zal worden. Als dat zo is, zal Sanne Bakker van Academische Apotheek Stevenshof deze pilot een 
vervolg gaan geven in verder onderzoek.  
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Jaarverslag 2020 

Het jaarverslag 2020 is vastgesteld door het bestuur en gepubliceerd op de website van het LANA: 

www.lananet.nl 

Stand van zaken 

Het aantal deelnemers is momenteel 62. LANA wordt dus iets groter, maar meer aanmeldingen zijn 

nog steeds zeer welkom. Opgeven als deelnemer kan via de website van LANA → contactpagina.  

PR in PW 
 
Tot slot: het LANA heeft positieve publiciteit in het Pharmaceutisch Weekblad (156: 21, 28 mei 2021) 
gehad door een interview met de liaisonapotheker, Leen Nelemans. Daarmee is de bekendheid van 
LANA weer wat groter geworden! 
 
Agenda 
 

02-06 Nieuwsbrief LANA 15-09 Nieuwsbrief LANA 

08-06 Presentatie dr. Kirsten Kortekaas over de rol 
van SGLT-2 remmers bij hartfalen 

22-09 Bestuursvergadering LANA 

10-06 Oncocare symposium 07-10 Deelnemersbijeenkomst LANA 

24-06 Nascholingsavond LANA 11-11 Nascholingsavond LANA 

30-06 Bestuursvergadering LANA 23-11 Bestuursvergadering LANA 

07-07 ALV VER 01-12 Nieuwsbrief 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 
vacature, 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.  
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