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

van de notariële actie, officieel opgericht.  

Ook in 2021 is LANA actief doorgegaan met haar activiteiten, zoals: scholing over 

deprescribing van urologische middelen en een mini-symposium. Verder is praktijkonderzoek 

op het gebied van oncologie en farmacogenetica is uitgevoerd. Daarnaast hebben we veel 

geïnvesteerd in uitwisseling van informatie met onze deelnemers in de eerste en tweede lijn, 

in het onderzoek en onderwijs, door middel van deelnemersbijeenkomsten, mailings en 

nieuwsbrieven.  

LANA biedt zo een platform om te netwerken, om wetenschappelijk onderzoek te doen en 

kennis te vergaren, en stimuleert daardoor de samenwerking tussen eerste- en tweedelijns 

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

bruggen gebouwd.  

In 2021 is een nieuwe succesvolle activiteit geïntroduceerd, namelijk de lunchbyte: een korte 

online presentatie tussen de middag, waarbij een actueel onderwerp belicht wordt. Deze 

activiteit breiden we in 2022 verder uit.     

Ook in 2021 speelde het Coronavirus ons nog parten, maar desondanks hebben we veel 

kunnen doen, en merken we dat LANA een bekend en gewaardeerd fenomeen in de regio 

geworden is. 

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

2021.  

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

aan bijeenkomsten en praktijkonderzoek, sprekers, werkgroepleden en vooral ook mijn 

medebestuursleden en onze Liaison apotheker Leen Nelemans. 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 
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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.  

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 2021 en een (meerjarig) beleidsplan 

2019-2021. In dit jaarverslag wordt aangegeven wat er van het jaarplan 2021 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: 

Wietske 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, penningmeester  
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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. Het bestuur 

heeft besloten dat alle bestuursleden hun benoemingstermijn tot 2023 zullen afmaken. In 

2023 zullen we (her)benoemingen deels voor een kortere periode vormgeven, zodat we een 

evenredig aftreedrooster creëren.  

 

In 2021 heeft het bestuur 7 x een bestuursvergadering gehouden. Relevante bestuurszaken 

die aan de orde kwamen waren het financieel beleid (opdracht geven tot het opstellen 

jaarrekening, regelen van de BTW-status, controle van de boekhouding), en de per 1 juli 2021 

van kracht geworden WBTR. De bestuursleden hebben zich laten informeren over de eisen 

van behoorlijk bestuur die aan hen gesteld worden (waken voor belangenverstrengeling, 

actief bewaken van de continuïteit van de stichting). In de toekomst zal van nieuwe 

bestuursleden ook een VOG gevraagd worden. 

 

Studentenvertegenwoordiger 

Het bestuur wordt aangevuld met een studentenvertegenwoordiger uit de geledingen van de 

masteropleiding farmacie. 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 zal 

daarom in de regel beperkt zijn tot 1 jaar. In het cursusjaar 2020-2021 is deze rol vervuld door 

Nermien Saad. Zij is in september 2021 opgevolgd door Julia Roks. De ervaringen met de 

studentenvertegenwoordiger zijn positief: het studentenperspectief en het netwerk van 

studenten komen op deze manier nadrukkelijker in beeld.    

 

Deelnemers 

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

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

iedere apotheker die in de regio werkzaam is zich als deelnemer B 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 69 deelnemers. Eind 2020 waren er 53 deelnemers. De 

verdeling over het werkveld is als volgt: 
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Tabel 1. Verdeling deelnemers over werkvelden 

Werkveld 2020 2021 

Openbaar apotheker 35 50 

Poliklinisch apotheker 6 6 

Ziekenhuisapotheker 4 7 

Onderzoek en onderwijs 4 5 

Overig 4 1 

 

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

leveren. In 2021 is geïnventariseerd welke bijdrage de deelnemers willen leveren, en op welke 

terreinen zij actief zijn. Ook is de interesse van de deelnemers voor verschillende 

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

stichting, en kan hun expertise beter ingezet worden.  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. Per 1 juni 2020 wordt deze 

functie vervuld door Leen Nelemans. De liaisonapotheker heeft een aanstelling voor 0,2 FTE.  

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 en andere contactmogelijkheden 

Bij het bestuur leefde de behoefte om via een website LANA bekendheid te geven, 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 begin 2021 

operationeel geworden: www.lananet.nl 

LANA beschikt over eigen mailadressen, een LinkedIn-account, een Siilo-account en een 

Whatsapp-groep.  Alle documentatie van LANA wordt opgeslagen in de cloud, waarbij 

werkgroepleden en bestuursleden toegang hebben tot de informatie die voor hen van belang 

is.  

Financiën 

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

deelnemers. Ondanks het feit dat LANA een stichting is, is LANA volgens het standpunt van de 

belastingdienst BTW-plichtig, vanwege de in de statuten geformuleerde doelstellingen. De 

penningmeester is daarom gehouden ieder kwartaal aangifte omzetbelasting doen. Dit 

jaarverslag bevat verder geen informatie over de financiën van LANA.  

 

 

http://www.lananet.nl/
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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. De 

apothekers van het Alrijne ziekenhuis zijn ook nadrukkelijk betrokken bij de activiteiten van 

LANA. Naast het feit dat de apothekers van het Alrijne deelnemer zijn,  nemen zij ook deel aan 

de werkgroepen om zodoende de inbreng van het Alrijne ziekenhuis in de activiteiten van 

LANA te borgen.  

 

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), RANA (Rotterdam) en het academische netwerk 

rondom Nijmegen. De liaison-apotheker  heeft zowel het Kick-off symposium van ANNA 

(2021) als het Kick-off symposium van Saphia (2022) bijgewoond.  Met de academische 

netwerken is in 2021 tweemaal overleg gevoerd. Zo voorkomen we elkaar in de wielen te 

rijden met het ontplooien van dezelfde activiteiten, en kunnen we van elkaars expertise 

gebruik maken. Via het netwerkoverleg hebben we al presentaties met elkaar kunnen 

uitwisselen.   

 

Tabel 2. Overzicht academische netwerken 

LANA Leiden 

ANNA Groningen 

Upper Utrecht 

Saphia Amsterdam 

RANA Rotterdam 

Academisch netwerk Nijmegen Nijmegen 

 

Daarnaast onderhoudt LANA contacten met:  

• KNMP  

• Sleutelnet 

• Afdeling  Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC, 

• Knooppunt Ketenzorg 

• Zorg en Zekerheid 

• De verschillende apotheekservice-organisaties.  

 

In het Pharmaceutisch Weekblad van 28 mei 2021 heeft Leen Nelemans met een portret als 

liaison-apotheker extra landelijke bekendheid aan LANA kunnen geven. 
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5. Activiteiten 
 

Deelnemersbijeenkomsten 

In 2021 zijn er, volgens plan, twee deelnemersbijeenkomsten geweest, op 25 maart en 7 

oktober. De bijeenkomsten werden online gehouden, er waren ca. 30 deelnemers ingelogd. 

Belangrijke onderwerpen zijn het bijpraten over de activiteiten van de werkgroepen, en het 

peilen van de belangstelling voor nieuwe activiteiten.  

Naast inhoudelijke informatie vanuit de werkgroepen wordt er op de deelnemersbijeenkomst 

ook ruimte ingeruimd voor andere presentaties. Op 25 maart vertelde masterstudent Steven 

Lo over zijn praktijkonderzoek onder de LANA-deelnemers over de registratie van 

overgevoeligheden voor NSAID’s in het AIS, en op 7 oktober gaf poliklinisch apotheker 

Veronique Meijs een presentatie over de informatiebegeleiding in het LUMC na een 

hartinfarct. 

Nascholing 

Deprescribing urologische middelen 

Op 24 juni werd een geaccrediteerde nascholing georganiseerd over deprescribing van 

urologische middelen. Deze nascholing werd speciaal voor LANA ontwikkeld door apothekers 

van het SIR (Henk-Frans Kwint en Annemieke Floor-Schreudering) met medewerking van 

Janneke van Uhm, uroloog in het LUMC. Het programma bestond uit een aantal kennisclips, 

mede aan de hand van de kennisdocumenten behorend bij de multidisciplinaire richtlijn 

‘Polyfarmacie bij ouderen’, module ‘Minderen en stoppen medicatie’.  Ook de behandeling in 

de 2e lijn en de visie van de specialist op minderen en stoppen kwam aan bod. Verder hebben 

de deelnemers een praktijkonderzoek in de eigen apotheek uitgevoerd naar het gebruik van 

urologische middelen door ouderen, het langdurig gebruik van deze middelen, het gebruik van 

duo- of triple therapie en de verdeling van de verschillende middelen die gebruikt werden. De 

uitkomsten van het praktijkonderzoek werden door Annemieke Floor gepresenteerd en 

voorzien van commentaar vanuit de kennisdocumenten. Daarna gingen de deelnemers onder 

leiding van LANA-voorzitter Wietske Overmars met elkaar in gesprek over belemmerende en 

bevorderende factoren voor het stoppen en minderen van urologische middelen. Tot slot 

kregen de deelnemers aanbevelingen mee om in de eigen praktijk met de nieuwe richtlijn aan 

de slag te gaan.  

De nascholing werd gevolgd door 40 deelnemers en belangstellenden.  

LANA Mini-symposium 

Op 2 december organiseerde LANA een geaccrediteerd mini-symposium met 4 uiteenlopende 

onderwerpen: 
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• Maaike van der Lee (apotheker-onderzoeker KFT, LUMC): Strategieën voor het 
verminderen van de onverklaarde genetische variabiliteit in 
geneesmiddelrespons.   
• Marleen Buurma (arts-onderzoeker Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, 
LUMC): Chronotherapie: de Time Aspirin studie naar de rol van het tijdstip van 
inname van acetylsalicylzuur bij het voorkomen van hart- en vaatziekten.  
• Rineke Gordijn (apotheker-PhD student KFT, LUMC): Meldingen van seksuele 
bijwerkingen op een ervaringenplatform.  
• Paul Versteeg (Strategisch beleidsadviseur waterketen, Hoogheemraadschap 
Rijnland): Verwijdering van medicijnresten – PACAS Leiden Noord.   
 

Net als de andere activiteiten werd deze nascholing online gehouden, onder voorzitterschap 

van LANA-bestuurslid Henk-Jan Guchelaar. Deze nascholing werd gevolgd door 34 deelnemers 

en belangstellenden.  

LANA streeft ernaar ieder jaar twee geaccrediteerde nascholingsactiviteiten aan te bieden.  

Nieuwsbrief 

In 2021 heeft het LNA vier keer een nieuwsbrief verzonden, naar alle deelnemers, 

stakeholders en overige stakeholders. De nieuwsbrief wordt ook gepubliceerd op  de website 

van LANA. In de nieuwsbrief wordt algemene informatie gegeven over de activiteiten van 

LANA, aankondigingen van scholingen en de voortgang van projecten.  

Lunchbytes 

De deelnemers van LANA gaven aan belangstelling te hebben voor online presentaties van 

maximaal 30 minuten over actuele onderwerpen. Kirsten Kortekaas, cardioloog in het LUMC, 

heeft op 8 juni als eerste voor LANA zo’n presentatie gehouden, over de toepassing van SGLT-

2 remmers bij patiënten met hartfalen.  Deze vorm van de uitwisseling van kennis bleek 

succesvol. Het bestuur heeft besloten om hiermee door te gaan in 2022, en dit ook bij wijze 

van experiment uit te breiden naar lunchbytes voor apothekersassistenten. Ook dit lijkt in een 

behoefte te voorzien. Gemiddeld wordt er door 30 belangstellenden ingelogd bij deze 

zogenaamde lunchbytes. Gezien het compacte karakter zijn de lunchbytes niet 

geaccrediteerd. De toegankelijkheid wordt ook niet beperkt tot de LANA-deelnemers: alle 

belangstellenden kunnen de inloggegevens aanvragen en mogen aanhaken.    

 

6. Werkgroepen en onderzoek 

 

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

wordt nauw samengewerkt tussen de verschillende disciplines (ziekenhuis, openbare 

apotheek, poliklinische apotheek) en verschillende facetten (onderwijs, onderzoek, scholing 

en patiëntenzorg) bij elkaar gebracht. 
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Het bestuur van LANA heeft besloten om in de regel niet zelf omvangrijk onderzoek op te 

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

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

aansluiten bij een andere organisatie, waarbij LANA dan 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 

het bestuur van 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 had in 2020 al twee actieve werkgroepen: farmacogenetica en oncologie. Daar zijn in 

2021 de werkgroep transmurale medicatieoverdracht en de brainstormgroep scholing 

bijgekomen.  

Werkgroep farmacogenetica 

In 2021 is de werkgroep 6 x bij elkaar geweest. Ziekenhuisapotheker Jesse Swen is de 

voorzitter van de werkgroep.  

In 2019 is 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. 

De projectaanvraag is niet gehonoreerd door Zorg en Zekerheid. De werkgroep heeft het plan 

aangepast en de mogelijkheden onderzocht om de bepaling zelf te kunnen uitvoeren in de 

openbare apotheek middels een Point-of-care test. In maart 2021 heeft de werkgroep overleg 

gevoerd met Zorg en Zekerheid met een tweeledig doel: bezien of er een subsidiemogelijkheid 
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was voor onderdelen van het project, en inventariseren of er mogelijkheden zijn om een 

farmocogenetische bepaling en de farmaceutische patiëntenzorg daaromheen als een aparte 

farmaceutische zorgprestatie voor vergoeding in aanmerking te laten komen.   

Pas in 2022 zal verder gesproken worden met Zorg en Zekerheid. De gesprekken zullen 

overgenomen worden door de RAI, waarin alle openbare apotheken uit de regio 

vertegenwoordigd zijn. De werkgroep zal de overleggroep van informatie voorzien.  

Intussen heeft Amar Levens, poliklinisch apotheker in het LUMC in het kader van zijn 

promotietraject het aangepaste project kunnen uitvoeren, onder begeleiding van Jesse Swen. 

Met ondersteuning van de firma Angiocare, die de introductie  van de Point-of-care test 

Spartan Cube in Nederland verzorgt, heeft Amar veel LANA-deelnemers, en ook apothekers 

buiten de regio, kunnen interesseren voor dit farmaceutisch praktijkonderzoek. Dit heeft in 

totaal geleid tot 145 patiënten waarbij in de openbare apotheek de activiteit van het 

CYP2C19-enzym bepaald kon worden.  Van een aanzienlijk deel van deze patiënten kon de 

antistollingsbehandeling geoptimaliseerd worden.  Patiënten waarderen deze zorg positief. 

Een wetenschappelijke publicatie over dit onderzoek wordt nu voorbereid. De deelnemers 

van LANA zijn regelmatig bijgepraat over het onderzoek, via de nieuwsbrief en de 

deelnemersbijeenkomsten. Ook heeft de werkgroep publiciteit weten te genereren bij het 

algemene publiek, bijvoorbeeld in het huis-aan-huisblad in Alphen aan den Rijn. 

Werkgroep oncologie 

Deze werkgroep is in 2021 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 mede vanwege de vervlechting van twee 

doelstellingen. In 2020 heeft de werkgroep deze doelstellingen uit elkaar getrokken. 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. 

Daarnaast is een pilot opgezet om oncologische patiënten in de openbare apotheek een 

medicatiebeoordeling (MBO) aan te bieden, gericht op het minderen of stoppen van 

chronische medicatie, teneinde de kwaliteit van leven te verbeteren. In 2021 is door de 

werkgroep aan beide doelstellingen hard gewerkt.  Het pilot-onderzoek naar 

medicatiebeoordelingen verliep moeizaam wat betreft het werven van de patiënten. De 

oorzaken waren dat  de selectie te weinig patiënten opleverden, patiënten niet mee wilden 

werken of apothekers geen tijd hadden. In totaal konden 18 patiënten geëvalueerd worden 

met gemiddeld 2,5 FTP’s per patiënt.  40% van de aanbevelingen waren gericht op stoppen 

waarvan 64% werd doorgevoerd.   
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Het zichtbaar maken van de intramurale oncologische behandeling voor de openbare 

apotheek was wel succesvol. Vanuit het Alrijne ziekenhuis werd deze informatie al handmatig 

via het LSP aan de apothekers beschikbaar gesteld. Na het nemen van een aantal hobbels op 

automatiserings- en juridisch vlak konden de LANA-deelnemers in de openbare apotheek 

vanaf 2022 ook vanuit het LUMC digitale informatie ontvangen over de oncologische 

behandeling van hun patiënten. Het mooie van dit project is dat de meldingen automatisch 

verstuurd worden, en de openbare apotheek actief geïnformeerd wordt. Apothekers 

waarderen het dat ze deze informatie ontvangen, en kunnen daar ook een vervolg aan geven 

richting deze patiënten, door bijvoorbeeld actief een begeleidingsgesprek, thuisbezorgen of 

ondersteuning door een farmabuddy aan te bieden. De resultaten worden in 2022 verder 

uitgewerkt en gepubliceerd. 

Werkgroep Parkinson 

De eerder actieve werkgroep Parkinson is in 2021 niet actief geweest. In 2022 is besloten om 

hier weer een vervolg aan te geven, met als doel om zorginhoudelijke afspraken te maken met 

neurologen en Parkinsonverpleegkundigen, bijvoorbeeld over het beleid bij 

leveringsproblemen met medicatie. En LANA wil zich sterk maken voor het formuleren van 

een prestatie Parkinsonzorg, die te declareren is bij de zorgverzekeraars.   

Werkgroep medicatieoverdracht 

Een goede medicatieoverdracht is bij uitstek een onderwerp dat de verschillende 

apothekersdisciplines raakt. In 2020 heeft het ministerie van VWS hieraan een impuls gegeven 

door het opstarten van VIPP Farmacie (Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt 

en professional). Hiermee stelt de overheid geld beschikbaar 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, en wordt dit, na overleg met de partijen, 

aan de ziekenhuizen en de VER (als vertegenwoordiger van de openbare apotheken) 

overgelaten.  

Daarnaast had LANA van de oprichters bij  de oprichting al de taak meegekregen om te komen 

tot de implementatie van een regionaal protocol transmurale medicatieoverdracht. Er 

bestond al een regionaal protocol, opgesteld in 2013. Onduidelijk was of dit protocol bekend 

is bij de huidige apothekers, en of er volgens het protocol gehandeld wordt. Bovendien zijn er 

ook conflicterende belangen, als het gaat om de vraag wie de medicatie aan de patiënt levert.    

LANA heeft zijn netwerkfunctie beschikbaar gesteld om de wensen, knelpunten en blokkades 

van de verschillende disciplines te inventariseren, en met elkaar te bespreken.  Alle 

betrokkenen in de regio (openbare, poliklinische en ziekenhuisapotheken) zijn door LANA bij 

elkaar gebracht en konden in een constructieve sfeer hun visie naar voren brengen. De 

conclusie was dat een aantal problemen waarschijnlijk opgelost kan worden door VIPP 
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Farmacie, en dat er geen grote wensen waren om de onderlinge informatie-uitwisseling 

anderszins te verbeteren.  In 2022 is daarom besloten niet actief met de werkgroep 

medicatieoverdracht verder te gaan, maar elkaar weer op te zoeken indien de noodzaak 

gevoeld wordt. 

Brainstormgroep scholing  

Bij diverse nascholingsactiviteiten bleek dat er een grote wissel op de bestuursleden wordt 

getrokken om invulling te geven aan de nascholing. Het bestuur heeft daarom besloten om de 

deelnemers in te schakelen bij het bedenken van onderwerpen voor scholing. De deelnemers 

hebben daar vaak zelf de beste ideeën over. Die zijn afkomstig uit diverse netwerken, zoals 

onderzoeksprojecten, service-organisaties, landelijke en internationale connecties. De 

brainstormgroep is samengesteld uit de breedte van het deelnemersveld van LANA: jong, nog 

jonger, ziekenhuis, poliklinische apotheek, openbare apotheek, onderwijs en onderzoek. In 

het najaar is de brainstormgroep voor het eerst bij elkaar gekomen. Dat gebeurt nu op 

regelmatige basis.  

 

7. Realisatie operationele doelen 2021 
Algemene doelstelling: in 2021 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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Operationeel doel voor 2021 Strategische doelstelling 

LANA I II III IV V VI 
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1. Heeft een verankerde, erkende plaats binnen de regionale kring 
van apothekers, met minimaal 100 betalende deelnemers 
KPI = aantal betalende deelnemers = 69 

1.  2.  3.   
  

2. Bouwt en onderhoudt een netwerk met belangrijke/relevante 
stakeholders, zoals: KNMP, NVZA, Z en Z, NZLO, 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 → zie hoofdstuk 4 
KPI= aantal contactmomenten met stakeholders → niet 
geregistreerd. 

4.  5.  6.   

 

 
 
 

 

3. 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 
→ zie hoofdstuk 4 

KPI= aantal contactmomenten met overige netwerken in 2021: 

2 regulier, daarnaast veel informeel 

7. X 8.  9.   

X 

 

 

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

maar ook op de website en linkedin) 

KPI= aantal nieuwsbrieven in 2021: 4 

10.  11.  12.   

  

5. Ontwikkelt en onderhoudt een eigen website ( met een open 

deel en besloten deel voor leden), Linkedin pagina, WhatsApp-  

en Siilo groep. Tevens wordt er een toegankelijke 

documentenopslag gerealiseerd. 

 

KPI= aantal operationele digitale media: 4 

13. X 14.  15.  16.  17.  

 

6. Organiseert 2 deelnemersbijeenkomsten 

KPI= aantal deelnemersbijeenkomsten in 2021: 2 
18.  19.  20.   
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7. Realiseert een transmuraal protocol medicatieoverdracht voor 

de hele regio met medewerking van zowel het LUMC als het 

Alrijne ziekenhuis  

KPI= uitgewerkt transmuraal protocol beschikbaar? Ja, maar 

niet geactualiseerd (zie hoofdstuk 6) 

21.  22.  23.   

  

8. Faciliteert en ondersteunt de volgende LANA werkgroepen, die 

verbonden zijn met zorg innovatie projecten: 

a. Oncologie werkgroep  

b. Farmacogenetica werkgroep 

c. Parkinson werkgroep 

d. Transmurale zorg/richtlijn medicatie overdracht 

24.  25.  26.   

  

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

werkgroepen bijeenkomen en ondersteund worden in hun 

(meerjaren)planning, organisatie-activiteiten en continuïteit   

27. X 28.  29.  30.  31.  

 

10. Waarborgt dat per werkgroep de verschillende LANA disciplines 

vertegenwoordigd zijn:  openbare, poliklinische en 

ziekenhuisapotheek, onderwijs en onderzoek.  

32. X 33.  34.   

  

11. Faciliteert en ondersteunt in 2021 de implementatie en de 

regionale uitrol van de zorginnovatieprojecten oncologie en 

farmacogenetica (genotypering bij clopidogrelgebruikers) in 

LANA apotheken 

KPI= aantal LANA apothekers dat participeert in het betreffende 

zorginnovatieproject = 57 

35.  36.  37.  38.  39.  

 

12. Faciliteert en ondersteunt minimaal 1 wetenschappelijk 

farmaceutisch praktijkonderzoek  binnen LANA → deprescribing 

urologische middelen 

KPI= Aantal LANA apothekers dat meedoet aan het onderzoek: 22 

KPI= Aantal publicaties waar het LANA als affiliatie wordt genoemd: 1 

40. X 41.  42.  43.  44.  

 

13. Faciliteert en ondersteunt de medewerking van LANA 

deelnemers aan 1 of meer onderzoeksprojecten binnen de 
45.  46.  47.  48.  49.  
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overige academische netwerken van huisartsen en apothekers 

→ via ELAN/PHEG 

14. Ontwikkelt een nascholing over ‘vastlegging’ 

geneesmiddelallergie antibiotica en geeft deze minimaal 1 

keer*. Zo mogelijk gekoppeld aan een klein praktijkonderzoek. 

KPI= aantal nascholingen over antibiotica  

KPI= aantal deelnemers nascholingen antibiotica 

KPI= percentage LANA apothekers dat deelnam aan de 

nascholingen t.o.v de overige deelnemers 

50. X 51.  52.   

  

15. Brengt in kaart welke expertise de verschillende deelnemers 

bezitten op het gebied van patiëntenzorgprojecten, onderzoek, 

onderwijs en opleiding ( bijv aantal coassistenten), en in 

hoeverre zij deze kunnen en willen inzetten bij de scholing van 

collega-apothekers, apotheekteams of bij de Master opleiding. 

Ook brengt het LANA in kaart waar de interesse van de 

deelnemers ligt. 

 

KPI= Aantal LANA apothekers dat een coassistent begeleidt: 49 

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

leerlijncoördinator: 16 

KPI= Aantal LANA apothekers dat opleidt tot openbaar apotheker, 

ziekenhuisapotheker, apothekersassistent, farmaceutisch consulent 

en/of farmakundige: 60 

KPI= contactlijst met LANA apothekers die expertise hebben op een 

bepaald vakgebied en daarover geraadpleegd kunnen worden door 

hun collega’s 

53. K

P 

54.  

 
 
 
 
 
 
 

55.  56.  57.  58.  

 

 

 

*In 2021 is er geen nascholing over de vastlegging van geneesmiddelallergie geweest. Deze 

vond voor het laatst plaats in december 2020. In 2021 heeft LANA zich op andere zaken 

gefocust. Bekeken wordt of dit onderwerp in 2023 weer kan worden opgepakt in de vorm van 

een klein praktijkonderzoek vanuit de Masteropleiding Farmacie.  


