
Deelnemersbijeenkomst
LANA

7 oktober  2021



Agenda

• Welkom, introductie nieuwe studentenvertegenwoordiger Julia 
Roks

• Stand van zaken deelnemers / nieuwe deelnemers 

• Mededelingen bestuur

• Financiën 

• Presentatie Veronique Meijs: voorlichting in Poli Apotheek LUMC 
over cardiovasculaire middelen 

• Presentatie Amar Levens over de feasability studie CYP2C19 
genotypering bij prasugrel- en ticagrelorgebruik

• Presentatie LANA werkgroep oncologie over pilot transmurale 
medicatiebeoordeling met focus op deprescribing bij de 
oncologische patient.  

• Uitwerking Transmuraal protocol

• Scholing: stand van zaken

• WVTTK: behoefte regionaal Parkinson-netwerk?

• Rondvraag / sluiting (21.30 uur)



Studentenvertegenwoordiger

Julia Roks, 3e jaars masterstudent

Rol: 

• vertegenwoordigen studentenbelangen

• linking pin netwerk studenten

• meedenken met bestuur vanuit perspectief studenten



Deelnemersaantal

• Eind december 2020: 53

• Nu: 66

• Om relevant te blijven in de 
regio: op termijn 100 
deelnemers.

• Groeimodel: eind 2021: 70
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Nieuwe deelnemers

• Ziekenhuisapothekers Alrijne: Deline Hiel, Roel Fijn, Pieter 
Knoester.

• Alle samenwerkende apotheken Alphen aan den Rijn

• Joke Haasnoot (Katwijk, loc. Randweg)

• Negina Nangrahary (Hulp)

• Michiel van der Werf (Poli  Apotheek LUMC)

(NB: er vertrekken ook deelnemers…….)



Berichten van het bestuur

• WBTR: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Doel: behoorlijk bestuur borgen → geen bijzonderheden.

• Financiering kartrekker bij grote projecten: lastig

• Netwerkfunctie verbeteren: 



Financieel overzicht 
LANA
sep 2021



Jaarverslag 2020

• Periode vanaf start activiteiten 2019 tot en met december 2020

Inkomsten Uitgaven

Startsubsidie 50.000 Liaisonapotheker 44.610

Contributie 2020 12.500 kosten oprichting
(advies en notaris)

4.511

Resultaat
nascholingen

1.445 Diversen (o.a.
sprekersvergoedingen, 
representatie)

430

Resultaat

65.275 49.551 14.394



Begroting 2022

Lasten Inkomsten

Personeelskosten 19.000 Contributie* bij 70** leden 21.000

Verzekering, 
jaarrekening e.d.

2.000 Batig saldo nascholingen 500?

Nascholingen 550

Diversen (website, 
bedankjes, onverwacht)

600

totaal 22.150 21.500 Saldo: -650

* Uitgaande van contributie 300 euro/jaar
** Huidig ledenaantal = 65



Conclusie

• Tekort 2022 ongeveer € 650,- bij contributie € 300,- euro/jaar

• Mogelijkheden dit te verkleinen: 
• Meer deelnemers werven

• Inkomsten nascholingen vergroten door meer deelnemers



Presentatie Veronique Meijs



Presentatie Amar  Levens



feasability studie 
CYP2C19 genotypering bij prasugrel- en 

ticagrelorgebruik



Presentatie werkgroep
oncologie

pilot: transmurale 
medicatiebeoordeling met focus 
op deprescribing bij de 
oncologische patiënt. 



Transmuraal protocol 
medicatieoverdracht

2022



Transmuraal protocol 
medicatieoverdracht

Opdracht aan LANA bij verkoop van aandelen van de poli apotheek 
LUMC: 

De kernafspraken die gemaakt zijn uitwerken in een regionaal 
transmuraal protocol medicatie overdracht



Transmuraal protocol

• De geldende richtlijn medicatie overdracht wordt uitgewerkt in 
een transmuraal protocol

• Tussen ziekenhuisapotheek, poli Apotheek en openbare
apothekers

• Vastleggen processen en overdracht bij opname, ontslag en 
poli-bezoek.

• Afspraken over uitwisselen labwaarden en afstemming rondom
specifieke patiëntengroepen



Voorstel

• Alrijne hierbij betrekken→ echt regional transmural protocol

• Werkgroep uit verschillende geledingen

• Wie wil deelnemen? (LUMC / Alrijne / VER)

• LANA faciliteert



Scholing



Scholing

Denktank opgericht

Taak: inhoudelijke plannen bedenken

Samenstelling: Fleur van Gelder, Martina 
Teichert, Roel Fijn, Roland Wybrands

Streven: 2 x per jaar geaccrediteerde
nascholing, en andere activiteiten



Symposium

11 November → 2 December 19.30 –
21.30 uur

Online!

4 sprekers met een presentatie en 
daarna ruimte voor discussie.

Afwisselende onderwerpen, nog niet 
helemaal rond 

We proberen accreditatie te regelen



Andere ideeën

Symposium onderzoeksprojecten MaFA-studenten: zelf bijwonen of 
herhalen voor LANA?

Koppelen aan de LANA-posterprijs

Juni 2022: geaccrediteerd symposium/nascholing over transmurale 
medicatie-overdracht (m.m.v. SAPHIA)



Scholing: 
aanbod

Periodiek online presentaties (30 minuten)

Netwerk onderhouden

Onderzoekers en Apios LUMC, registratie-apothekers, praktijkonderzoek

Niet te formeel, niet bedreigend

Niet geaccrediteerd!

1 x per week / 2 weken / 4 weken

Vaste tijd: maandag 10 uur, dinsdag 16.30 uur?

Belangstelling?



Scholing: 
aanbod

Workshop Professionaliteit
(Handvest en kernwaarden apotheker)

• met aandacht voor morele dilemma’s en
ethische competenties

• onder leiding van Martine Kruijtbosch 

Is er belangstelling om zo’n workshop voor het 
LANA te organiseren?



WVTTK

Behoefte aan regionaal
Parkinsonoverleg?

• Met neuroloog casuïstiek en
problematiek bespreken

• Bij SIR loopt nu al de 
Toetsgroep Parkinson en de 
farmabuddy module 
Parkinson



Dank!

En tot ziens!


