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Beste deelnemer/belangstellende, 

Hierbij ontvangt u alweer de derde 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 

Stand van zaken 

Het aantal deelnemers is momenteel 65. LANA wordt groeit dus zeer geleidelijk, maar meer 

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

contactpagina.  

Nieuwe studentenvertegenwoordiger 

Als opvolger van Nermien Saad is Julia Roks toegetreden als studentenvertegenwoordiger bij het 

bestuur. Zij stelt zich voor: 

Mijn naam is Julia Roks, 23 jaar en sinds kort de nieuwe studentenvertegenwoordiger van het LANA. 

Ik ben nu begonnen aan het 3e jaar van de master farmacie in Leiden. In de afgelopen 2 jaar heb ik 

kennis mogen maken met verschillende disciplines binnen de farmacie. De openbare apotheek en 

ziekenhuisapotheek hebben mij laten zien hoe er in de praktijk wordt omgegaan met de lesstof die 

ons op de universiteit wordt aangeboden. Ik mag van geluk spreken dat ik een fijn cohort aan mede-

studenten heb. We halen het beste in elkaar naar boven tijdens de werkgroepen en colleges door te 

communiceren over onze praktijkervaringen, samen te werken, vragen te stellen en feedback te 

geven. Als studentenvertegenwoordiger wil ik dan ook graag input leveren door opgedane 

ervaringen te delen vanuit mijn optiek als student en die van mijn mede-studenten. Dit lijkt mij een 

mooie gelegenheid om het LANA een goed perspectief te bieden maar ook om ruimte te bieden voor 

nieuwe ideeën. Ik kijk er naar uit om betrokken te raken bij deze processen!  
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Netwerk 

Om de samenwerking binnen LANA laagdrempeliger te maken hebben we naast een groep in de 

Siilo-app ook een WhatsApp-groep gemaakt. Deelnemers van LANA kunnen zich opgeven voor deze 

WhatsApp-groep door hun 06-nummer door te geven aan Leen Nelemans. Het is de bedoeling om 

deze WhatsApp groep zorgvuldig te gebruiken, zonder een overvloed aan spam of een cascade aan 

reacties middels een reply-to-all. 

Deelnemersbijeenkomst 7 oktober 

Op donderdag 7 oktober is er ’s avonds weer een digitale deelnemersbijeenkomst van LANA. Het 

bestuur wil dan graag met u van gedachten wisselen over de koers die LANA  moet varen, voor wat 

betreft onze hoofdpijlers: scholing en samenwerking. We presenteren ook de deelnemersbijdrage 

voor 2022. Verder willen we een voorlichtingsactiviteit van de Poli Apotheek LUMC laten zien. En we 

hopen u te kunnen verrassen met een presentatie van een jonge apotheker over een 

praktijkonderzoek. Tot slot wordt u bijgepraat door de werkgroepen farmacogenetica en oncologie 

over de stand van zaken.   

Werkgroep scholing  

De nieuwe werkgroep scholing komt voor de eerste maal bij elkaar op 22 september. De werkgroep 

is op dit moment nog niet compleet. Deelnemers die willen meedenken over scholingsonderwerpen 

zijn hartelijk uitgenodigd om zich aan te melden voor de brainstorm (via Leen Nelemans) 

Werkgroep farmacogenetica 

De werkgroep is klaar om te starten met een pilot om bij gebruikers van prasugrel en ticagrelor een 

CYP2C19-bepaling te doen als Point-of-care test in de openbare apotheek. De Medisch-Ethische 

toetsingscommissie heeft inmiddels groen licht gegeven. Afhankelijk van de testuitslag kan bekeken 

worden of de patiënten veilig kunnen worden overgezet op clopidogrel (kleiner risico op bloedingen, 

goedkoper). Er zijn 6 pilot-apotheken geselecteerd die voor hun cluster de bepalingen kunnen 

uitvoeren. De resultaten worden voor het eind van dit jaar verwacht. Amar Levens van de Poli 

apotheek LUMC begeleidt de pilot. Hij zal op de deelnemersbijeenkomst van 7 oktober over de 

voortgang vertellen.  

Werkgroep oncologie 
 
Helaas is ook de nieuwe subsidie-aanvraag voor het pilot-onderzoek verminderen van chronische 
medicatie bij oncologische patiënten afgewezen. De werkgroep kijkt naar andere 
subsidiemogelijkheden. Daarnaast is de werkgroep ook nog bezig met onderzoek naar de 
mogelijkheden om de eigen (openbare) apotheek van de patiënt te informeren wanneer een patiënt 
oncologische infuustherapie ontvangt in het ziekenhuis.  U wordt op de deelnemersbijeenkomst van 
7 oktober verder bijgepraat.  
 
Blended cursus deprescribing  

Willen jullie na de zomer ook echt aan de slag met 'deprescribing'? Henk-Frans Kwint en Sanne 

Bakker-Verdoorn geven een "blended" cursus met 2 dagen fysieke scholing op 26 oktober en 7 

december. 

Inschrijven kan via: https://lnkd.in/ds4KvHU of stuur een bericht voor meer informatie. 
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Landelijke contacten 
 
Onze noordelijke zusterorganisatie ANNA houdt zich bezig met een aantal projecten, die de moeite 
waard zijn om ook hier kort te benoemen. Allereerst het onderzoek naar de monitoring van lithium 
en de ontwikkeling van een ketenprotocol daarvoor. En verder is er een pilot onderzoek gestart naar 
het identificeren van risicofactoren voor geneesmiddelgerelateerde problemen na ontslag uit het 
ziekenhuis. Verder organiseert ANNA op dinsdagavond 5 oktober een online nascholing over het 
videoconsult. Als u meer over deze onderwerpen wilt weten, kunt u contact opnemen met de liaison-
apotheker van ANNA, Linda Mulder-Wildemors via: l.mulder@sirstevenshof.nl 
 
Agenda 
 

20-09 Bestuursvergadering LANA 

22-09 Brainstormsessie werkgroep scholing LANA 

29-09 Werkgroep oncologie 

30-09 Werkgroep farmacogenetica 

07-10 Deelnemersbijeenkomst LANA 

11-10  Bijeenkomst landelijke academische netwerken 

11-11 Nascholingsavond LANA 

23-11 Bestuursvergadering LANA 

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 
Julia Roks, 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, en heeft een eigen Siilo-
groep en WhatsApp groep. 
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