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Voorwoord voorzitter
Maar ook op een doordeweekse dag wordt er veel aandacht besteed aan het
eten en is iedereen welkom om aan te schuiven. Mijn lievelingsgerecht is de
lekkere saoto soep van mijn moeder. Als klein meisje keek ik vol bewondering
hoe zij hier de hele dag mee bezig was en zonder recept, op gevoel, alle
ingrediënten samen tot deze heerlijke maaltijd maakte. Ik zou graag later
ook zo’n soep willen maken. Maar helaas blijk ik geen keukenprinses te zijn.
Hoe vaak mijn moeder het ook voor doet, het lukt me niet om haar soep na te
maken.

Koken en lekker
eten is een
belangrijk onderdeel
in mijn familie.
Op verjaardagen
en feesten staat de hele
tafel vol met cake en
andere lekkere hapjes.

Toen ik in mijn studie aan de bereidingsblokken begon merkte ik dat koken
en bereiden behoorlijk veel overeenkomsten hadden. Ook hier bleken mijn
talenten niet te liggen. Ik was dan ook opgelucht toen bleek dat apothekers
tegenwoordig nauwelijks meer een crème of zetpil zelf hoeven te maken.
Grootbereiders zoals Fagron en Pharmaline hebben voor een groot deel
deze taak van ons overgenomen en mijn bereidingstaken beperken zich
tegenwoordig tot het voor toediening gereedmaken van een bacicolineoordruppel of antibioticumdrankje. Gelukkig zijn er apothekers die hier meer
affiniteit mee hebben dan ik, in deze JA lees je onder andere over hun baan als
apotheker bij een grootbereider.
Ondanks dat ik geen talent heb voor bereiden, vind ik het toch zonde dat
de bereidende taak, die ooit de basis vormde van ons beroep, tegenwoordig
zo’n beperkte plaats heeft in ons vak. In de wet en regelgeving wordt immers
nog steeds gesproken over de artsenijbereidkunst. En is dit ook niet de
kennis waarin wij juist zo onderscheidend zijn van andere specialisten in de
zorg? Ik werd daarom erg blij van het artikel van Huub Schellekens in Nature
Biotechnology, waarin een apparaat wordt beschreven waarmee apothekers
biologische geneesmiddelen op maat kunnen maken. Zou hiermee nieuw leven
geblazen kunnen worden in het bereiden als ‘core business’ van de apotheek?
Doordat ik mij minder bezighoud met bereidingen merk ik dat mijn kennis op
dit onderwerp steeds verder wegzakt. Soms schakel ik bij een casus hulp in van
een bevriende ziekenhuisapotheker die deze kennis meer paraat heeft.
Ook op andere vlakken zouden ziekenhuisapothekers, openbaar apothekers en
poliklinisch apothekers kennis met elkaar kunnen delen of de samenwerking
meer met elkaar aan kunnen gaan. De VJA en jong-NVZA zijn de afgelopen tijd
bezig geweest om de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken. Hier willen wij
ook graag input van onze leden voor krijgen, dus schroom niet om contact met
ons op te nemen als je hier ideeën over hebt of actief wilt bijdragen aan deze
ontwikkeling!
Veel plezier met lezen van deze nieuwe JA en tot ziens bij de VJA-activiteiten!
Nitika Chouhan
Voorzitter VJA
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Na een zomer met wisselvallig weer
en veelal een minimale bezetting in de
apotheek, kunnen we er hopelijk weer fris
tegenaan. Zelf hebben we weer kunnen
oefenen met smeren van zonnebrandcrème
en aftersun. Verderop in dit blad vertelt
dermatoloog Lecluse over het smeren van
corticosteroïdcrèmes en de misverstanden
hierover die dermatologen nog steeds
tegenkomen in de spreekkamer. In dit
nummer kun je ook lezen over smeren bij
kinderkwaaltjes.
Er worden steeds minder crèmes gesmeerd
die bereid zijn in de lokale apotheek.
Daarom nemen we een kijkje in het
werk van twee jonge apothekers die bij

DJAIDA
Biologie en Biomedische Wetenschappen
waren studies die me wel interesseerde
maar ik vond geen directe klik. Totdat ik
het foldertje van Farmacie op de tafel zag
liggen met de rubriek: als de volgende
onderwerpen je interesseren is farmacie
wat voor jou. Aangezien ik op alles ja kon
antwoorden was de keuze opeens heel
snel gemaakt. En daar zit ik nu, ruim 8 jaar
verder en bijna afgestudeerd als apotheker
specialist. Toentertijd geen benul hebbende
van wat een apotheker doet of hoe een
apotheek er van binnen uitziet.

Lynn Debets - 27 jaar Apotheek Donker, Beverwijk

Als de dag van gisteren
kan ik me herinneren
dat ik met mijn vader
wat verdwaasd rondliep
in Het Went gebouw.
Het was duidelijk dat
het een bètastudie zou
worden maar welke?
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Aangezien ik niet uit een apothekersfamilie
kom, noch uit een veelvuldig apotheekbezoekende-familie was de farmacie voor
mij een ware ontdekkingstocht. En dat is
het eigenlijk nog steeds. Na mijn studie in
Utrecht ben ik per toeval terecht gekomen
op mijn huidige werkplek in Beverwijk waar
ik pas echt heb geleerd en ervaren wat het
is om te werken als apotheker. Voornamelijk
de verantwoordelijkheid hebben over het
aansturen van het team en het nemen van
beslissingen vond ik in het begin spannend.
Heb ik het wel goed afgehandeld? Heb ik
niks over het hoofd gezien? Al snel leer
je dat je tijdens je studie veel kennis hebt
opgedaan en goed in staat bent de juiste
adviezen en overwegingen te maken.
Doordat ik in een grote apotheek werk
waar we ruim 900 patiënten een baxterrol

grootbereiders werken. Hoewel bereiden
een steeds kleinere plaats in is gaan nemen
in het onderwijscurriculum van zowel
apothekers- als assistenteopleiding blijft
het wel een belangrijk onderdeel van de
farmacotherapie.
Heb je een interessant of grappig incident
meegemaakt in jouw apotheek, deel dit
met ons via de mail voor de nieuwe rubriek
‘Apotheek Anekdotes’.
Redactie Jonge Apotheker

De Jonge Apotheker in de Apotheek.
In deze rubriek vertelt een jonge apotheker
over zijn of haar ervaringen in de openbare
apotheek

leveren, een bereidingsruimte hebben,
twee uitdeelposten voorzien en een eigen
smartfill afdeling hebben, heb ik in een
korte tijd enorm veel geleerd. Ik heb geleerd
dat, behalve het nakijken van de recepten,
geen dag in de apotheek hetzelfde is. Als je
in de ochtend nog denkt dat het misschien
wel een rustige dag gaat worden, blijkt bij
de koffiepauze de buffer al weer overvol
te staan. Door de grote hoeveelheid ad
hoc werk lijkt het soms alsof je niet veel
vooruit komt, maar die paar mensen die je
persoonlijk kan helpen en adviseren maken
het werk waardevol.
Met het naderende einde van mijn
registratie-opleiding word ik opeens weer
aan het denken gezet. Is het openbare
apothekers vak wat voor mij? Waar zie ik
mezelf over 10 jaar? Waar loop ik warm
voor binnen de farmacie? En voornamelijk
ook; welke rol vind ik dat de apotheker
binnen de gezondheidszorg moet hebben?
Vragen die momenteel nog niet zijn
beantwoord maar die door het schrijven
van dit stukje weer komen bovendrijven.
Aangezien de farmacie in Nederland
continu in beweging is geloof ik erin een
plek te vinden die bij mij past. Waar en
wanneer dat zal zijn, de tijd zal het leren. <

Even voorstellen

RECO’S UTRECHT

Tijdens de borrel in juli is het beklonken, wij nemen het ReCo-schap over van Meike, Susanne en Elske. De
komende tijd organiseren wij de borrels en nascholingen in de regio Utrecht. Voor degenen die ons nog niet
kennen willen we ons graag even voorstellen, daarna praten we natuurlijk graag verder tijdens de borrels of
nascholingen.
FLOOR OVERBEEK
Hallo allemaal!
Mijn naam is Floor Overbeek en ik woon alweer zo’n 10 jaar met veel plezier in het mooie Utrecht.
Afgelopen jaar heb ik in Utrecht de master farmacie afgerond en inmiddels werk ik nu iets meer
dan een half jaar als tweede apotheker in Leusden. Tevens ben ik gestart met de opleiding tot
openbaar specialist. In mijn vrije tijd ben ik graag sportief bezig en word ik erg blij van lekker
eten/koken en zo nu en dan een concertje. Hoewel ik net bij de VJA kom kijken, zie ik er naar
uit om de ReCo functie samen met Yamin en Yvette voor Regio Utrecht uit te voeren en jullie te
ontmoeten!

YAMIN CHAN
Mijn naam is Yamin Chan. Ik woon in Utrecht en ben sinds afgelopen april werkzaam als tweede
apotheker in Amsterdam. Het directe contact met patiënten en het dynamische werk maken mij
enthousiast over het werken in de openbare apotheek. Als beginnende apotheker vind ik het leuk
om collega’s te leren kennen en waar beter dan bij de VJA. Ik kijk dan ook uit naar de komende
tijd waarin Yvette, Floor en ik gezellige en leerzame activiteiten gaan organiseren, waar we jullie
met plezier kunnen ontmoeten. Zelf ben ik dol op leuke, lekkere en/of bijzondere (eet)tentjes
ontdekken. Het maakt niet uit of dit op een verre reis is of in mijn eigen stadsie Utrecht. Ik zal
deze interesse dan ook meenemen bij het organiseren van activiteiten voor de VJA
Groningen

Friesland

YVETTE NUSSE
Inmiddels werk ik alweer bijna 4 jaar als openbaar apotheker. Na mijn afstuderen ben ik direct
begonnen aan de
specialisatie opleiding bij apotheek Rijnwoude. Hier heb ik in een korte tijd
Drenthe
veel geleerd over farmacie in de praktijk, teamwork en de diversiteit van het vak van apotheker.
Verder was ik betrokken bij het opzetten van een nieuwe vestiging in Koudekerk aan de Rijn,
een unieke een leerzame ervaring. Na het afronden van het ApIOS traject was ik klaar voor meer

Haarlem

verantwoordelijkheid en ben ik beherend apotheker geworden bij de Stichtse apotheek in de Bilt.
Het leuke aan deze kleine apotheek vind ik de goede samenwerking, het persoonlijke contact en
Overijssel
de afwisseling.
Flevoland

Naast het werken in de apotheek ben ik gek op reizen, foto's maken en (buiten) sporten.
Als ReCo wil ik graag mijn enthousiasme voor het vak met jullie delen. Door elkaar te leren kennen

Amsterdam

kunnen we veel van elkaar leren en samen laten zien hoe mooi ons werk is en hoeveel wij kunnen
betekenen voor de gezondheidszorg.

Delft/Leiden
/Den Haag

Utrecht

We gaan ons best doen om er gezellige avonden van te maken waarbij we jullie de gelegenheid
Gelderland

willen bieden om nieuwe ideeën op te doen en/of te kunnen sparren met collega-apothekers.
Uiteraard zullen we bereikbaar zijn voor vragen uit de regio. Hopelijk tot snel! Wij zien jullie graag
op de volgende borrel of nascholing!

Rotterdam

<
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Noord-Brabant

Auteur: Marjolein Leenarts, dermatoloog

Eczeem bij kids
SOORTEN EN BEHANDELING
ECZEEM
De huid, het grootste orgaan van ons
lichaam, beschermt ons tegen invloeden
van buitenaf. De huid kan ook problemen
geven, zoals bij eczeem. Eczeem komt
enorm vaak voor, ongeveer 1 op de 5
kinderen heeft er last van.
Er zijn veel verschillende vormen van
eczeem. Ook kan het zich op steeds
andere manieren uiten. Roodheid,
schilfering, bultjes en blaasjes zijn allemaal
symptomen van eczeem. Jeuk is meestal
de grootste klacht bij eczeem. En wanneer
kinderen jeuk hebben, slapen ze slecht, en
vervolgens kunnen hele gezinnen ‘s nachts
wakker zijn door dit eczeem.
Wanneer een kind te maken heeft met een
fysieke of emotioneel zwaardere belasting
kan dit effect hebben op het eczeem. Niet
alleen een ziekenhuisopname vanwege een
ziekte, maar ook doorkomende tanden of
een spannende periode zoals bij Sinterklaas
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en verjaardagen zijn aanwijsbare reden
waarom het eczeem opeens verslechtert.

OORZAKEN
Eczeem wordt veroorzaakt door factoren
van buitenaf of ontstaat van binnenuit. En
vaak een combinatie van deze twee. Bij
factoren van buitenaf gaat het vaak om een
allergie voor een bepaalde stof of irritatie
van de huid door bijvoorbeeld veelvuldig
watercontact. Eczeem ‘van binnenuit’ is
aangeboren, de persoon heeft er aanleg
voor. Dit is onder andere het geval bij
atopisch (of constitutioneel) eczeem en bij
seborrhoïsch eczeem.

ATOPISCH ECZEEM
Atopisch eczeem, ook wel dauwworm of
constitutioneel eczeem genoemd, is een
vorm van eczeem die bij kinderen vaak
voorkomt.
De oorzaak van atopisch eczeem is niet

geheel bekend, maar is vooral te vinden
in genetische aanleg. Vaak zie je dat in de
familie eczeem voorkomt of dat andere
atopische aandoeningen voorkomen zoals
bijvoorbeeld hooikoorts of astma. Daar
komt bij dat bij de meeste mensen met
eczeem de natuurlijke vetbarrière van de
huid minder goed functioneert. Hierdoor is
de huid droog en kunnen bepaalde stoffen
makkelijker doordringen in de huid en
ontstaan sneller ontstekingen. Het is dan
ook heel belangrijk om de huidbarrière
zoveel mogelijk te onderhouden door de
droge huid goed in te vetten.
Etiologie
Atopisch eczeem ontstaat meestal bij
baby’s tussen de drie en zes maanden
oud, maar kan ook op latere leeftijd nog
ontstaan. Dit is precies het moment waarop
veel moeders stoppen met borstvoeding
en op een andere voeding overgaan.
Vandaar dat al snel de link wordt gelegd

tussen voeding en eczeem. Het is echter
uitzonderlijk dat een voedingsallergie de
oorzaak is van de eczeemklachten. Bij
baby’s die onder het eczeem zitten, kan er
soms wel sprake zijn van koemelkallergie,
maar meestal zijn er dan ook andere (darm)
symptomen. Wel hebben kinderen met
atopisch eczeem iets meer kans op een
voedingsallergie dan andere kinderen. Dit
uit zich meestal in rode vlekken, galbulten
of gezwollen lippen die ontstaan binnen
een uur na het eten van het betreffende
voedingsmiddel.
Prevalentie of epidemiologie
Bij ongeveer 10-20 % van de baby’s komt
deze vorm van eczeem in meer of mindere
mate voor. Gelukkig groeien de meeste
kinderen over eczeem heen. Maar helaas
niet iedereen, geschat wordt dat ook 1-3 %
van de volwassenen atopisch eczeem heeft.
Symptomatologie
Deze vorm van eczeem kan op het gehele
lichaam voorkomen. Op hele jonge leeftijd
bevindt het eczeem zich vaak op de
wangen en romp. Wanneer kinderen ouder
worden ’verplaatst’ het eczeem zich vaak
naar de elleboogsplooien, knieholtes,
polsen en enkels.

CONTACTALLERGISCH ECZEEM
Etiologie
Contactallergisch eczeem ontstaat
wanneer iemand allergisch is voor een
stof waarmee je in aanraking komt, zoals
een nikkelallergie. Deze allergie is niet
aangeboren, maar iets wat ontwikkelt in
de loop van het leven, door blootstelling
aan een allergeen. Een veel voorkomend
misverstand is dat men denkt dat je
niet allergisch kunt zijn voor iets wat je
al jaren probleemloos gebruikt. Niets is
minder waar, een contactallergie bouw je
op, dus van de een op andere dag kun je
allergisch zijn voor je vertrouwde parfum of
dagcrème.
Prevalentie of epidemiologie
Precieze prevalentiecijfers zijn niet bekend,
maar contactallergieën komen vaak voor.
Het klinisch beeld kan erg kan lijken op
atopisch eczeem.
Vroeger dacht men dat deze vorm van
eczeem zeer zeldzaam was bij kinderen.
Maar dit blijkt niet zo. Zeker als eczeem

onvoldoende reageert op de ingestelde
behandeling, is de kans aanwezig dat het
een contactallergie is.
Bij een contactallergie reageert je lichaam
op een bepaalde stof. Het kan ook op zeer
jonge leeftijd ontstaan, na slechts een paar
keer in aanraking geweest te zijn met de
stof.
Symptomatologie
Contactallergisch eczeem ziet er eigenlijk
niet heel veel anders uit dan andere vormen
van eczeem. Rode, schilferende plekken,
soms ook blaasjes of bultjes.
Bij bepaalde locaties van eczeem zal
een arts echter eerder denken aan een
contactallergie. Een voorbeeld daarvan is
de voetrug. Omdat de huid daar dunner is
dan de voetzool, zal een contactallergie
voor een bestanddeel van een schoen, zich
eerder op de voetrug uiten.

SEBORRHOÏSCH ECZEEM
Etiologie
Ook bij deze vorm van eczeem is er sprake
van een aangeboren aanleg. Deze vorm van
eczeem speelt net als andere huidziekten
vaak op tijdens stressvolle periodes.
Tijdens de winter hebben mensen met deze
vorm van eczeem wat vaker klachten. Het
vermoeden is dat bij deze vorm van eczeem
een gist ‘Pityrosporon ovale’, dat van nature
op ieders huid aanwezig is, een rol speelt.
Het afweersysteem reageert op deze gist
waardoor het eczeem ontstaat.
Prevalentie of epidemiologie
Circa één op de zes Nederlanders
heeft deze vorm van eczeem. Bijna alle
kinderen hebben het zogenoemde “berg”.
Na de leeftijd van vier weken noem je
berg seborrhoïsch eczeem. Omdat deze
vorm van eczeem voorkomt op plekken
met veel talgklieren wordt dit ook wel
talgkliereczeem genoemd.
Symptomatologie
Deze vorm van eczeem is te herkennen
aan jeuk (soms), roodheid en schilfertjes
die voornamelijk ter hoogte van de
wenkbrauwen en de plooien naast de
neus voorkomen. Ook zie je deze vorm van
eczeem vaak in en achter de oren of langs
de haargrens zitten en kan het uitbreiden
naar de rest van het lichaam.

BEHANDELING
Atopisch en seborrhoïsch eczeem zijn
chronische huidziekten. Genezing is
niet mogelijk, maar er bestaan wel
behandelingen om te zorgen dat een kind
er geen last van heeft. De meeste kinderen
groeien gelukkig over eczeem heen.
Bij contactallergisch eczeem is het
belangrijk is om te achterhalen waarvoor
het kind allergisch is. Met een plakproef
worden ongeveer dertig stoffen met een
pleister op de rug geplakt. Het zijn de top
30 meest bekende allergische stoffen; de
Europese Standaardreeks. Ook kunnen
eventueel eigen producten mee getest
worden.
Twee dagen later worden de pleisters van
de rug gehaald. Een dag daarna kijkt een
dermatoloog naar het resultaat. Deze vorm
van eczeem heeft namelijk circa drie tot
vier dagen nodig om zich te ontwikkelen.
Als er een reactie zichtbaar is, begint het
‘echte denk en speurwerk’. De gevonden
allergie hoeft niet altijd de veroorzaker
te zijn van de klacht. De vraag is dan of
de allergie die gevonden is, een relatie
heeft met het eczeem. Zit het allergeen
bijvoorbeeld in de bodylotion die gebruikt
werd?
Door het allergeen op te sporen kun je
vervolgens proberen te voorkomen dat het
kind hiermee in aanraking komt. Wanneer
je niet meer blootgesteld wordt aan het
allergeen, verdwijnt contact allergisch
eczeem ongeveer na vier tot zes weken.

CONTACTALLERGENEN BIJ
KINDEREN
De meest voorkomende contactallergenen
bij kinderen zijn metalen (nikkel),
detergentia (Cocamidopropyl betaine),
wolalcoholen, geurstoffen en rubbers.
Vaak hebben mensen nog nooit van
wolalcoholen gehoord. Wolalcoholen
komen van nature voor in wolvet, een
wasachtige substantie die door talgklieren
van schapen wordt uitgescheiden om de
vacht te beschermen tegen kou en regen.
Wolalcoholen worden veel gebruikt in
cosmetica en toiletartikelen. Maar ook in
medicinale zalven, zoals corticosteroïd
crèmes, komen ze veelvuldig voor.
Bij een gezonde huid is de kans op
een allergie voor wolalcoholen niet zo
groot. Maar als je een gevoelige, droge,
beschadigde huid hebt is de kans hierop
veel groter. Tegenwoordig zijn alle
>
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“Hier leer je elke
dag wat nieuws”
Ruth Mast (32), apotheker

Hoe kan ik het beste uit mezelf halen en waar kan ik mezelf blijven ontwikkelen? Dit vroeg apotheker Ruth Mast
zich af nadat ze zeven jaar in dezelfde apotheek had gewerkt. Het antwoord heeft ze gevonden bij Pharmalead,
het detacheringsbureau in de apothekersbranche.
“Ik was al jaren hetzelfde kunstje aan
het doen”, vertelt Mast over haar keuze
voor Pharmalead. “Hier leer ik in korte tijd
veel meer dingen dan dat ik bij een vaste
apotheek ooit kan doen.
Bij mijn eerste klus bij een apotheek in
Utrecht leerde ik bijvoorbeeld omgaan
met een baxtermachine en zette ik een
implementatietraject op. Vervolgens kwam
ik in poliklinische apotheken terecht en bij
Brocacef Ziekenhuisfarmacie.”
Bij Pharmalead is Mast erachter gekomen
dat afwisseling in je werk je veel meer
oplevert dan elke dag hetzelfde doen.
“Je leert op verschillende vlakken jezelf
te verbeteren. Zo heb ik bijvoorbeeld veel

geleerd over psychiatrie, doordat ik op dit
gebied veel met artsen heb samengewerkt.
Maar ook op communicatief vlak leer ik
veel vanwege de verschillende bedrijven
waarmee ik in aanraking kom. Elke week
is anders en juist die uitdaging maakt het
zo leuk.”
Collegialiteit
Sinds begin 2016 werkt Mast voor
Pharmalead en is positief verrast over de
betrokkenheid en de collegialiteit binnen
het bedrijf. “Eerlijk gezegd had ik dat niet
verwacht bij een detacheringsbureau.
Regelmatig krijg je een belletje vanuit het
kantoor met de vraag of je het nog naar je

zin hebt. Ook als de opdrachtgever positief
over je is, hoor je dat gelijk. Dat is erg fijn!
Je voelt je daardoor gelijk thuis en zeker
geen nummer.”
Wie zich wil ontwikkelen moet zich
aanmelden bij Pharmalead, stelt Mast.
“Je moet stevig in je schoenen staan
en van autorijden houden, maar voor
jonge apothekers is het ideaal om alle
mogelijkheden in het vak te ontdekken.
Er worden cursussen aangeboden die je
op andere werkplekken niet krijgt en het
is super leuk om met andere enthousiaste
collega’s aan de slag te gaan. Dat kan bij
Pharmalead.”

Pharmalead High Potential Program
Het Pharmalead High Potential Program is een eenjarig
management development programma voor ambitieuze
geregistreerde apothekers met maximaal 10 jaar
werkervaring.
Je krijgt cursussen bij de Baak richting persoonlijke ontwikkeling,
management, finance en communicatie. Je wordt persoonlijk
begeleid door een professionele coach en gaat samen met andere
High Potentials aan de slag met vraagstukken uit de praktijk.
Bij Pharmalead werk je op diverse opdrachten en krijg je de kans om
te onderzoeken waar jouw toekomst ligt als apotheker.
Ga voor meer informatie naar:
www.pharmalead.nl/highpotentialprogram

Partnership Vereniging van Jonge Apothekers (VJA)
Binnen Pharmalead vinden wij het belangrijk dat onze apothekers
met plezier naar hun werk gaan, dat is de basis om je beroep
optimaal te kunnen uitoefenen. Bij Pharmalead sta jij als
professional centraal.
Pharmalead is “gouden partner” van de Vereniging van Jonge
Apothekers (VJA) wij delen hun visie op de apotheekbranche:
Wij streven naar een toekomst waar de apotheker het beroep
optimaal kan uitoefenen in samenwerking met de andere
zorgpartijen en waar de zorg en de patiënt centraal staan.

"Bij Pharmalead sta je als professional centraal."
David van Hartskamp, apotheker, Directeur Pharmalead

producenten verplicht alle ingrediënten te
vermelden. Maar dan is het nog best een
speurwerkje omdat er erg veel synoniemen
zijn. Zoals lanoline, lanolinezuur, lanoline
alcohol, lanoline was, wolalcohol, adeps
lanae, adeps lanae anhydrous, alcohol
lanae, amerchol L-101, Amerchol CAB,
anhydrous lanolin, en dan ben ik nog
niet helemaal compleet. Om de kans op
contactallergie eczeem te verminderen
is het dus goed producten te gebruiken
zonder geurstoffen of wolalcoholen
bijvoorbeeld.

ZALVEN
Er zijn verschillende
behandelingsmogelijkheden bij eczeem.
In bijna alle gevallen lukt het om eczeem
onder controle te krijgen met een zalf. Door
een medicijn in een zalf te stoppen en te
smeren, komt het precies waar het zijn
moet, namelijk op de huid.
Bij mensen met eczeem is de
barrièrefunctie van de huid verminderd.
Hierdoor kan water makkelijker
verdampen door de huid en ontstaat een
droge huid. Maar ook is de huid meer
doorgankelijk voor bepaalde stoffen van
buitenaf. Hierdoor ontstaat sneller een
ontstekingsreactie. Het is dan ook heel
belangrijk om de huidbarrière zoveel
mogelijk te herstellen door de droge huid
goed in te vetten.
Er zijn tientallen verschillende basiszalven
op de markt. En soms is het best een
zoektocht om iets te vinden wat ouder
en kind bevalt. Vaak zit er vaseline als
ingrediënt in dit soort zalven. Vaseline zorgt
voor een beschermend laagje op de huid,
waardoor de huid vocht beter vasthoudt.
Hormoonzalf
Eczeem wordt vaak behandeld met
hormoonzalven (corticosteroïden). Deze
zalven onderdrukken het ontstekingsproces
in de huid en daardoor de verschijnselen
van het eczeem. Hormoonzalven gaan
roodheid, warmtegevoel, zwelling, jeuk en
pijn tegen. De huid wordt niet dun door
hormoonzalven. Deze bijwerking komt
alleen voor als de zalf verkeerd wordt
gebruikt.
Dermatologen adviseren altijd om de zalf
volgens een schema slechts enkele dagen
per week te gebruiken. Hierdoor kan de
huid niet wennen aan de zalf en is het veilig
in gebruik.

Een schema wat vaak gebruikt wordt
is: twee weken dagelijks smeren, dan
afbouwen naar vier opeenvolgende dagen
van de week. Wanneer dit goed gaat drie
dagen per week en zo verder. Zo ga je op
zoek naar minst aantal keren smeren per
week, waarbij het eczeem onder controle
blijft.
Er zijn vier klasse hormoonzalven.
Afhankelijk van de ernst van het eczeem
wordt een bepaalde klasse gekozen. Verder
is het ook heel belangrijk om bij eczeem
wat droog is (meestal) een zalf te kiezen
als basis voor het geneesmiddel. Wanneer
het eczeem nattend is, dient er juist weer
voor een crème basis gekozen te worden.
Dit omdat een crème water bevat en aldus
indrogend effect heeft op het natte eczeem.
Andere zalven
Naast hormoonzalven zijn er ook nog
andere behandelingen mogelijk met
eczeem zalven zoals Tacrolimus zalf en
Pimecrolimus crème Het belangrijkste
voordeel van deze zalven is dat ze geen
verdunning van de huid als bijwerking
geven bij dagelijks gebruik. Ook wordt
nog steeds het ouderwetse teerzalf
ingezet. Soms in combinatie met
corticosteroïdzalven. Bijvoorbeeld in de
stopdagen.

LICHTTHERAPIE
Met lichttherapie wordt meestal UVB
smalspectrum lichttherapie bedoeld. UVBlicht (dit zit ook in zonlicht) onderdrukt
het afweersysteem. Het UVB-licht zorgt
ervoor dat het afweersysteem in de huid,
wat overactief is bij atopisch eczeem, tot
rust wordt gebracht. Het wordt vooral voor
de wat oudere kinderen en volwassenen
gebruikt en kan zowel in het ziekenhuis als
thuis ingezet worden. UVB lichttherapie
is niet vergelijkbaar met een gewone
zonnebank.

JEUK
De werking van antihistaminica, die vaak
worden voorgeschreven bij eczeem, is
vaak teleurstellend. Ook het effect van
mentholpoeder is niet erg jeukstillend.
Levomentholgel werkt beter, maar kan
bij eczeem uitdrogend en prikkelend
zijn, dus heeft niet de voorkeur. De beste
behandeling van jeuk is dan ook om
het eczeem goed te behandelen, zoals
hierboven beschreven

KRABPAKJES
Het effect van verbandmiddelen, zoals
krabpakjes is niet wetenschappelijk
aangetoond, zoals dit voor geneesmiddelen
noodzakelijk is. Toch zijn de krabpakjes
vooral van toegevoegde waarde bij
patiënten met matig ernstig eczeem, bij
een groot aangedaan oppervlak, aldus de
huidige richtlijn Constitutioneel eczeem.
Zowel dermatologen als patiënten hebben
over het algemeen positieve ervaringen
met deze verbandmiddelen, gezien het
corticosteroïd sparend en jeukstillend
effect.

VOORLICHTING
In sommige ziekenhuizen zijn er
gespecialiseerde verpleegkundigen. Zij
geven ouders meer uitleg over de dagelijkse
aanpak van eczeem (zoals smeerles), geven
voorlichting over krabpakjes, en hoe om te
gaan met de jeuk van je kind.

TER AFSLUITING
Naast het feit dat eczeem vaak jeukt,
vinden veel mensen het vooral vervelend
dat eczeem zo zichtbaar is. De impact kan
buitengewoon groot zijn op de kwaliteit
van hun leven: soms durven patiënten de
deur niet uit. Een goede behandeling en
begeleiding zijn dan ook buitengewoon
belangrijk. Want ieder mens, groot en klein,
wil graag letterlijk en figuurlijk, lekker in z’n
vel zitten.
<

Auteur Marjolein Leenarts,
dermatoloog in het Rode Kruis
Ziekenhuis / Brandwondencentrum
Beverwijk. Daarnaast heeft ze een
eigen productlijn ontwikkeld, erkend
met het Huid Allergiekeurmerk, een
initiatief van het Huidfonds. Ook
schreef zij het “Handboek over de
huid 0-4 jaar”.

Meer informatie op:
www.dokterleenarts.com
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In de bereidingsapotheek komen
de werelden van de
openbare apotheek
en de farmaceutische
industrie samen.
Bij Pharmaline werken
10 apothekers die zich
gespecialiseerd hebben in
apotheekbereidingen.
Tijdens mijn studie wist ik nog niet in
welk veld binnen de Farmacie ik wou gaan
werken. Omdat ik breed geïnteresseerd
ben paste ik goed in mijn eerste functie als
openbaar apotheker. Binnen een cluster van
drie apotheken had ik naast de reguliere
werkzaamheden ook de aandachtsgebieden
bereidingen en kwaliteit. Hoewel het
bereiden van geneesmiddelen hier
al beperkt was door de opkomst van
grootbereiders maakten we zo nu en
dan nog wat voor onze eigen patiënten.
De overstap naar bereidingsapotheek
Pharmaline twee jaar later was dan ook
een stap waarbij ik de opgedane kennis in
de apotheek goed kon gebruiken in mijn
nieuwe functie als bereidingsapotheker. Je
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Apothekers die niet in de openbare farmacie
werken maar op een andere plaats in de
maatschappij hun expertise laten blijken.

Jeroen Punt
proberen we aan de wensen van onze
klanten te voldoen. Omdat Pharmaline
een goed uitgerust laboratorium in eigen
huis heeft zijn de lijnen kort. Analyse
uitslagen geven inzicht in de chemische
en microbiologische eigenschappen van
producten waardoor je feedback krijgt over
de kwaliteit van je productontwerp. Andere
werkzaamheden betreffen onder andere
het proces rond het aanschaffen en in
gebruik nemen van nieuwe apparatuur, het
onderzoeken van afwijkingen in productie
en natuurlijk het aansturen van de
productieafdeling waar wij met een team
van apothekersassistenten en operators de
productie uitvoeren.

weet immers goed waar je klant behoefte
aan heeft als je in dezelfde situatie hebt
gezeten. Als bereidingsapotheker stel je
bereidingsvoorschriften op, werk je aan de
kwaliteit van de producten en beoordeel
je bereidingen op hun rationaliteit. In de
afgelopen jaren is het kwaliteitsniveau
dermate gestegen dat apothekers binnen
Pharmaline zich zijn gaan specialiseren.
Zo heb ik collega’s die veel ervaring en
kennis hebben in ad hoc bereidingen,
steriele bereidingen of in bijvoorbeeld
productontwikkeling. Mijn huidige functie is
die van productiemanager van niet-steriele
voorraadbereidingen. Dit zijn bereidingen
die op grotere schaal worden geproduceerd
volgens de GMP-richtlijnen en apothekers
via hun apotheeksystemen zonder recept
kunnen bestellen.
In mijn dagelijkse werkzaamheden zorg
ik dat we de bereidingen in de juiste
kwaliteit op het juiste moment produceren
en leveren. Daarnaast werk ik met
collega’s van de kwaliteitsafdeling en het
laboratorium samen om de productkwaliteit
continu te verbeteren. In vergelijking met
een aantal jaren geleden voeren we meer
kwaliteitscontroles uit op onze bereidingen,
met als doel een product af te leveren dat
gedurende de gehele houdbaarheidstermijn
veilig te gebruiken is door de patiënt. Dit
is ook één van leukste kanten van mijn
werk: het doorontwikkelen van bestaande
en nieuwe producten. Op deze manier

De kennis van bereiden die we als
apothekers tijdens de opleiding Farmacie
hebben opgedaan vormt een goede basis
voor het werk als bereidingsapotheker,
maar er is daarna nog veel kennis die moet
worden opgedaan. Je moet bijvoorbeeld
in staat zijn om producten die vanouds in
een mortier werden bereid te produceren in
industriële mengketels. Daarnaast is kennis
van de GMP belangrijk om volgens de
richtlijnen op een verantwoorde manier te
produceren. De intensieve contacten die we
met onze klanten en dus collegae hebben
geven een leuke en leerzame dimensie aan
mijn beroep. Met enige regelmaat vergezel
ik mijn collega’s van verkoop bij hun bezoek
aan nieuwe klanten, vooral ziekenhuizen;
de constante en hoge kwaliteit van
(nieuwe) doorgeleverde bereidingen is
ons onderscheidend vermogen; er is een
beperkt aantal collegiaal doorleverende
apotheken dat aan de eisen van de IGZ
voldoet.
Werken in een bereidingsapotheek geeft
mij daarmee veel uitdagingen waardoor
ik in de vier jaar dat ik hier werkzaam ben
constant nieuwe vaardigheden opdoe.
Pharmaline geeft mij ruimte om deze
kennis op te doen en verder te ontwikkelen.
Zo volg ik nu een MBA opleiding. De
werkzaamheden en de specialisten met wie
je werkt als bereidingsapotheker zijn even
divers als de producten die je aflevert.
<

Alles over babybilletjes
en luieruitslag
Auteur: Marjolein Leenarts, dermatoloog

De uitvinding
van de wegwerpluier
in de jaren zestig
heeft ouders veel
gemak gebracht.
Ook is de kwaliteit van de luiers afgelopen
jaren zo verbeterd dat luieruitslag echt
minder vaak voorkomt dan vroeger. En
toch... bijna elke baby heeft er wel eens
mee te maken.
De eerste dagen na de geboorte komt
luieruitslag nog niet zo vaak voor, maar na
de eerste maand hebben behoorlijk wat
baby’s er last van. Babybilletjes hebben
gewoon best veel te verduren. De hele dag
ingepakt in een luier; een warme, vochtige
omgeving die de huid ook nog eens extra
gevoelig maakt. Door contact van de
huid met urine en ontlasting kan irritatie
ontstaan. Het huidje wordt dan rood en
er kunnen blaasjes, bultjes en wondjes
verschijnen. De beste preventie is helemaal
geen luier dragen, want zonder luier... geen
luieruitslag. Maar ja, dat is natuurlijk niet
altijd even praktisch ;-)
Enkele adviezen die je als apotheker
kunt geven:

STAP 1
VERSCHOON LUIER OP TIJD!
Het ene kind heeft sneller last van rode
billetjes dan het andere. Zeker in periodes
van diarree, treedt het snel op. Stap één
in het voorkómen van luieruitslag, het
is misschien een open deur, is de luier
regelmatig verwisselen. Doe dit elke drie tot
vier tot uur en meteen na elke ontlasting.

STAP 2
SCHOON- EN DROOGMAKEN
Je kunt natte babydoekjes gebruiken
wanneer de huid van je baby gezond is.
Als de huid rood en / of open is kun je
beter lauw water en een zacht washandje
te gebruiken, of wat olie op een katoenen
doekje. De huid moet daarna goed droog
gedept worden. Een natte huid is immers
veel kwetsbaarder.
Wat ik zelf vaak gebruikte bij mijn kinderen
is talkpoeder.
Je voelt direct dat de huid droog aanvoelt.
Daarbij is het wel belangrijk dat je ervoor
zorgt dat de poeder niet wordt ingeademd.
Gebruik de talkpoeder ook niet wanneer er
open wondjes zijn.

STAP 3
BILLENZALF
Het is daarnaast raadzaam te smeren
met een babybillenzalf. Hoe kies je
nu een goede babybillenzalf? Kies
een babybillenzalf die geen onnodige
ingrediënten bevat zoals parfum. Een
allergie bouw je op in de loop van het leven,
dus waarom zou je een gevoelige babyhuid
blootstellen aan allerlei overbodige
ingrediënten. Het belangrijkste ingrediënt
van een billenzalf is zinkoxide. Het zorgt
voor een beschermende laag op de huid,
zodat er geen irritatie optreedt door urine
en ontlasting. Kies dus een billenzalf die
voldoende zinkoxide bevat (red. volgens IM
crème 100 mg/g of pasta (smeersel) 600
mg/g).
Voorkomen is beter dan genezen
Het officiële advies luidt dagelijks, bij elke

luierwissel te smeren. Want voorkomen is
beter dan genezen! Toch schiet het er wel
eens bij in. Zorg er in ieder geval voor dat
je direct wat vaker gaat smeren als je ziet
dat de huid wat rood begint te worden of
wanneer je kind last heeft van diarree.
Geen maïzena!
Dit is misschien wel een van de meest
gehoorde fabels in “babybillenland”
Het gebruik van maïzena wordt echt
afgeraden door artsen. Wanneer
maïzena in een wondje komt, kunnen er
granulomen ontstaan, dit is een soort
ontstekingsreactie van de huid.
Is het schimmel?
Wanneer luieruitslag, ondanks alle
bovenstaande maatregelen niet weggaat,
zou er sprake kunnen zijn van een
schimmelinfectie. De veroorzaker van
de infectie is de Candida gist, deze komt
van nature op de huid voor. Bij gunstige
omstandigheden kan deze overmatig gaan
groeien wat zich uit in schilferende randjes
bij de rode plekken en de zogenaamde
“eilandjes voor de kust”. Dit zijn kleinere
rode plekjes net buiten de grotere plek.
Soms ontstaan er ook blaasjes en puistjes.
Wanneer bovengenoemde symptomen
aanwezig zijn, zou je miconazolcreme
kunnen adviseren. Indien dit geen
verbetering geeft, verwijs dan door
naar een arts. Want er ook iets anders
aan de hand zijn. Een peri-anale
Streptococceninfectie, seborroïsch eczeem,
voedingsdeficiëntie, psoriasis inversa,
contacteczeem, Langerhals Histiocytose…
allemaal huidaandoeningen die op deze
plek van het lichaam voorkomen.
<
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06 515 101 68

Download de brochure:
vvaa.nl/hufenfedap

VAN EEN ZORGPROFESSIONAL

Uw eigen
apotheek

Uw apotheek
verkopen

ning van VvAA
De dienstverle op van een apotheek
Aankoop & verko

Uw eigen
apotheek?

Het cliché is waar
Dr. L.L.A. Lecluse, dermatoloog Bergman Clinics Amsterdam en Den haag

Als dermatologen krijgen we nachtmerries bij het
idee dat er geen dermatocorticosteroïden meer
zouden zijn. Neem het volgende voorbeeld.
De heer P, 60 jaar, komt bij ons binnen en
heeft last van jeuk. Veel jeuk, hij slaapt al
een week slecht en kan er niet meer tegen.
De huisarts heeft hydrocortisoncrème
voorgeschreven, maar dat helpt niet. Na
onderzoek blijkt dat er rode schilferende
plekken verspreid over het lichaam te
zien zijn. Je kan er even niet de vinger op
leggen wat het is. Is het een psoriasis, een
ortho-ergisch eczeem, nummulair eczeem,
geneesmiddelenreactie of toch meer een
pityriasis rosea? Twijfel in je hoofd. Een
biopt zou een stap in de goede richting
zijn, maar die uitslag laat weer minimaal
een week op zich wachten. Je constateert
wel: het lijkt inflammatoir en er is geen
infectie. De heer P merkt niks van alle
overwegingen, hij wil van zijn jeuk af en je
schrijft een klasse III corticosteroïd voor, nu
moet het goedkomen.
Drie dagen later krijgen we een telefoontje
van de vrouw van de heer P. ze geeft aan
dat het zo niet langer kan. . Ze doet geen
oog dicht omdat haar man de hele nacht
ligt te woelen van de jeuk. ze vraagt of
er niet iets anders is wat de klachten
wegneemt.. Gek, je had toch verwacht
dat het met die klasse III nu wel goed zou
komen. ‘Hoe gaat het met smeren?’ vraag
je. ‘O, die enge zalf heeft hij niet durven
gebruiken. De assistente van de apotheek
vertelde dat hij het héél voorzichtig alleen
op de plekjes mocht aanbrengen en
absoluut niet op de plekjes die open waren.
Daarna moest hij héél goed zijn handen
gaan wassen’.
Tsja. Er zijn dus meer clichés.

‘u moet heel dun smeren’
Tot 2013 stond standaard op het etiket
van lokale corticosteroïden dat deze dun
aangebracht moest worden. Maar, de

werkzaamheid was daardoor ook niet
optimaal. Dun smeren is achterhaald. Als
richtlijn voor de hoeveelheid dit moet
worden gesmeerd wordt de ‘fingertip unit’
gebruikt. Een instructie waarbij voor elk
lichaamsdeel wordt aangegeven hoeveel
fingertip units er nodig zijn om juist te
smeren. Zie voor de volledige instructie
https://www.knmp.nl/downloads/
FTUvoorapothekers.pdf

‘u mag de crème niet
aanbrengen op open huid’
Vanwege het anti-inflammatoire effect van
corticosteroïden ontstaat een hogere kans
op infectie in geval deze worden toegepast
in een open wond. Echter, als de wonden
het gevolg zijn van een inflammatoire
huidaandoening, dan moeten ze juist
wel toegepast worden. Een voorbeeld is
excoriaties (red. oppervlakkig huiddefect
door stukkrabben van de huid) bij atopisch
eczeem. Door deze gebieden niet te
behandelen blijft het eczeem in stand.

‘u mag de crème niet
gebruiken als u zwanger
bent’
Theoretisch gezien kan overmatig
gebruik van lokale corticosteroïden
leiden tot een foetale groeivertraging
en bijnierschorsinsufficiëntie bij de
neonaat. Maar, dan zou er eerst zodanig
gesmeerd moeten worden dat er
sprake is van voldoende systemische
absorptie bij de moeder.1;2 Een grote
population-based-cohort studie
vergeleek zwangerschapsuitkomsten
in meer dan 35.000 vrouwen die
dermatocorticosteroïden gebruikten
met meer dan 48.000 vrouwen die geen

dermatocorticosteroïden gebruikten.
Er bleek een associatie tussen het
gebruik van potente of zeer potente
dermatocorticosteroïden en het optreden
van foetale groeivertraging (relatief risico
2,08 bij 95% betrouwbaarheidsinterval
tussen 1,40-3,10). Systemische
effecten, te weten een verlaagd serum
cortisol concentratie, treden pas met
name op bij gebruik van 10-30 gram
dermatocorticosteroïden van klasse 3 en 4
per dag.2 Dit is voor de praktijk erg veel.
De associatie werd niet gevonden bij
gebruik van milde tot matig sterke
dermatocorticosteroïden.2;3

‘u mag 2 weken smeren en
dan moet u stoppen’
Dit leidt vaak tot misverstanden in de
praktijk. De patiënt komt na 8 weken
op controle en geeft aan de zalf niet
heeft geholpen. Bij doorvragen blijken de
klachten binnen 2 weken helemaal weg,
maar kreeg hij het advies na 2 weken te
stoppen en daarna kwamen de klachten
terug. En dat is natuurlijk niet verrassend
bij een chronische inflammatoire
aandoening als eczeem of psoriasis. Na
2 weken dagelijks smeren is het advies
in pulse verder te gaan zodat de kans op
atrofie zo minimaal mogelijk is, maar wel
het effect behouden blijft.
<

Bronnen
1. Van Velsen S.G.A. Veiligheid van dermatocortiscosteroïden tijdens zwangerschap en lactatie. Ned Tijdschr
Dermatol Venereol 2014; 24 (3):151-4
2. Richtlijn Constitutioneel Eczeem, Nederlandse
Vereniging van dermatologie en Venereologie, 2014
3. Chi CC et al. Evidence-based (S3) guideline on
topical corticosteroïds in pregnancy. Br J Dermatol
2011;165:943-52

De Jonge Apotheker | 24e jaargang 2017 nr. 3- 13

ApoAnders

Apothekers die niet in de openbare farmacie
werken maar op een andere plaats in de
maatschappij hun expertise laten blijken.

Sydney N. Shakele

Na de voltooiing van
mijn studie Farmacie
aan de Rijksuniversiteit
Groningen in 2011 ben
ik als tweede apotheker
gaan werken bij Lloyds
Apotheek Clemens te
Roermond.
Na een jaar als tweede
apotheker te hebben gewerkt
heb ik de overstap gemaakt
naar het hoofdkantoor van
Fagron BV.
Fagron is een wereldwijd opererende
onderneming actief in farmaceutische
bereidingen. Het bedrijf richt zich op het
leveren van farmaceutische zorg op maat
voor ziekenhuizen, apotheken, klinieken en
patiënten in 32 landen wereldwijd.
Fagron richt zich op drie segmenten in
de waardeketen van farmaceutische
bereidingen:

Fagron Compounding Services (‘FCS’)
Fagron Compounding Services (‘FCS’)
bereidt ready-to-use en ready-toadminister medicatie op maat, die voldoet
aan de specifieke behoeften van patiënten.
Fagron Brands
Fagron Brands zijn innovatieve vehikels,
formuleringen, bereidingsinstructies en –
combinaties. Deze worden ontwikkeld ten
behoeve van farmaceutische bereidingen,
teneinde te voldoen aan de behoeften
en voorkeuren van patiënten, openbare
apotheken en ziekenhuisapotheken en
voorschrijvers.
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Fagron Essentials
Fagron Essentials zijn geconditioneerde
(herverpakte) en gedistribueerde
farmaceutische grondstoffen,
benodigdheden en apparatuur die
apothekers nodig hebben om medicatie
te bereiden. Fagron Essentials worden
verkocht aan openbare apotheken en
ziekenhuisapotheken. Tevens worden
Fagron Essentials verkocht aan veterinaire
klinieken en farmaceutische bedrijven.
Fagron Essentials levert de materialen aan
FCS om bereidingen te maken.
Ik ben in oktober 2012 bij Fagron begonnen
als Quality Assurance Officer bij de
afdeling Global Quality Management (GQM)

gevestigd op het hoofdkantoor van Fagron
in Rotterdam - Kralingen. De afdeling GQM
is de overkoepelende Kwaliteitsorganisatie
van Fagron. Elk lokaal Fagron bedrijf heeft
zijn eigen kwaliteitsafdeling.
In mijn functie houd ik mij vooral bezig
met beoordeling van leveranciers die
grondstoffen aan Fagron leveren. Dit
houdt het volgende in: ik controleer
analysecertificaten van onze leveranciers
om vast te stellen of ze voldoen aan de
eisen van Fagron. Vervolgens vraag ik
relevante documenten op, bijvoorbeeld
Good Manufacturing Practice (GMP)
certificaten, Drug Master File (DMF) en
andere documenten die een beoordeling
compleet maken. Deze documenten

worden beoordeeld op echtheid, geldigheid
etc. Na deze beoordeling wordt een
leverancier op basis van een risicoanalyse
als goed of slecht beoordeeld. Dit heet
een paper audit. Een positieve beoordeling
betekent dat onze inkoopafdeling het
product mag inkopen. Ik werk dus
intensief samen met onze inkoop- en
verkoopafdelingen wereldwijd, wat het
werk divers en afwisselend maakt. In het
verlengde hiervan ben ik een vraagbaak
(aanspreekpunt) voor onze inkoop- en
verkoopafdelingen.
Naast de paper audit voer ik audits uit
bij vestigingen van leveranciers waar
Fagron grondstoffen afneemt volgens de
Good Distribution Practices (GDP) of GMP
standaarden. Dit soort audit heet een
extern audit. Dit houdt in dat ik soms op
reis ga om te auditeren, vooral in Europa.
Na zo’n audit schrijf ik een rapport dat
beschikbaar wordt gemaakt voor de Fagron
Groep. Iedereen kan het rapport lezen en
zodoende weet iedereen hoe het gesteld is
met een bepaalde leverancier. Daarnaast

voer ik intern audits uit, vooral bij locaties
waar grondstoffen worden herverpakt
volgens GMP standaarden.
Ik schrijf ook richtlijnen voor procedures,
bijvoorbeeld een richtlijn over hoe
Fagron oude en nieuwe leveranciers
moet beoordelen, een richtlijn voor
documentbeheer etc. Ook geef ik
trainingen aan nieuwe QA-medewerkers
over hoe ze een leverancier kunnen
beoordelen. Daarnaast ben ik betrokken
bij projecten binnen onze GQMafdeling in samenwerking met lokale
kwaliteitsafdelingen.
In samenwerking met de Information
Management-afdeling is een online tool
ontwikkeld die bij Fagron wordt gebruikt
voor documentbeheer. Daarom werk
ik intensief samen met de Information
Management-afdeling
Deze tool regelt de opslag en
beschikbaarheid van documentatie met
betrekking tot onze leveranciers, zoals
beoordelingsrapporten, verslagen van
externe en interne audits, onze vrijgifte

documenten, klachten en allerlei andere
documenten. Ik geef interne trainingen om
medewerkers duidelijk te maken hoe ze
deze tool moeten gebruiken.
Daarnaast doe ik voorstellen aan GQM ter
optimalisatie van de algehele kwaliteit
en de kwaliteitsprocessen met als doel
tegemoet te komen aan de kwaliteitseisen
van Fagron. Ik houd regelgeving
omtrent grondstoffen bij zodat Fagron
geactualiseerde informatie heeft.
Ik werk vanaf de eerste dag met veel plezier
bij Fagron en kan het werk als apotheker bij
Fagron dan ook aan iedereen aanbevelen.
De werkervaring en specifieke kennis op
het gebied van GDP en GMP zullen mij voor
de rest van mijn carrière nog goed van pas
komen.
<
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Droomstart voor uw
EIGEN APOTHEEK

‘De VNA-formule spreekt me aan omdat ik hierdoor in staat ben
op mijn eigen wijze een apotheek te beheren. Dankzij VNA heb
ik zelf de regie in handen! Voor mij is VNA een bewuste keuze op
weg naar meer zelfstandigheid!’

Apotheker-ondernemer worden!
VNA maakt het mogelijk. U begint bij VNA als
gevestigd apotheker en na twee jaar deelt u al
mee in de winst. Na vijf jaar beheert u de apotheek
geheel zelfstandig als medevennoot. Na verloop
van tijd is de apotheek 100% van u.

Dat is pas goed geregeld
Meer informatie:
T: (033) 460 10 00
E: vna@vna.nl

Stichting VNA | Utrechtseweg 135 | 3818 ED Amersfoort | vna@vna.nl | www.vna.nl
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Bereiden geschrapt uit opleiding
apothekersassistent
Issy van Heteren
3de jaars student apothekersassistente opleiding
ROC Arnhem

Wat voor rol speelde bereiden bij je
keuze voor de opleiding?
Tijdens de open dag waar ik ben wezen
kijken hebben ze studenten proberen
te lokken door in het bereiden lokaal
assistentes in opleiding te laten bereiden.
Hier kon je ook een zalfje maken en deze
vervolgens in een tube doen. Doordat ik
dit mocht doen ben ik wel meer voor de
opleiding gevallen.
Toen ik later in het 1e jaar hoorde dat
bereiden steeds minder gedaan werd en
uiteindelijk niet meer als vak gegeven zou
worden, vond ik dit jammer.
In hoeverre is bereiden tijdens de
opleiding op het ROC aan bod gekomen?
Wij hadden als laatste klas het vak bereiden
ongeveer 4 uur in de week.
Tijdens het 1e jaar was dit minder dan in
het laatste jaar omdat je in dit jaar ook
je examen moest halen en dus ook alle
bereidingen nog een keer door moest
nemen. Naast de gewone lessen waren er
ook nog skills lessen waarin je extra kon
oefenen in het maken van bereidingen.
Dit was ongeveer 2 uur in de week. De
klas na ons had nog wel lessen bereiding
maar hoefde hierin geen examen te doen.
Hierdoor waren er steeds minder lessen.
Het aankomende jaar is bereiden helemaal
geschrapt uit het onderwijscurriculum. Het
bereidingslokaal is ook al omgebouwd tot
een ander klaslokaal.
Heb je kennis op het gebied van bereiden
gemist gedurende je stages?
Ik heb alleen in mijn 1e jaar een stage
apotheek gehad waar nog werd bereid.
Doordat ik nog niet veel kennis had over
de bereidingen en voornamelijk alleen
zalfjes gemaakt had, voelde het wel alsof
ik kennis miste. Door mijn stage in deze
apotheek, het helpen bij en het zelf doen
van bereidingen heb ik wel gemerkt dat
mijn kennis is verbeterd. Natuurlijk is
bereiden in een apotheek anders dan op

school wat ook leuk is om meegemaakt te
hebben.
Denk je dat je in de toekomst in een
apotheek gaat werken waar bereid
wordt?
Ja, ik vond bereiden altijd leuk om te doen.
Mochten er apotheken zijn waar nog bereid
wordt, zou ik hier wel willen werken.
Is de kennis die je hebt van bereiden
genoeg om in een apotheek te werken
waar bereidt wordt?
Ja, doordat wij alle soorten bereidingen
nog gehad hebben en de theorie ervan
vind ik dat er genoeg kennis is om dit te
doen in de apotheek. Wel is het in het
begin wennen omdat er niet meer op je
vingers wordt gekeken zoals dat op school
gedaan werd, wat je wel meer vrijheid
geeft en je zekerder maakt over wat je

doet. Ik denk dat de klassen na mijn klas
het wel moeilijker zullen hebben, omdat zij
helemaal geen bereiden hebben.
Had je het interessant gevonden als
er meer aandacht aan bereiden werd
geschonken?
Doordat mijn schooljaar nog wel bereiden
had werd hier ook wel genoeg aandacht
aan geschonken. Wel had ik het interessant
gevonden als er nog apotheken waren
waar je ook kon bereiden tijdens je stages.
Ik heb het bereiden dus vooral op de
werkvloer gemist. Doordat dit bijna niet
meer wordt gedaan in de apotheken, weet
ik niet echt wat het is om op dagelijkse
basis bereidingen te maken. Hierdoor had
ik ook mijn kennis en vaardigheden voor
bereiden kunnen verbeteren.
<

Apo
& Auto

Een rubriek waarin automobielen
met karakter voorbij komen.
Mocht je een karakteristieke auto
hebben of iemand kennen die er
een heeft, stuur dan de redactie
een bericht.

Lieke
Simons

Ford Ka
1. Welk auto-onderdeel ben je (in het
apotheekproces) en waarom?
De stabilisatorstang: die zorgt ervoor dat
alles stabiel blijft en alle wielen contact
met de grond blijven houden. Zo probeer
ik ervoor te zorgen dat iedereen in de
apotheek weet wat ze moeten doen, maar
wel met beide benen op de grond blijft.
Als er paniek is probeer ik het weer te
stabiliseren.
2) wat is je droomauto en in welke
setting wil je die rijden?
Ik hecht niet zoveel waarde aan hoe
een auto eruit ziet, dus ik heb niet
echt een droomauto. Maar ik vind
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handige accessoires wel belangrijk. Een
parkeerhulp zou wel handig zijn om mijn
inparkeerkunsten te verbloemen.
3) wat is het engste wat je hebt
meegemaakt in de auto?
Het engste dat ik mee hebt gemaakt is ’s
nachts door de sneeuw op weg naar het
vliegveld, terwijl de wegen nog niet schoon
waren gemaakt. We konden niet heel
langzaam rijden want dan zouden we het
vliegtuig missen. Op een gegeven moment
slipte de auto en kwamen we op de andere
weghelft terecht. Gelukkig konden we net
op tijd weer naar de goede baan voordat er
een tegenligger aankwam.

4) auto van je baas, top of flop?
Top! Mooie auto om te zien!
5) laat een vraag vervallen en bedenk een
nieuwe vraag.
Ik laat vraag 4 (auto van je baas top of flop)
vervallen. De nieuwe vraag wordt Welke
muziek luister je in de auto?
<

Heb jij ook een mooie bolide en wil je graag
in de rubriek Apo & Auto hierover vertellen?
Meld je aan bij de redactie op redactie@vja.nu!

REGIOCOÖRDINATOREN
Groningen/Friesland
Sylvia Oosting-Eleveld
Arnout Janse
groningenfriesland@vja.nu

Flevoland
Zie Amsterdam of Utrecht

Haarlem
Zie Amsterdam

Amsterdam
Marlou van Gils
Joelle Walgers
Anneloes de Bruin
amsterdam@vja.nu

Groningen

Friesland

Delft/Leiden/Den Haag
Nathalie Beijersbergen
Cleo Chung
denhaagdelftleiden@vja.nu

Drenthe

Drenthe/Overijssel
Nadien Abbink
Eva de Koning
drentheoverijssel@vja.nu

Haarlem

Overijssel
Flevoland
Amsterdam

Zeeland/Rotterdam
Mandana Tadayon
Stephanie Hoogerwerf
rotterdamzeeland@vja.nu

Utrecht

Delft/Leiden
/Den Haag

Gelderland

Gelderland
Zie Utrecht of Overijssel

Rotterdam

Noord-Brabant

Limburg
Marjan Dings
Jolie Aarts
limburg@vja.nu

Zeeland

Limburg

Utrecht
Floor Overbeek
Yamin Chan
Yvette Nusse
utrecht@vja.nu

Noord-Brabant
Manon Snels
Inge Hagemans
brabant@vja.nu
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Agenda
2017
SEPTEMBER
02 VJA-VNA Zomeractiviteit
14 Avond van de Ondernemer
28 Nascholing Drenthe/ Overijssel
OKTOBER
31 Nascholing Drenthe/Overijssel
NOVEMBER
08 Nascholing Zuid-Holland
17 Verbindingsfeest

Colofon
Redactie

Bestuur VJA
Joeri Arkink
Secretaris
secretaris@vja.nu

Rianne Wind
Jamila Abou
Marielle Bijlstra-Cramer
redactie@vja.nu

Iris Zuydgeest
Penningmeester
penningmeester@vja.nu

Redactieadres
Apotheek Medisch Centrum Dorp
Prins Bernhardweg 69, 3991 DE Houten

Stephan Joosten
Lid Specialisme
specialisme@vja.nu

Vormgeving en opmaak
Ruud Vocking - zwartlicht.nl

Deadline kopij
01 november 2017

Algemeen adres VJA
Postbus 9272501, CX Den Haag
secretaris@vja.nu | www.vja.nu

Judith van Loenen
Lid Communicatie
communicatie@vja.nu

Adreswijziging doorgeven
De VJA maakt gebruik van de ledenadministratie
van de KNMP. Adreswijzigingen kunnen worden
doorgegeven via de ledenadministratie van de KNMP.
Indien je geen KNMP lid bent, kun je door in te loggen
op www.vja.nu jouw adreswijziging doorgeven.

Lid worden?
Neem contact op met de secretaris voor een
aanmeldingsformulier of ga naar onze website
www.vja.nu en vul daar het formulier in.

Mirna Hessels
Lid Organisatie
organisatie@vja.nu

Nitika Chouhan
Voorzitter
voorzitter@vja.nu

Meike van Steenis
Lid Politieke en
Maatschappelijke zaken
maatschappelijkezaken@vja.nu

