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Wij hebben als zorgorganisatie één doel: iedere apotheker het beste uit zichzelf 
laten halen. Wij bieden jou als ApNIOS, ApIOS of openbaar apotheker specialist 
begeleiding die past bij de carrièrefase waar jij je in bevindt, diverse verdiepings stages 
en intensieve samenwerking met artsen. Zo zorgen wij ervoor dat jij jezelf continu 
kunt blijven ontwikkelen en de juiste keuzes kunt maken voor jouw toekomst. 
Wij detacheren en begeleiden jou gedurende het gehele traject. Wij werken samen 
met openbare apotheken, poliklinische apotheken en ziekenhuisapotheken.

Onze apothekers volgen het Ontwikkelprogramma. 
Het Ontwikkelprogramma is ingedeeld in drie 
onderdelen: algemeen onderwijs, klinische 
verdiepingsstages en een intensief coachingstraject. 

Algemeen onderwijs
Het algemeen onderwijs is voor alle apothekers 
gebaseerd op de volgende pijlers:
•  Zorg voor de patiënt
•  Samenwerking met collega zorgverleners
•  Bedrijfsmatige processen in de apotheek 

Klinische verdiepingsstages
Om optimaal samen te kunnen werken binnen het 
zorg landschap is het essentieel dat apothekers 
de taal leren spreken van artsen en weten hoe hun 
werkzaamheden eruit zien én vice versa. Hierbij is het 
opdoen van klinische ervaring van essentieel belang. 
Iedere apotheker volgt bij ons diverse klinische 
verdiepingsstages binnen de aandachtsgebieden 
psychiatrie, somatiek en farmaceutisch 
zorgverlenerschap. 

Talent&Care als zorgorganisatie 
voor apothekers en artsen

Aandacht voor 
zorgverleners
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‘  Je kunt enkel goede zorg verlenen als 
apotheker indien je jezelf regelmatig 
beweegt buiten de bestaande muren 
van de (eigen) apotheek’
Iris Zuydgeest, openbaar apotheker bij Talent&Care

Coachingstraject
Het beste halen uit jezelf als persoon en professional 
staat binnen ons coachingstraject centraal. 
Wij bieden als zorgorganisatie voor apothekers 
een coachingstraject gericht op jouw persoonlijke 
ontwikkeling dat is gebaseerd op jouw individuele 
behoeften. Het coachingstraject wordt begeleid door 
diverse ervaren professionals. Op inhoudelijk vlak 
neem je deel aan intervisie met andere apothekers 
en krijg je supervisie van medisch specialisten en 
artsen die inzoomen op de praktische en inhoudelijke 
vraagstukken die jou bezig houden.

Benieuwd wat Talent&Care voor jou kan betekenen?
Kom kennismaken bij ons op kantoor in Bussum. Stuur 
Elizabeth een e-mail: e.vandenhoven@talent-care.nl 
of bel 06 - 285 285 49 / 030 - 227 01 97



De Jonge Apotheker  |  24e jaargang 2017 nr.4  -  3

Het zou zomaar een idee kunnen zijn dat wij daarom in de toekomst in zelfsturende 
en veiligere auto’s rijden om te voorkomen dat er ongelukken gemaakt worden. Onze 
kleinkinderen zouden vol verbazing terugkijken naar een tijd dat opa’s en oma’s nog zelf 
konden rijden.

Ik heb dezelfde verbazing als ik terugdenk aan een tijd dat men recepten ter hand kon 
stellen zonder onze moderne apotheek informatiesystemen. Alle interactie-, contra-indicatie 
afhandelingsschermen, etiketten met automatische waarschuwingsteksten, clinical rules, 
medisch farmaceutische beslisregels, een greep aan woorden die hebben bijgedragen aan 
automatisering in de apotheek om te professionaliseren in onze zorgtaken. 

Er zijn ook ontwikkelingen die de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan het verbeteren 
van meer logistieke processen in de apotheek. Denk hierbij aan track&trace systemen, 
nummerautomaten die gekoppeld zijn aan een snelbalie, robots die geneesmiddelen 
klaarmaken en kluisjessystemen binnen en buiten een apotheek waar een patiënt 
geneesmiddelen kan ophalen. Ontwikkelingen die tegenwoordig bijdragen aan het meer tijd 
vrijmaken voor zorgtaken door het optimaliseren van processen.

In deze JA kun je dit keer terecht voor meer informatie over logistiek&innovatie en 
verschillende ervaringen van apothekers op dit gebied. Het doel van innovatie en een betere 
inrichting van onze logistiek is dat deze zou moeten bijdragen aan betere farmaceutische 
zorg. Misschien zelf wel dusdanige verbetering zodat wij net als een Tesla in staat zijn een 
wereld te creëren waarin nauwelijks ‘farmaceutische ongelukken’ gebeuren. Een gedachte 
die goed past bij de pijler Toekomst&Innovatie, waar wij als VJA kritisch en ontdekkend 
blijven nadenken hoe wij onze toekomst moeten inrichten.

Innovatie hoeft echter niet altijd gepaard te gaan met logistieke verbeteringen. Het is ook 
zeer fijn om innovatie te zien in de wijze waarop apothekers zich inzetten voor ontplooiing in 
het beroep en nu onderzoekend aan de slag gaan met bijvoorbeeld voorschrijfbevoegdheid 
door apothekers. Daarnaast is het ook fijn dat binnen onze beroepsgroep betere manieren 
worden gezocht om samen te werken en gebruik te maken van expertises van apothekers 
met verschillende achtergronden, van poliklinische-, openbare- en ziekenhuisapothekers tot 
apothekers werkzaam op andere gebieden. 

Tijdens het zeer geslaagde VJA/JongNVZA avondsymposium over de lever was te zien dat 
wij ons als apothekers kunnen verenigingen in gezamenlijke onderwerpen. Het was ook op 
deze avond dat werkgroep ‘Over de muren’ zijn intreden deed om leden uit te nodigen deel te 
nemen aan het netwerk dat wordt opgebouwd voor betere transmurale samenwerkingen. Wil 
jij ook betrokken zijn bij al deze ontwikkelingen, neem dan graag contact met ons op. 

Aan onze toekomst werken we samen!
In deze JA weer genoeg leesvoer om inspiratie mee op te doen. Veel plezier met lezen en 
houdt de agenda goed in de gaten voor aankomende VJA-activiteiten!

Nitika Chouhan
Voorzitter VJA

Voorwoord voorzitter

Onlangs dacht ik in te 
kunnen zetten op mijn 

eigen brein in plaats 
van op de technologie 
die huist in een Tesla. 

Tijdens het bekijken van 

een film waar je moest 

inschatten wanneer je zou 

remmen op de snelweg, 

merkte ik al gauw dat ik 

verkeerd had ingezet. Het 

piepgeluid van de Tesla 

om te remmen ging al 

enkele seconden af voor ik 

überhaupt kon inschatten 

dat er een ongeluk zou 

gebeuren. 
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Elke apotheker kent wel van die dagen 
dat alles in de soep lijkt te lopen en van 
alles zoek is. Een goede werkdag in de 
apotheek valt en staat met een goede 
logistiek. Door middel van onder andere 
robots, central-filling, herhaalservice 
en track and trace-systemen is de 
afgelopen jaren veel geïnvesteerd om 
de logistieke processen in de apotheek 
efficiënter te maken. Na aanleiding 
van het thema ‘logistiek’ leek het ons 
leuk om verschillende apothekers aan 
het woord te laten om te vertellen wat 
hun ervaringen met de robot is. Nu er 
meerdere jaren gewerkt is met een robot 
is er de mogelijkheid om de balans op te 
maken: voegt een robot iets toe? 
In dit nummer kun je ervaringen van 
apothekers lezen over de aanschaf 
van een robot in de apotheek. 
Medicatiebewaking is een belangrijk 
onderdeel van ons werk als apothekers. 

Apotheker Kim Pham geeft ons een kijkje 
in haar werk achter de schermen van ons 
bewakingssysteem. 

De kunst en uitdaging blijft om de 
logistiek zodanig te regelen dat er meer 
tijd overblijft voor het leveren van zorg 
en meer aandacht te schenken aan de 
patiënt. Wij gingen in gesprek met de 
winnaar van de KNMP innovatieprijs, de 
uitvinder van de medicijn app. Is deze 
app dan de toekomst van het logistieke 
proces in de apotheek? De toekomst 
zal het leren, maar wij zijn nu in ieder 
geval enthousiast. Wij wensen je veel 
leesplezier.

Redactie Jonge Apotheker

Redactioneel

Rianne WindMarielle  
Bijlstra-Cramer 

Jamila Abou

'Een man komt de apotheek binnen en vraagt of de assistente hem 
kan helpen in het Engels, want hij spreekt geen woord Nederlands. 
De assistente doet haar best en begint meteen in het Engels te 
antwoorden; Yes off course, how can I help you?
De man vraagt: Can I buy preservatives?

De assistente zegt zelfverzekerd; Yes off course, where are you going 
to use it for? 

De assistente gaat er vanuit dat het iets van gezuiverd water 
betekent en gaat na wat er allemaal te bestellen is bij de lokale 
groothandel. Met deze aanname ontstaat een eigenaardig gesprek 
en de cliënt loopt rood aan. De assistente begint te googlen en 
vraagt de cliënt wat hij precies bedoelt, vaak werken plaatjes mee. 
In de zoekresultaten van Google kom je inderdaad tegen dat het een 
toevoeging is om voedsel of vloeistof houdbaar te houden.

Bij de cliënt neemt het ongemak toe en het schaamrood staat hem 
op de kaken. Bij de assistente valt na wat zoekwerk op Google 
eindelijk het kwartje en ze roept; Oh in Holland we say Condoom!

APO ANEKDOTES

Heb je ook een leuke anekdote? Stuur deze naar redactie@vja.nu

'De kunst en uitdaging blijft 

om de logistiek zodanig te 

regelen dat er meer tijd overblijft 

voor het leveren van zorg en 

meer aandacht te schenken aan 

de patiënt.'
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RECO’S LIMBURGEven voorstellen

MARJAN DINGS

Mijn naam is Marjan Dings. Ik heb farmacie gestudeerd in Utrecht. In 2015 ben ik beginnen te 

werken in Mediq Apotheek Eijsden. Sinds maart van dit jaar ben ik collega van Jolie in Service 

Apotheek Nieuwenhagen. In de apotheek werken nog twee andere jonge apothekers die net als 

wij erg enthousiast zijn over het apothekersvak. 

Mede hierdoor is het een erg leuke werkomgeving. Mijn vrije tijd breng ik graag (borrelend en 

etend) door met vrienden. Verder houd ik van op vakantie gaan en sporten. Ik vind het ontzettend 

leuk om met Jolie het ReCo-schap van Boris over te nemen en ik hoop de Limburgse VJA-leden te 

enthousiasmeren om naar de VJA-bijeenkomsten te komen om samen een leuke en leerzame tijd 

te beleven!

JOLIE AARTS

Mijn naam is Jolie Aarts. Ik heb Farmacie gestudeerd in Leuven (België). Hoewel ik het daar heel 

gezellig had, zag ik in Nederland meer uitdagingen in het apothekersvak. Daarom ben ik na mijn 

studie direct gaan samenwonen met mijn vriend in Geleen. Ik ben intussen 3 jaar werkzaam als 

apotheker, waarvan 2,5 jaar met veel plezier bij Service Apotheek MC Nieuwenhagen in Landgraaf. 

De apotheek behoort tot een cluster van 7 apotheken en heeft een eigen bereidingsruimte. 

Doordat we gelegen zijn in een medisch centrum, hebben we intensief contact met onze 

huisartsen. Sinds maart zijn Marjan en ik daar ook collega’s.

In februari hoop ik de vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist af te ronden. In mijn vrije 

tijd ga ik graag uit eten en winkelen, dans en zing ik en maak ik graag leuke reisjes. Ik sta altijd 

open voor nieuwe dingen en dit jaar staat mijn eerste skivakantie op de planning. Samen met 

Marjan heb ik er heel veel zin in om het recoschap van Boris over te nemen. Het lijkt me leuk om 

ook na de vervolgopleiding regelmatig bij te kletsen met collega-apothekers en ideeën met elkaar 

uit te wisselen. En wie vindt het nu niet gezellig om een avondje door te brengen in Maastricht of 

een andere leuke plek in Limburg? Hopelijk tot snel op onze borrels en nascholingen! 

RECO REGIO DEN HAAG/DELFT/LEIDENEven voorstellen

NATHALIE BEIJERSBERGEN

Sinds de zomer ben ik samen met Cleo Chung ReCo voor de regio Den Haag / Delft / Leiden. Tijdens 

een fijne maaltijd hebben we een globale planning gemaakt tot aan de volgende zomer met 

zowel borrels als nascholingen. Inmiddels hebben we al een succesvolle workshop bereiden in de 

Transvaal Apotheek erop zitten en gaan we aan de slag voor een borrel in december. 

Naast dat ik nu ReCo ben, werk ik in het onderwijs. Ik geef les bij de SBA en op het mboRijnland in 

Leiden aan (afgestudeerde) apothekersassistenten. Dit vind ik ontzettend leuk om te doen, want 

behalve kennisoverdracht heb ik veel te maken met begeleiding van studenten. Het is mooi om te 

zien dat een student groeit op meerdere vlakken tijdens zijn of haar opleiding. Dat ik daarbij nog 

vakinhoudelijk wat kan bijdragen is helemaal mooi meegenomen!

Hopelijk zien we elkaar snel op een ReCo activiteit! 



6  -  De Jonge Apotheker  |  24e jaargang 2017 nr.4

GESCHIEDENIS 
EN TOEKOMST 
VAN DE ROBOT
Waarom is de robot in het verleden aangeschaft, 

heeft de robot gebracht wat ervan werd verwacht toen 

deze aangeschaft werd? Zou je met de kennis van nu 

nog een keer de (zelfde) robot aanschaffen? Ook heel 

belangrijk is de robot een beetje betrouwbaar of zijn er 

veel storingen? Wat is de huidige plek van de robot in 

het werkproces?  De verschillende apothekers hadden 

verschillende doelen voor hun robot welke lang niet 

zo makkelijk te verwezenlijken bleken. Op de meeste 

plekken wordt de robot niet als een doorslaand succes 

gezien. Maar lees vooral verder naar de ervaringen van 

de apothekers uit Westervoort, Houten, Arnhem en 

Berlicum.

Apotheek Musis is een echte stadsapotheek 
in het centrum van Arnhem. De robot werd 
aangeschaft in 2007. De robot in Musis 
is eigenlijk altijd al een hoofdpijndossier 
geweest.

Destijds is gekozen voor een robot die 
qua prijs voordelig was en aansluiting had 
op het apotheek informatie systeem  van 
destijds, namelijk Aposys. Deze robot, 

Apotheka, werd grotendeels door Aposys 
softwarematig ondersteund en het bedrijf 
Blockland had de expertise in handen.
Echter, het is een Franse robot en net als 
met Franse auto’s gaat er in de techniek 
nogal eens iets mis; zo waren er problemen 
met robotmotor, elektronica, robotband. 
De robotband is over het plafond van 
de apotheek heen gelegd. Er is in de 
loop der jaren vaak sprake geweest van 

mankementen of storingen. En dit heeft 
veel oponthoud in het apotheek proces 
gegeven in alle jaren van gebruik. De 
software en de helpdesk zijn in het Frans. 
Net als de meeste buitenlandse robot 
van die tijd, verliep de hulp altijd via het 
buitenland, in het Frans. Dit heeft de 
nodige frustraties en strubbelingen op de 
werkvloer opgeleverd.
De voornaamste reden om de robot aan te 

Arno van der Louw, apotheker
BENU Apotheek Musis, Arnhem
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schaffen was het logistieke voordeel van 
de uitvulplekken aan de balie. De insteek 
was dat je in contact kon blijven met de 
cliënt aan de balie en naar achter verdween 
om de medicatie klaar te maken. Dit leek 
destijds de toekomst van de logistiek in 
de apotheek. Kort na de introductie van 
de robot deden allerlei nieuwe wetgeving 
haar intrede. De apotheekwereld 
ontwaakte in een nieuwe realiteit door het 
preferentiebeleid. Het bleek onmogelijk 
om de robot te vullen met alle preferente 
en niet preferente geneesmiddelen. 
Hierdoor was een ladekast al gauw 

onmisbaar. De keren dat de assistentes 
naar de ladekast moesten lopen vanwege 
het preferentiebeleid maakte de rol van 
de robot steeds kleiner. Nog steeds is 
het vullen van de robot op basis van het 
preferentiebeleid een enorme tijdrovende 
opgave. Dit hadden we van te voren niet 
kunnen voorspellen. 

De combinatie van de mechanische 
haperingen, de slechte ondersteuning 
en het preferentiebeleid heeft de droom 
van de robot in de apotheek in duigen 
doen vallen. Inmiddels is de rol van de 

robot beperkt tot een kernassortiment 
van hardlopers en preferente artikelen 
van onze grootste zorgverzekeraar. Met 
terugwerkende kracht had ik achteraf 
gekozen voor een mooie ruime ladekast 
op niet al te grote afstand van de 
baliewerkplekken.
 
In heel Nederland zijn nog twee van de 
50 Apotheka robots in omloop.  Wellicht 
is goedkoop destijds uiteindelijk ook wel 
duurkoop gebleken.

>
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Apotheek Berlicum is in 2012 verhuisd 
van een smal pand naar een grote ruimte 
in een nieuw gezondheidscentrum. Er 
was hier voldoende ruimte om een robot 
neer te zetten met als doel om lokaal 
te Central Fillen  (wij noemen dat Local 
Fillen, LF) voor het cluster van Apotheken 
Rosmalen-Berlicum-Empel dat bestaat uit 4 
apotheken en een uitdeelpunt.

De keuze voor de Pharmax-robot is 
gemaakt op basis van kosten. Het is 
een chaotische robot die met de hand 
gevuld moet worden. In de robot kan een 

lopende band 2 kanten op: óf levering in de 
apotheek óf levering aan onze LF-ruimte. 

Het starten met ROBBIE (zoals we de robot 
liefkozend noemen) was hectisch: er was 
geen handleiding aanwezig (ROBBIE is 
van Franse afkomst), dus alles moest zelf 
uitgezocht worden. Daar hebben we wel 
erg veel van geleerd en ondertussen zijn 
een aantal medewerkers in de apotheek 
heuse robot-experts. 

In het begin gebruikten we de robot alleen 
voor Apotheek Berlicum. Een half jaar later 
is gestart met het Local Fillen. Dat is in 
1,5 jaar uitgegroeid tot een goed lopend 
project met 2x daagse leveringen aan alle 
apotheken. De recepten die voor 12.00u 
aangevraagd zijn, worden om 14.00u in de 
andere apotheken geleverd: we kunnen 
hierdoor een goede service verlenen. En 
door het gebruik van onze eigen bezorger, 
zijn we ook erg flexibel. De processen 
rondom ROBBIE zijn zodanig ingevuld dat 
we hier apotheekmedewerkers in kunnen 
zetten.

Natuurlijk gaat er weleens iets mis met 
ROBBIE: vastzittende verpakkingen, 
stroomstoring, schachten die niet recht in 
de robot geplaatst zijn. Maar de frequentie 
valt mee: we hebben vaker last van 
storende printers. Omdat ROBBIE een spil 
is in de geneesmiddel verwerking binnen 
ons cluster hebben we wel een uitgebreid 
calamiteitenplan gemaakt voor het geval 
dat het mis gaat. 

Als apotheker ben ik vooral bezig met 
het assortiment en de bewerking van de 
procedures van het LF-proces. En als alle 
techniek gewoon doet wat het moet doen, 
is het een prima taak om erbij te hebben.

Barbara de Laat-Donders, apotheker
Benu Apotheek, Berlicum

'De keuze voor de Pharmax-

robot is gemaakt op basis van 

kosten. Het is een chaotische 

robot die met de hand gevuld 

moet worden.' 
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Met de robot wilden wij de 
herhaalmedicatie voor al onze 6 
vestigingen centraal gaan klaarmaken. 
Door de robot in een aparte ruimte boven 
de apotheek te plaatsen in een eigen 
apotheek omgeving binnen Pharmacom 
met een eigen voorraadwaarde waren wij 
in staat om een total filling te verzorgen. 
Alle herhaalmedicatie kon zo worden 
klaargemaakt, ook niet robot artikelen. 

De robot is aangeschaft in 2010, in een 
periode toen het preferentiebeleid steeds 
meer werd uitgewerkt. De voorraden 
van preferente artikelen waren toen nog 
beter dan dat nu het geval is. Omdat wij 
destijds een systeem hanteerden van total 
filling, waren er nog de nodige andere 
handelingen noodzakelijk; toevoegen van 
producten, logistiek naar de verschillende 
vestigingen. Het beheer van een extra 
voorraad en het aansturen van een extra 
team bleek zeer intensief.

Verder waren er weinig problemen. Een 
schachtenrobot kent weinig onderhoud 
en is stabiel in gebruik. Indien de robot 
in een grotere apotheek wordt gebruikt, 
onder nauw toezicht, en continu beheer 
kan de robot werk besparen. Echter zijn er 
nieuwere werksystemen zoals bijvoorbeeld 
Smartfilling beschikbaar die nog efficiënter 
zijn dan werken met de robot. Met de kennis 
van nu zouden wij de robot niet aangeschaft 
hebben. De investering heeft ons niet 
gebracht wat wij wilden bereiken. >

B.C. Drost, apotheker 
Apotheek Medisch Centrum Dorp, Houten



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.” 

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.

Pharmalead High Potential Program

“Hier leer je elke 
dag wat nieuws”
Ruth Mast  (32), apotheker

David van Hartskamp, apotheker, Directeur Pharmalead

"Bij Pharmalead sta je als professional centraal."
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De robot in deze apotheek was al aanwezig 
voor ik begon met werken in deze 
apotheek.  Het is een Robopharma robot 
met Nederlandse instellingen. De robot is 
in de bouw van deze apotheek getekend en 
deze is midden in de apotheek gesitueerd, 
wat erg onhandig is. We hadden de robot 
liever aan de zijkant geplaatst willen 
hebben.

Ik ken meerdere apotheken in de regio 
waar deze robot staat. In een ander 
apotheek in Arnhem staat dezelfde 
robot  aan de zijkant, dat is handiger. De 
apotheker daar is wel heel positief over de 
Robopharma robot en maakt er, dacht ik, 
optimaal gebruik van.  Zo hebben wij wel 
een robot, maar sturen nu ontzettend veel 
naar Central Filling (Cefi). Onze robot is 
geplaatst in 2009 en toen begon ook net 

het preferentiebeleid met veel wijzigingen 
in assortiment. Iets wijzigen in je robot is 
niet eenvoudig en kost veel arbeidstijd. Een 
robot is een ingewikkelde automatische 
ladekast. Je kunt niet continue veel 
verschillende merken in de robot stoppen, 
daar is deze te klein voor. 

Nu we een nieuwe manier van werken 
hebben in de apotheek, namelijk 
voornamelijk aan de balie, hebben we iets 
meer baat bij de robot. Je kunt zo nog 
meer aan de balie blijven staan en hoeft 
niet helemaal naar de ladekast toelopen.  
Desondanks sturen wij het meeste van de 
geneesmiddelen naar Cefi en is de robot 
ondergeschikt in het proces. Als we de 
keuze opnieuw zouden maken zouden we 
liever geïnvesteerd hebben in een handige 
grotere ladekast. De kosten om dit te 

wijzigen maken dat we dat nu niet meer 
doen. Het gaat op zich prima, er zijn weinig 
storingen met de robot.

Margreet Sanders-Benning, apotheker
Benu Apotheek Rozet, Westervoort

<
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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 
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te verbeteren. Zo heb ik bijvoorbeeld veel 
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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.” 

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.
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De lever is één van de belangrijkste 
organen. Dit komt door de rol van de 
lever in maar liefst 600 verschillende 
processen in het lichaam. Een belangrijke 
taak van de lever is ontgifting. Voor ons 
als apothekers is dit interessant omdat 
medicijnen door de lever kunnen worden 
omgezet en afgevoerd. Daarnaast is het 
ook een heel actueel onderwerp omdat 
steeds meer bekend wordt over de 
gevolgen van leverziekte op de medicatie. 
Waar we voorheen niet veel konden met 
de contra-indicatie leverfunctiestoornis 
wordt nu steeds meer duidelijk bij welke 
leveraandoeningen er actie moet worden 
ondernomen en welke adviezen daarbij 
passen. Maar daar straks meer over.

In Bar Beton werd voor aanvang van het 
symposium al gezellig gekletst onder 
het genot van een hapje en een drankje. 
Een leuk moment om collega’s te ont-
moeten en relaties aan te halen. De 
avondvoorzitter Rob de Man opende het 
symposium waarna Caroline den Hoed, 

MDL arts in het Erasmus MC, een 
presentatie gaf over verschillende 
leverziekten. Uit haar presentatie bleek 
dat leverenzymen niet altijd iets zeggen 
over de leverfunctie. De hoogte van ASAT 
en ALAT zeggen dus niet altijd iets over 
de werking van de lever. Meetwaarden 
die hier meer over zeggen zijn de 
albuminesynthese, prothrombinetijd (INR) 
en bilirubine. Pas bij levercirrose wordt de 
functie van de lever minder en ontstaan 
er problemen waar we ons als apothekers 
zorgen om moeten maken. 

Daarna was de beurt aan Sarwa Darwish 
Murad, MDL arts Erasmus MC, om ons 
meer te vertellen over geneesmiddelen na 
een levertransplantatie. We werden door 
haar meegenomen in de geschiedenis van 
immunosuppressiva. Wat duidelijk werd 
is dat na de introductie van tacrolimus 
minder afstotingen plaatsvonden. Een 
mooie ontwikkeling dus! Al blijft aandacht 
voor therapietrouw heel belangrijk 
bij deze medicijnen. Door de nauwe 

Avondsymposium “De lever”

Auteur: Mandana Tadayon

Avondvoorzitter Rob de ManEen geslaagde avond met interessante sprekers

In Bar Beton 
Rijnsweerd in  

Utrecht vond op  
30 augustus 

het jaarlijkse 
avondsymposium 

plaats met als 
onderwerp de lever. 
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therapeutische breedte kan al snel over- of 
onder immuunsuppressie plaatsvinden. 
Een slechte therapietrouw kan leiden 
tot rejectie en mortaliteit. Daar ligt een 
belangrijke taak weggelegd voor ons 
als apothekers. Aan het einde van haar 
presentatie vond nog een interessante 
discussie plaats over specialité versus 
generiek. Het omzetten van patiënten 
die zijn ingesteld op een specialité zoals 
Prograft is uit den bozen maar zou bij een 
eerste keer generiek tacrolimus afgeleverd 
kunnen worden? Deze vraag gaf stof om 
over na te denken. 

Vervolgens kwam David Burger het podium 
op. Hij vertelde ons over de behandeling 
van patiënten met chronische hepatitis 
C. Tegenwoordig zijn de geneesmiddelen 
tegen hepatitis C bijna 100% effectief 
en worden goed verdragen.  Ze kunnen 
ernstige complicaties voorkomen zoals 
levercirrose, levertransplantaties en 
de dood. Dit klinkt bijna te perfect om 
waar te zijn. Maar de keerzijde is dat 

de behandelingen een fors prijskaartje 
hebben. Voor ons als apothekers is het 
van belang aandacht te hebben voor de 
vele interacties die kunnen optreden bij 

deze geneesmiddelen. Vaak zijn er veilige 
alternatieven die geen interacties geven. 
Na de pauze vertelde collega Kim Loan 
Pham, apotheker bij Stichting Health 
Base, waar we op moeten letten bij 
het afhandelen van de contra-indicatie 
leverfunctiestoornis. Klinisch relevante 
veranderingen in de farmacokinetiek en 
-dynamiek van geneesmiddelen vinden pas 
plaats als de leverfunctie onomkeerbaar is 
aangetast en er sprake is van levercirrose. 

De Child Pugh classificatie geeft aan hoe 
ernstig de levercirrose is. Van meer dan 
200 geneesmiddelen is inmiddels de 
veiligheid en optimale dosering bepaald bij 
levercirrose. Alle adviezen zijn te vinden op 
www.geneesmiddelenbijlevercirrose.nl

Ten slotte eindigde de dagvoorzitter 
Rob de Man met een presentatie over 
kruidengeneesmiddelen en de lever. Hij 
illustreerde aan de hand van een casus 
hoe een gezond persoon in enkele weken 
ernstig ziek kon worden van Valdispert. De 
take home message was dat onschuldige 
OTC zonder bijwerkingen niet bestaan. 

Al met al was het een zeer geslaagde 
avond. Er wordt steeds meer bekend over 
de invloed van levercirrose op medicatie 
en de hierboven genoemde website 
geeft ons als apothekers handvatten 
om in overleg te gaan met artsen en 
heldere doseringsadviezen te geven. Ik 
heb inmiddels al een aantal MDL artsen 
gevraagd naar de Child Pugh score, en jij?

Patiëntendag
De Patiëntendag op zaterdag 3 maart 2018 wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd in 
een samenwerking van VJA en Optima Farma en staat in het teken van kwetsbare ouderen. 
Het belooft een evenement te worden vol met inspirerende en informerende lezingen en 
workshops, waarbij we hopen dat apothekers en apothekersassistenten wat meer inzicht 
krijgen in de problemen die deze patiënten ervaren en wat wij in de apotheek voor hen 
kunnen betekenen.

Wie zijn wij?
Een commissie samengesteld uit leden van zowel de VJA als Optima Farma. Margo, Trudy 
en Tamara vertegenwoordigen Optima Farma en hebben nauwe contacten met onder 
andere patiëntenverenigingen. Mandana, Yara en Simone zetten zich namens de VJA vol 
enthousiasme in om dit bijzondere evenement tot een succes te maken.

Blokkeer de datum alvast in je agenda, wij zien jullie graag op zaterdag 3 maart!

Wat   Patiëntendag “Ouderdom komt met gebreken”
Waar UniePlaza, Culemborg
Wanneer  zaterdag 3 maart 2018, 10.00-16.30
Accreditatie  Ja! Bij KNMP & KABIZ (verdere informatie volgt later) 

“Ouderdom komt met gebreken”

“Een slechte therapietrouw kan 

leiden tot rejectie en mortaliteit. 

Daar ligt een belangrijke 

taak weggelegd voor ons als 

apothekers."

<

We kennen ze allemaal wel: 
de ouderen in de apotheek 
die elke keer nog een stukje 
kwetsbaarder lijken te worden. 
Mevrouw Jansen die de Baxterrol 
niet meer snapt of meneer de 
Wit die door zijn Parkinson de 
potjes niet meer open krijgt. En 
wat te denken van alle patiënten 
op hun scootmobiel, omdat het 
lopen niet meer zo soepel gaat 
en het risico op vallen te groot 
is. We proberen ze naar ons 
beste kunnen te helpen, maar 
wat als dat nog net iets beter zou 
kunnen? 

Patiëntendag 2018
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Droomstart 
voor uw 

EIGEN APOTHEEK

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

‘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!’

663419_advertentie_A4.indd   1 29-09-16   14:14
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Na 5 jaar ervaring te 
hebben opgedaan in 

verschillende openbare 
en poliklinische 

apotheken, heb ik 
vorig jaar de overstap 

gemaakt naar Stichting 
Health Base. 

Ik was zoekende naar 

een functie waarin ik mij 

meer kon verdiepen in het 

vak farmacie waarvoor ik 

gestudeerd had.

Daarnaast trok Health Base mij aan, omdat 
ik in mijn werk nog steeds lijntjes heb 
met de praktijk en de werkzaamheden 
raakvlakken hebben met automatisering in 
de zorg. 

Health Base is een expertisecentrum 
voor farmaceutische en medische 
informatie. Deze informatie 
ontwikkelen en onderhouden we voor 
apotheekinformatiesystemen (AIS) en 
huisartseninformatiesystemen (HIS), 
waaronder Medicom en Pharmacom 
van PharmaPartners. Bij Health Base 
ben ik werkzaam op de afdeling 
Medicatiebewaking.

Op de afdeling medicatiebewaking staat 
het onderhouden en ontwikkelen van 
medicatiebewaking en –begeleiding 
centraal. Inzichten vanuit de wetenschap 
vertalen we naar praktische adviezen 
voor apothekers en huisartsen. De 
afdeling medicatiebewaking bestaat uit 
zeven apothekers, één projectapotheker 
en een apothekersassistente voor 

ondersteunende taken. Ik vind het erg 
leuk om in een team van apothekers 
te werken omdat je ook makkelijk met 
elkaar kan sparren. Op de afdeling zijn er 
voor de apothekers een aantal algemene 
werkzaamheden die iedereen roulerend 
uitvoert. Zo is er elke maand een nieuwe 
bestandsuitlevering waar wij als afdeling 
de verantwoordelijkheid hebben om de 
(nieuwe) geneesmiddelen te verrijken met 
medicatiebewaking. Denk hierbij aan de 
invulling van relevante interacties, contra-
indicaties, doseringscontrole, dubbel/
pseudo-dubbelmedicatie etc. 
Naast de algemene werkzaamheden, 
heeft elke apotheker zijn eigen expertise 
gebied. Zo houd ik mij bezig met o.a. 
het project levercirrose, deelname in 
werkgroep van onze nieuwe website 
Commentaren Medicatiebewaking-online 
(CM-online), uitvoering van interne audits, 
begeleiden van stagiaires farmacie, 
samenwerking op gebied van contra-
indicaties met de KNMP en het opstellen 
van CME nascholingscursussen. Daarnaast 
ben ik ook betrokken bij de redactionele 

werkzaamheden voor het naslagwerk 
‘Commentaren Medicatiebewaking’. 
Jaarlijks worden alle hoofdstukken 
uit Commentaren Medicatiebewaking 
gereviseerd op o.a. nieuwe inzichten 
vanuit de wetenschap om onze de 
informatie up to date te houden. Dit doen 
we samen met onze Wetenschappelijk 
Raad Medicatiebewaking bestaande 
uit specialistische zorgverleners en 
apothekers. Hieruit volgt jaarlijks een 
nieuwe uitgave van het naslagwerk.

Werken bij Health Base geeft mij 
voldoening omdat ik inhoudelijk bezig kan 
zijn met het uitwerken van verschillende 
farmaceutische onderwerpen op het gebied 
van medicatiebewaking maar daarnaast 
ook voldoende afwisseling heb in mijn 
werkzaamheden. Het leukste aan mijn 
werk is dat ik uiteindelijk een bijdrage kan 
leveren aan de dagelijkse praktijk voor 
apothekers en huisartsen. 

T.K.L. Pham ApoAnders
Apothekers die niet in de openbare farmacie 
werken maar op een andere plaats in de 
maatschappij hun expertise laten blijken.

<
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Innovaties in de farmacie: 
bedreiging of ondersteuning 

voor de apotheker? 

Er gaat geen dag voorbij of er komt een nieuw 
innoverend product op de markt. Hier zitten ook 
honderden producten tussen die de gezondheidszorg 
naar een hoger level gaan tillen. Denk maar eens aan de 
digitale medicatiebewaking, toedieningsregistratie-apps, 
online apotheken en uitvul-robots. Wij geloven dat dit 
nog maar het begin is van een stortvloed aan innovaties 
die de apotheek in zijn huidige vorm gaat veranderen. 
Niet alleen kan dit ons als apothekers helpen in ons 
werk. Wie zegt dat deze ontwikkelingen er niet voor 
gaan zorgen dat wij over 10 jaar niet meer nodig zijn. 
Dat medicatiebewaking door middel van algoritmes 
uitgevoerd wordt en dat een landelijke distributeur de 
geneesmiddelen bezorgt. Hoe kunnen wij er voor zorgen 
dat we deze innovaties omarmen en benutten om de 
gezondheidszorg te verbeteren?
Juist door deze innovaties kunnen wij als apotheker van 
toegevoegde waarde zijn als we in de toekomst onze 
kennis delen t.b.v. de gezondheidszorg. Maar hoe krijgen 
we dat voor elkaar? Hoe gaan we de farmaceutische zorg 
verduurzamen? En wat voor functie krijgt de apotheker 

als je alles kan automatiseren? Is er dan nog wel plaats 
en financiering mogelijk voor de apotheker? Dit zijn 
interessante vragen om meer over te weten komen...

Daarom nodigen wij jullie van harte uit voor de derde 
editie van Care for Pharmacy. Wederom zullen er drie 
masterclasses worden georganiseerd die je uitnodigen 
om een blik in de toekomst te werpen. 

Noteer dus de volgende avonden in je digitale agenda: 
6 maart, 21 maart en 5 april! 

De masterclasses zijn geaccrediteerd.

Voor meer informatie kun je ons op de website volgen: 
www.careforpharmacy.nl 

Met vriendelijke groeten,
Oranisatie van Care for Pharmacy 2017-2018
Eugenie Gijsbers, Evianne van der Kruk, Marilou Tromp, 
Ivan Sindhunata en Jeroen Houwen.

1993 is het jaar waarin het GSM netwerk in Nederland geïmplementeerd werd. Als je nagaat dat nu, 
24 jaar later, de vaste telefoon vrijwel uitsluitend nog door je opa of oma gebruikt wordt, geeft dat een 
goede indicatie voor de snelheid waarmee ontwikkelingen op ICT-gebied gaan.

Uitnodiging 3e editie van Care for Pharmacy



De Jonge Apotheker  |  24e jaargang 2017 nr.4  -  17

Naadloze toepassing
“Mijn apotheek, BENU Apotheek 
Eibergen, was afgelopen voorjaar de 
eer ste die de app in gebruik nam, 
samen met een wijkteam van Sensire. 
Zowel het zorgteam als ikzelf hebben 
heel veel mogen en kunnen inbrengen 
bij de ontwikkeling van de app en de 
bijbehorende backoffice. 
Het is gaaf om te zien hoe snel zo’n app 
zich dan van ‘leuk idee’ naar naadloze 
toepassing ontwikkelt. Natuurlijk 
moesten we daarbij een aantal hobbels 
nemen, zoals het maken van een veilige 
en onderhouden koppelingen met het 
AIS, maar het is mede dankzij de goede 
samenwerking met Pharmapartners en 
CGM wel gelukt!”

Innovatieprijs
De proef was een dusdanig succes 
dat Sensire besloot de app in het hele 
verzorgingsgebied te gaan gebruiken. 
Inmiddels maken overigens al meer dan 60 
apotheken en 20 zorginstellingen gebruik 
van deze oplossing. Mathijn Brummelhuis: 
“En als klap op de vuurpijl wonnen we op 
12 oktober jl. als BENU Apotheken, Sensire 
en Boomerweb gezamenlijk de KNMP-
zorginnovatieprijs. Een mooier compliment 
kun je niet krijgen!”

Wat doet de app?
“De app maakt het mogelijk om 
toedienlijsten digitaal, rechtstreeks vanuit 
het AIS aan zorgmedewerkers te tonen. 
Geen geprint dus meer van papieren lijsten 
in mijn apotheek. De zorgmedewerker kan 
in de app natuurlijk de medicatie aftekenen 
en de noodzakelijke tweede controle over 
een afstand uitvoeren. De oplossing kan 
overigens door alle zorgorganisaties en 
apotheken in Nederland worden gebruikt”, 
aldus Mathijn Brummelhuis. De digitale 
verbinding tussen apotheek en zorg maakt 
het mogelijk dat naast toedienlijsten ook 
de daadwerkelijke toedientijden, eventuele 
toedienproblemen, bijsluiterinformatie 
en medicatiebestellingen kunnen worden 
uitgewisseld. “En dat alles op een volledig 
geautomatiseerde en veilige wijze, die 
voldoet aan de nieuwste privacy-eisen, 
zonder aanpassingen van het bestaande 
werkproces in de apotheek. Juist dat 

laatste was heel belangrijk voor mij, want 
we hebben al genoeg systemen in de gaten 
te houden in de apotheek”.

Voordelen voor de apotheker
En wat levert dat nu concreet op? “Ik 
bespaar veel tijd in mijn apotheek, omdat 
de papieren toedienlijsten niet meer hoeven 
worden uitgeprint en toegestuurd. Door de 
app zijn medicatiewijzigingen altijd up-to-
date, wat een hoop onnodige communicatie 
met de thuiszorgmedewerkers voorkomt. 
We kunnen het nu gewoon hebben over 
de echte zorg voor de patiënt. Er is alles 
bij elkaar sneller en effectiever contact 
met de thuiszorgmedewerkers over de 
farmaceutische zorg rond de patiënt.”, 
aldus Mathijn.
“Door de app kan ik als apotheker ook 
inzien welke bijzonderheden er zijn met 
betrekking tot de toedieningen, en kan daar 
desgevraagd over adviseren. Dit inzicht 
had ik niet met de papieren toedienlijsten. 
Vooral bij de ‘zo nodige medicatie’ is 
de feedback over het toedienen zeer 
interessant, ik wil bijvoorbeeld graag 
weten hoe er met rescue-medicatie wordt 
omgegaan in de thuissituatie. Zo kan ik de 
toegevoegde waarde leveren in de zorg 
rondom de patiënt die je van een apotheker 
mag verwachten.”

Meer tijd voor zorg
in de apotheek
E-health leverancier Boomerweb heeft, in samenwerking 
met BENU Apotheken, de Medicatie Controle App met 
elektronische toedienregistratie (ETDR) ontwikkeld. Wat 
zijn nu eigenlijk de voordelen voor de apotheek bij het 
gebruik van deze app? VJA ging in gesprek met apotheker 
Mathijn Brummelhuis.

<

“De app maakt het mogelijk 
om toedienlijsten digitaal, 

rechtstreeks vanuit het AIS aan 
zorgmedewerkers te tonen."
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Erwin 
van Breugel

Limited edition
Renault Clio 1,5 dci 
Energy Expression Eco2

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.

1. Welk auto-onderdeel ben je (in het 
apotheekproces) en waarom?

Lastige vraag, daar moest ik even over 
nadenken. Ik zou in ieder geval niet snel 'de 
motor' te kiezen. Dat zouden de assistentes 
niet echt waarderen denk ik. Verder ben 
ik zelf werkzaam bij Pharmalead als 
detacheringsapotheker. En dat stukje 
detachering wilde ik er toch ook wel in 
verwerken. Dus ik zocht een onderdeel 
dat ook die lading zou dekken en daarmee 
ben ik uiteindelijk uitgekomen bij  .....
(tromgeroffel)..... 'het reserve wiel!' Als er 
een band wat slap is, of zelfs lek, dan kun 
je deze snel vervangen met het reserve 
wiel. Die is alleen weer niet bedoeld om 
grote afstanden mee te rijden. En zo is dat 
als detacheerder ook wel een beetje. Snel 
te hulp schieten en als de klus geklaard is 
gaan we weer verder!

2.  Wat is je droomauto en in welke 
setting wil je die rijden?

Ik kan hier voor de klassieke jongensdroom 
gaan en dan komen we natuurlijk snel 
uit bij de veel te dure sportwagens zoals 
Lamborghini's en Ferrari's. Maar ik twijfel 
ergens een beetje of ik die mag gaan 
leasen van de baas.  Dus laten we het even 
realistisch houden. Hiermee valt mijn keuze 
mogelijk niet helemaal in de categorie 
droomauto, maar een auto die ik al 
behoorlijk lang zou willen rijden is de Volvo 
V40. De discussie over de mooiste auto in 
een schappelijke prijsklasse is uiteraard ook 
met vrienden, die tevens apothekers zijn, 
al tijdens de studietijd uitvoerig gevoerd. 
Er was nog wel eens verdeling tussen de 
Audi A3 Limousine en de V40. Hoewel ik 
de Audi ook wel een gave bak vind, is het 

eigenlijk altijd wel de V40 geweest die voor 
mij gewonnen heeft. Ik zou het dan ook 
totaal niet erg vinden als dat mijn volgende 
wagen word.

3.  Wat is het engste wat je hebt 
meegemaakt in de auto?

Het engste wat ik heb meegemaakt 
gebeurde afgelopen jaar, op vrijdag 9 
december 2016 op de A27 richting Baarn. 
De details zitten er goed in want bij dit 
specifieke voorval was ik onderweg naar 
de kerstborrel van Pharmalead. Het was op 
zich een normale rit. Het verliep allemaal 
soepel, ik ergerde me enkel wat aan een 
motorrijder die me wat dichtbij reed. Mijn 
aandacht ging dus een beetje uit naar 
mijn spiegels en tot er plotseling overal 
remlichten verschenen. In een oogwenk 
schoten auto's alle kanten op en ik moest 
per direct op volle snelheid uitwijken met 
de motorrijder nog in mn achterhoofd, maar 
ik had geen tijd meer om te kijken waar hij 
zat.  Tijdens het uitwijken zie ik volledig 
stilstaande auto's op de linkerbaan van de 
snelweg, compleet met diens bestuurders 
die naast hun auto's stonden! Zomaar op 
de snelweg waar ik, en meerdere auto's, 
eigenlijk vlak langs raasden! Gelukkig heb ik 
niks geraakt en ook de motorrijder kwam er 
heelhuids vanaf. Ik heb direct een melding 

gemaakt bij 112. Niet eerder had ik zo'n 
close call meegemaakt. 

4. Welke muziek luister je in de auto?
Eigenlijk niet zo heel veel. Ik heb een Parrot 
in mijn auto zitten en dat is erg prettig bij 
het handsfree bellen. En omdat mijn directe 
collega's ook veel in de auto zitten, is het 
nogal een vermakelijk stukje tijdverdrijf 
om met elkaar te gaan bellen. Door dit 
'intercollegiale overleg' gaat de rit altijd 
een stuk sneller en heb je meteen iemand 
om tegen te klagen als je de file inrijdt. 
Maar als de muziek dan toch aangaat dan 
is dat of een set van  'The boomroom', 
een lekker stukje techno, deephouse en 
deephouse vam Slam!, of Slam! zelf. Omdat 
ik nog graag mag optreden als hobbyist DJ, 
is SLAM een mooie manier om alle nieuwe 
hitjes een beetje mee te krijgen. Na een uur 
luisteren ben je weer bij! 

5. Laat een vraag vervallen en bedenk 
een nieuwe vraag.

Ik laat vraag 4 vervallen, en vervang 
deze door: Uw voert een review uit op 
uw huidige auto en mag maximaal 3 
interventies doen. Wat past u aan?

Ik mis nog een middenarmsteun in de auto, 
die zou ik graag nog laten plaatsen. <
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