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Beste deelnemer/belangstellende, 

Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief 2021 van Stichting LANA, het Leids Academisch Netwerk 

Apothekers. Daarmee informeren we u over 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 67. LANA groeit dus geleidelijk, maar meer aanmeldingen zijn 

nog steeds zeer welkom. Opgeven als deelnemer kan via de website van LANA: www.lananet.nl  → 

contactpagina.  

Mini-symposium 

Donderdagavond 2 december organiseert LANA een mini-symposium. Last-minute opgeven is nog 

mogelijk. Voor onderwerpen en kosten: zie de website van LANA. Of mail de liaisonapotheker, Leen 

Nelemans: info@lananet.nl. Het symposium is voor openbaar apothekers geaccrediteerd met 2 

punten.   

Deelnemersbijeenkomst 7 oktober 

Op deze bijeenkomst, door 30 deelnemers bijgewoond, werden een aantal inhoudelijke 

onderwerpen gepresenteerd: voorlichting over ontslagmedicatie door de Poli Apotheek LUMC 

(Veronique Meijs), de CYP2C19- feasability study (Amar Levens) en de eerste resultaten van de pilot 

transmurale medicatiebeoordeling oncologische patiënten (Sanne Bakker). Verder werden de 

financiën van LANA doorgenomen, met als take home message: een beperkte stijging van de 

deelnemersbijdrage. Andere onderwerpen worden verderop in deze nieuwsbrief aangestipt.  

Werkgroep scholing  

De werkgroep scholing is inmiddels actief, en heeft onderwerpen bedacht voor nascholing. Een 

aantal daarvan komt aan de orde tijdens het mini-symposium. Andere onderwerpen willen we een 

plek geven in de zogenaamde lunchbytes. We starten daarmee in januari 2022. 

Lunchbyte 

Op dinsdag 18 januari, van 12.30 – 13.00 uur, zal de eerste digitale lunchbyte van LANA in 2022 

plaatsvinden. Deze wordt verzorgd door Rolf Toornvliet, ziekenhuisapotheker Alrijne. Het onderwerp 

is immunotherapie bij ernstig allergisch astma. Een onderwerp dat zowel voor ziekenhuisapothekers, 

poliklinisch apothekers als openbaar apothekers interessant (en relevant) is.  
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Voor deze lunchbytes wordt geen accreditatie aangevraagd. Het is wel een compacte manier om snel 

bijgepraat te worden over actuele zaken. De bedoeling is om deze lunchbytes maandelijks te 

organiseren, zo’n 10 keer per jaar. Tevoren opgeven is niet nodig. Deelnemers van LANA krijgen tijdig 

de link toegestuurd.  

Werkgroep farmacogenetica 

Er zijn nog een paar dagen te gaan tot het einde van de CYP2C19 feasability study. Omdat het aantal 

geïncludeerde patiënten per apotheek tegenviel, moesten veel extra apotheken betrokken worden 

bij deze pilot. Amar Levens heeft daar veel moeite voor gedaan. Volgende week komt de werkgroep 

bij elkaar, dan is ook bekend hoeveel patiënten daadwerkelijk gegenotypeerd konden worden met 

een point-of-care test in de apotheek. De pilot moet leiden tot een publicatie in een peer-reviewed 

tijdschrift. Maar ook de regionale en landelijke apothekers willen we informeren over de resultaten, 

via LANA en het Pharmaceutisch Weekblad.  

Werkgroep oncologie 
 
Er is goed nieuws te melden vanuit de werkgroep! Vanaf volgende week wordt het mogelijk om de 
eigen (openbare) apotheek van de patiënt te informeren wanneer een patiënt oncologische 
infuustherapie ontvangt in het ziekenhuis. Daar is een digitale oplossing voor gevonden. Het Alrijne 
ziekenhuis en het LUMC zullen hiervoor een uniforme werkwijze hanteren. Openbaar apothekers die 
deelnemer van LANA zijn worden binnenkort geïnformeerd over de werkwijze, en wat dit betekent 
voor de openbare apotheek. U ziet: een heel goede reden om deelnemer van LANA te worden! 
 
Werkgroep transmurale medicatie-overdracht 
Zoals aangekondigd op de deelnemersvergadering: LANA wil een werkgroep transmurale medicatie-
overdracht starten, met vertegenwoordigers van de VER, het LUMC en het Alrijne ziekenhuis. Het 
doel daarvan is het regionaal uitwerken van een protocol voor transmurale medicatieoverdracht. Er 
zijn hiervan al diverse voorbeelden elders in het land bekend. Er wordt een datum in januari geprikt 
om te overleggen wat de wensen, mogelijkheden en blokkades zijn.   
 
Oproep: aanleveren casuïstiek Parkinson 

Op de deelnemersbijeenkomst constateerden we dat er belangstelling is voor het revitaliseren van 

de werkgroep Parkinson. Er bestaat ook al een toetsgroep Parkinson van het SIR (m.m.v. 

Clementine Stuijt). Die willen we als LANA niet in de wielen rijden. Maar er is wel behoefte aan 

regionaal contact. Ook twee  bevlogen neurologen, Anne van der Plas (Alrijne) en Bob van Hilten 

(LUMC) zouden we daarbij mogen betrekken. Hoe we dit precies vorm willen geven in samenwerking 

met de toetsgroep, weten we nog niet precies. Maar we roepen u wel op om casuïstiek en 

problemen door te geven aan Leen Nelemans, liaisonapotheker van LANA. Aan de hand van de 

ingeleverde casuïstiek gaan we dan kijken hoe we hier regionaal mee aan de slag kunnen. 

OZP-symposium 
De studenten van de Masteropleiding Farmacie voeren in hun derde jaar een onderzoeksproject uit. 
Dat levert een schat aan informatieve resultaten op. Die worden op dinsdag 1 maart in de vorm van 
een poster-symposium gepresenteerd. Voor deze posterpresentatie worden de begeleiders van de 
studenten uitgenodigd. Op ons verzoek laat de organisatie weten dat deelnemers van LANA ook 
hartelijk welkom zijn. Het symposium is niet geaccrediteerd, mar wel helemaal gratis! Als u 
belangstelling heeft om dit symposium bij te wonen, meld dit aan de liaisonapotheker, Leen 
Nelemans. Hij kan u informatie verschaffen over tijd en locatie.   
 
 



Betrekken studenten bij LANA 
Als logisch vervolg hierop: LANA wil de studenten, als deelnemers van de toekomst, graag betrekken 
bij de activiteiten van LANA. Als bestuur zijn we nog aan het nadenken hoe we dat precies willen 
doen. Maar aarzel niet om studenten die bij u actief zijn (bijvoorbeeld als coassistent) te informeren 
over LANA en mee te laten doen. Een scholing of werkgroepbijeenkomst bijwonen kan voor hen heel 
interessant zijn!   
 
ZorgApp ZHN 
Om meer bekendheid aan LANA en het scholingsaanbod te geven, zullen we in de toekomst 
scholingsactiviteiten ook bekend maken via de ZorgApp ZHN. 
 
Agenda 
 

01-12 Nieuwsbrief LANA 

02-12 Digitaal mini-symposium LANA 

08-12 Werkgroep oncologie 

09-12 Werkgroep farmacogenetica 

10-01 Bestuursvergadering LANA 

13-01 Brainstormsessie werkgroep scholing 

18-01 Lunchbyte m.m.v. Rolf Toornvliet 

14-02 Ledenvergadering VER 

01-03 Masteropleiding Farmacie: posterpresentatie onderzoeksprojecten 

14-03 Bestuursvergadering LANA 

16-03 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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