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Zichtbaarheid
van de apotheker
Verder in deze JA:

Apotheek.nl
Begrijpelijke
medicijninformatie
voor iedereen

KNMP en VJA
werken samen aan
zichtbaarheid

MvdM: Platform
voor blijvende
beschikbaarheid van
geneesmiddelen

“Als VNA-apotheker heb ik de
mogelijkheid om zonder groot
financieel risico en met veel
support zelf te ondernemen”
Luuk Dohmen

Ondernemen in
je eigen apotheek!
Eigenlijk is het te mooi om waar te zijn...
Je beheert een eigen apotheek, leert het
ondernemersvak en runt je zaak zoals jij
het wilt. Zonder financieringsrisico. En als
er iets aan de hand is, helpen wij je met
een oplossing.
Toch is dit precies wat VNA al sinds 1948 voor
jonge apothekers doet.
Bij VNA kun je je registratiefase doorlopen.
Ben je gevestigd apotheker, dan deel je na
twee jaar al mee in de winst. Na vijf jaar
beheer je de apotheek geheel zelfstandig als
medevennoot van VNA. Uiteindelijk is
de apotheek 100% van jou.

Interesse?
Neem vrijblijvend contact met ons op en we kijken samen met jou naar de mogelijkheden!
2 - De033-460
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Voorwoord voorzitter
Sinds ik voorzitter ben (en ook daarvóór al) zijn we als vereniging
enorm veel bezig met zichtbaarheid. Met ook de KNMP die hier veel
aandacht aan besteedt, is het een thema dat vrijwel voor de hele
beroepsgroep erg actueel is… Toch?
Laatst werd ik er door een jonge collega op gewezen dat hij zich niet
helemaal kon vinden in de roep om zichtbaarheid. ‘Als ik voor mezelf
spreek, vind ik mezelf eigenlijk al hartstikke zichtbaar. De complete
wijk waar ik werk en alle zorgverleners die zich daarin bevinden,
weten wie ik ben en weten me te vinden. Aan extra zichtbaarheid an
sich heb ik niet zoveel.’

‘Zichtbaarheid’
als thema van de
laatste JA waar ik het
voorwoord voor mag
schrijven:
Wat een cadeau!’

Deze uitspraken leidden tot een interessant gesprek waarin ik veel
bewondering had voor wat hij al bereikt had in zijn regio. Uiteindelijk
kwamen we tot de conclusie dat niet zichtbaarheid, maar erkenning
hetgeen was waar hij naar op zoek was. Erkenning als specialist op
medicatiegebied, die van grote aanvullende waarde kon dienen voor
een arts en graag zou willen voorkómen dat beide professies zich op
hun eiland blijven bevinden. Erkenning als zorgverlener, die bij wet
vastgelegd medebehandelaar is van een patiënt en een volwaardige
inbreng zou moeten hebben in de organisatie van gezondheid rondom
deze persoon. Erkenning als autonoom professional, die eigen
adviezen en keuzes mag vormen en niet copy paste wat een arts van
hem vraagt.
Wat dit gesprek me geleerd heeft? Zichtbaarheid is voor iedereen wat
anders. Híj is op zoek naar erkenning als zorgprofessional. Zíj is op
zoek naar een positie waarin ze als apotheker beleid kan bepalen en
de zorg inrichting kan geven. Ík ben op zoek naar mijn volwaardige
plek als apotheker in de maatschappij.
En wij? Wij noemen het wellicht anders…
maar zijn op zoek naar hetzelfde.

Het was me een eer als voorzitter de voorwoorden voor de JA van
de afgelopen 2 jaar te mogen schrijven. Ik heb alle nummers met
ontzettend veel plezier gelezen en ben blij met dit professionele
verenigingsblad dat hoort bij een professionele vereniging. Mijn
bijzondere dank naar alle leden die de JA-commissie de afgelopen
2 jaar gekend heeft: Jullie mogen trots zijn op jezelf en wat jullie
gecreëerd hebben!
Denise van Vessem
Voorzitter VJA
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Deze editie van de JA staat in het
teken van de zichtbaarheid van de
apotheker. We staan alvast stil bij de
zichtbaarheidscampagne van de VJA in
samenwerking met de KNMP die begin
juni gelanceerd wordt. Daarnaast zullen
verschillende apothekers aan het woord
komen om te schrijven over hoe zij
bijdragen aan hun zichtbaarheid. Zo vertelt
Yasmin van het Amsterdam UMC over het
platform Medicijn voor de Maatschappij
waar apothekers op de voorgrond treden
en hun expertise gebruiken om samen
met andere betrokken partijen de patiënt,
zonder winstoogmerk, zorg op maat te
leveren, iets wat grote farmaceuten vaak
verzuimen. Firdaouss, bekend van ‘the

Modern Pharmacist’ vertelt over hoe zij
haar instragrampagina gebruikt om de
passie voor haar vak als apotheker uit te
dragen. Verder vertellen Leanne en Kaling
over de flyer campagne van de KNMP en
de video’s van apothekers op Apotheek.nl.
En uiteraard lees je ook in deze editie weer
onze terugkerende rubrieken van De Jonge
Apotheker In De Apotheek, ApoAnders en
de column van Batool. Tenslotte nemen
we in deze editie afscheid van Denise als
onze voorzitter en bekend gezicht bij het
voorwoord van ons blad. Wij wensen haar
en de andere aftredende bestuursleden al
het goed.
Veel leesplezier namens de redactie.

OPROEP:
Lijkt het je leuk om een keer een bijdrage te leveren voor de rubriek Apo&Auto of DJAIDA?
Of heb je een leuke anekdote die je wilt delen? Laat het weten op redactie@vja.nu

COLUMN | Batool Jadoon

Waarmee maak jij
het verschil?
Toen er een flyer van de KNMP op mijn deurmat viel met de vraag ‘we
hebben een schitterend vak, maar wordt het apothekersvak wel voldoende
gewaardeerd?’ had ik daar, waarschijnlijk net als andere apothekers,
meteen een antwoord op. Dat wordt het niet. Hoe kan iemand ons vak
waarderen als zij niet weten wat het inhoudt? In juni zal de VJA een
zichtbaarheidscampagne aftrappen waarbij wij apothekers op een
laagdrempelige manier een beter beeld kunnen geven over wat wij voor de patiënt kunnen betekenen. Erg
belangrijk én een goed initiatief, maar tegelijkertijd is het jammer dat dit nodig is.
We leven helaas nog steeds in een tijd waarin men het heeft over ‘de dokter heeft het toch voorgeschreven, dus
dan zal het wel zo moeten zijn.’ We moeten als geneesmiddelexpert nog altijd uitleggen waarom wij, ondanks
het voorschrift van de arts, een geneesmiddel niet verantwoord of niet geschikt vinden voor een patiënt. Er
vinden nog altijd discussies plaats waarbij patiënten niet begrijpen dat wij als apothekers kunnen beoordelen of
iets medisch noodzakelijk is. Als apotheker mag je het slagveld op, terwijl het woord van de arts als heilig wordt
gezien. ‘Apothekers zijn doosjesschuivers’.
Hoe gaan wij hier, voornamelijk als jonge apothekers, verandering in brengen? We hebben een mooi vak waar
we zoveel meer uit kunnen halen dan dat er op dit moment wordt gedaan. We klagen over zorgverzekeraars die
ons werk in de weg zitten, maar wat doen we er verder mee? Laat jij jezelf voldoende zien? Beste collega, maak het
verschil!
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DJAIDA

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

CORINE ROLLEMA

Als iemand mij twee jaar geleden
had verteld dat ik én PhDonderzoek deed én in een openbare
apotheek zou werken, dan had ik
diegene vol verbazing aangekeken.
Nu is deze situatie mijn werkelijkheid

geworden en zou ik het voor niets willen
omruilen. Ik neem je mee in hoe mijn
dagen er ongeveer uitzien.

Mijn ochtenden beginnen vaak aan de
keukentafel waar ik aan mijn PhDonderzoek werk. Mijn onderzoek richt
zich op de depositie, toedientechniek
en toedieninstructies van intranasale
corticosteroïden, gebruikt voor
behandeling van allergische rhinitis. Ik
ben dit onderzoek begonnen tijdens mijn
master en inmiddels is dit uitgegroeid
tot een parttime PhD-traject. Het doen
van wetenschappelijk onderzoek is
leuk en uitdagend en ik kan niet anders
zeggen – hoe cliché het ook klinkt –
dat ik er tot nu toe ontzettend veel van
geleerd heb. Als wetenschapper, maar
vooral ook op persoonlijk gebied. Het
hele proces van het voorbereiden en
opzetten van een onderzoek tot het
uiteindelijk schrijven van een artikel over
de data die jij hebt verzameld, brengt
een variëteit aan werkzaamheden en
verantwoordelijkheden met zich mee die
mij erg aanspreekt. Een uitdaging met
vallen en opstaan, maar uiteindelijk, als
een artikel in een internationaal peerreviewed tijdschrift wordt gepubliceerd,
voelt dat voor mij echt als een kroon op
het werk.
’s Middags stap ik op de fiets naar de
openbare apotheek. Ik werk bij een
zelfstandige apotheekorganisatie met
drie zorgapotheken en één centrale
apotheek. In die centrale apotheek
werk ik als tweede apotheker op de

Ik ben dankbaar voor het feit
dat ik deze twee dingen op
deze manier met elkaar kan
combineren. Waar dit me
uiteindelijk brengt is de vraag,
maar ambities en mogelijkheden
zijn er genoeg.
afdeling extramurale en intramurale
zorg. Bij de extramurale afdeling
leveren we baxterrollen en aanvullende
medicatie aan mensen die thuis, in een
verpleeghuis of een woongroep wonen.
Bij de intramurale afdeling leveren
we aan mensen in verpleeghuizen en
woongroepen die verbonden zijn aan een
zorgorganisatie. De patiëntenpopulatie
bestaat hier uit mensen in revalidatie,
ouderen en mensen met een
beperking. Als apotheker hou ik
me bezig met het nakijken van de
verwerking van de recepten en
de mutaties en alles wat daarbij
hoort. Er is sprake van een continu

veranderende patiëntenpopulatie en ook
complexere farmacotherapie door deze
patiëntenpopulatie. Dit maakt dat mijn
werk nooit een dag hetzelfde is en leer
ik elke dag bij.
De combinatie van deze twee banen
maakt het voor mij zo leuk. Ik werk
enerzijds zelfstandig aan mijn onderzoek
waarbij ik aan de keukentafel werk aan
mijn ambitie om in de wetenschappelijke
wereld te groeien. Anderzijds werk
ik in de apotheek in een team van
apothekers, apothekersassistenten en
medewerkers, doe ik ervaring op in
de praktijk en ontwikkel ik hier mijn
farmacotherapeutische kennis en
de bijbehorende communicatieve en
leidinggevende vaardigheden. Ik ben
dankbaar voor het feit dat ik deze twee
dingen op deze manier met elkaar kan
combineren. Waar dit me uiteindelijk
brengt is de vraag, maar ambities en
mogelijkheden zijn er genoeg. Het loont
om soms buiten de gebaande paden te
gaan. Er is zoveel mogelijk, zolang je die
mogelijkheden maar zelf onderzoekt en
achterna gaat!
<

De Jonge Apotheker | 27e jaargang 2021 nr.1 - 5

KNMP en VJA werken samen aan zichtbaarheid

We hebben een schitterend vak
Auteur: Leanne Zuur, communicatieadviseur KNMP

‘We hebben een schitterend vak. Daar mogen we trots op zijn!’. Zo luidde de
stelling op de kaart in een groene envelop van de KNMP, die eind 2020 bij
apothekers op de deurmat viel.
Niet veel later volgden een gele en roze envelop. Om aandacht te vragen voor prikkelende
stellingen over beroepstrots. En over zichtbaar zijn. Of eerder, onzichtbaar zijn.
Waarom kregen apothekers deze gekleurde
enveloppen? Graag beginnen we bij het
vertrekpunt. De KNMP vroeg een bureau
enige tijd geleden onderzoek te doen onder
50 stakeholders naar apothekers. Hieruit
bleek dat de apotheker onzichtbaar is en
geen profiel heeft in de maatschappij.
Maar ook dat de apotheker de enige is
met kennis van geneesmiddelen en het
gebruik ervan. Een kwalificatie die breed is
omarmd. En vooral: die we de komende tijd
nog beter naar voren moeten laten komen.
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De VJA houdt zich al langer bezig met de
(on)zichtbaarheid van apothekers. Om het
onderwerp aan te kaarten bij de leden,
besloot de KNMP om in samenwerking
met de VJA een ‘zichtbaarheidstest’ op
Apotheek.nl te lanceren. Met de roze kaart
(‘We hebben een schitterend vak, helaas
missen we de publieke erkenning!), de
groene kaart (‘We hebben een schitterend
vak. Daar mogen we trots op zijn!’) en de
gele kaart (‘We hebben een schitterend
vak, maar wordt het apothekersvak wel

voldoende gewaardeerd?’) hebben we
apothekers op de stellingen in de test
willen attenderen. Deze drie gekleurde
kaarten én de online stellingen waarnaar
ze verwijzen, zijn niet bestemd voor het
publiek, maar alleen voor apothekers.
Ze leggen een probleem bloot
(onzichtbaarheid), zodat het gesprek erover
met elkaar op gang kan komen.
Daadkracht en verbinding
De KNMP en de VJA willen samen met alle

Stills uit de video Apotheek.nl/geefjemening

apothekers van Nederland werken aan een
sterkere positionering van de beroepsgroep.
Hoe? Door de rol van de apotheker als
medicatiespecialist zichtbaarder te maken.
“Daarvoor is daadkracht nodig”, zegt VJAvoorzitter Denise van Vessem in een video
die eveneens op Apotheek.nl is te vinden.
Daarop vult Aris Prins, voorzitter van de
KNMP, aan: “We moeten het doen met
elkaar, met andere zorgverleners en met de
patiënt; de verbinding opzoeken. Van dat
belang ben ik doordrongen.”
Daarom gaan de KNMP en de VJA langdurig
aandacht besteden aan het onderwerp
‘zichtbaarheid’ richting apothekers, en hen

faciliteren om zichtbaar(der) te worden.
Door tools, tips en adviezen te ontwikkelen
en aan te bieden. De VJA is momenteel
bezig om de communicatie ‘van onderop’
(door de apothekers zelf) aan te wakkeren.
Zo heeft de VJA meerdere apothekers
gevraagd een vlog te maken, waarin zij
uitleggen wat zichtbaarheid voor hen
betekent. De vlogs zijn een aanloop naar de
start van de VJA-zichtbaarheidscampagne
in juni 2021. De VJA trapt dan af met de
campagneweek ‘Wat kan de apotheker
voor jou betekenen?’ waarin deelnemende
apothekers een promotiebox ontvangen
met producten en tools om hun
zichtbaarheid te verbeteren.
<

VJA Voorjaarsdag

Wist je dat vrouwen drie keer zo vaak last hebben
van migraine als mannen? En wist je dat vrouwen
ook substantieel meer bijwerkingen van triptanen
rapporteren dan mannen? Dit is eigenlijk heel logisch,
want door biologische verschillen wordt een vrouw
blootgesteld aan een hogere dosering dan een man.
Zou er voor vrouwen dan niet een ander doseeradvies
moeten worden opgesteld?

ZICHTBAARHEIDSTEST
“We laten met z’n allen kansen
liggen, die onze rol van apotheker
als medicatiespecialist juist
zichtbaar kunnen maken. Dat moet
veranderen. Het is 5 voor 12. Twijfel
je daar nog over? Dan dagen we je
uit om de stellingen te doorlopen”,
aldus Aris Prins en Denise van
Vessem. Bekijk de gehele video op
Apotheek.nl/geefjemening en vul
de zichtbaarheidstest in.

Geïnteresseerd in verschillen op het gebied van
farmacotherapie tussen mannen en vrouwen? Dan is de
Voorjaarsdag van de Vereniging van Jonge Apothekers
(VJA) echt iets voor jou! Deze dag zal plaatsvinden op
woensdag 21 april en zal volledig in het teken staan van
farmacotherapeutische verschillen tussen mannen en
vrouwen. Onder leiding van dagvoorzitter Loes Visser,
ziekenhuisapotheker en farmaco-epidemioloog, zullen
verschillende experts dieper ingaan op dit onderwerp en
zullen zij praktische handvatten geven ter toepassing in
de dagelijkse praktijk.
De voorjaarsdag zal een hybride event worden. Het is
mogelijk om het in webinarvorm te volgen vanaf je bank
(met de mogelijkheid om ‘live’ vragen te stellen) of fysiek
aanwezig te zijn in het Van der Valk Hotel te Breukelen.
De op dat moment geldende maatregelen bepalen hoeveel
deelnemers fysiek aanwezig kunnen zijn. Dus meld je
snel aan als je daar zeker van wil zijn!
Aanmelden kan via de website van de VJA.
Zie ook aankondiging op pagina 8.
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VJA-VOORJAARSCONGRES
WO=MEN:

Gelijk behandelen betekent ongelijke
farmacotherapeutische behandeling

Wist u dat (bij)werkingen van geneesmiddelen verschillen bij mannen en
vrouwen? Toch wordt daar in de praktijk nauwelijks onderscheid in gemaakt met
alle gevolgen van dien.
Mannen en vrouwen zitten biologisch anders in elkaar. Aandoeningen kunnen
zich op een andere manier presenteren en dienen soms ook anders
medicamenteus behandeld te worden.
Onder leiding van dagvoorzitter Loes Visser, ziekenhuisapotheker en farmacoepidemioloog, informeren meerdere experts u over de nieuwste inzichten en
bieden u praktische handvatten.
Accreditatie is toegekend voor 6 punten.
AANMELDEN
https://vja.nu/activiteit/vja-voorjaarsdag-2021-women/
Of scan de QR-code

KOSTEN
€85 | €55 VJA-lid |
€25 studentlid

LOCATIE
Van der Valk Hotel Breukelen
of in webinarvorm

TIJD
09.00-17.00 uur

hhhhhhh
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DATUM
Woensdag 21 april ‘21

ApoAnders

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

Narin
Martens- Akrawi
Tijdens de keuzestage van de
farmacie-opleiding wilde ik
heel graag iets met onderwijs
doen. Onderwijs verzorgen
en geven heeft me altijd
geboeid; je kunt het dus een
passie noemen.

Ik heb contact gezocht met het Erasmus
MC en voorgesteld dat ik graag een
bijdrage wilde leveren aan onderwijs dat
wordt verzorgd door apothekers, aan
geneeskunde studenten.
En zo gezegd, zo gedaan. In vijf weken
heb ik bestaand onderwijs herzien, nieuw
onderwijs opgezet en tentamen vragen
geformuleerd. Daarnaast mocht ik ook zelf
onderwijs geven.
Ik kreeg hier zoveel energie van, dat ik
dacht: hier wil ik in de toekomst ook wat
mee.
Naast mijn werk als openbaar apotheker,
wilde ik graag weer de afwisseling met
wetenschappelijk werk. Ik trek daarom
één dag in de week de jas van docent
farmacotherapie aan in het Erasmus MC.
Momenteel ben ik bezig met de training
‘Basis Kwalificatie Examinering’ (BKE),
waarin ik veel leer over de juiste manier
van toetsing. Hierna wil ik graag verder
met de ‘Basiskwalificatie Onderwijs’ (BKO),
wat door de Nederlandse universiteiten

wordt gezien als bewijs van didactische
bekwaamheid.
Het fascineert mij om onderwijs van ‘de
andere kant’ mee te maken dan toen ik
zelf student was en ik geloof echt dat het
verzorgen van onderwijs mij een betere
apotheker maakt. De verdieping in de stof
als docent farmacotherapie, neem ik weer
mee in de openbare apotheek en help hier
mijn patiënten mee.
Maar ook andersom is mijn werk als
openbaar apotheker waardevol voor het
werk als docent. Zo kan ik mijn ervaring
in de openbare apotheek delen met de
artsen in spé en kan ik deze toekomstige
artsen laten zien waarom wij als
apothekers belangrijke medebehandelaars
zijn.
Hoe mooi zou het zijn als bij de
nieuwe generatie artsen onze
geneesmiddelendeskundigheid beter op de
kaart staat!

Het fascineert mij om onderwijs
van ‘de andere kant’ mee te
maken dan toen ik zelf student
was en ik geloof echt dat het
verzorgen van onderwijs mij
een betere apotheker maakt. De
verdieping in de stof als docent
farmacotherapie, neem ik weer
mee in de openbare apotheek en
help hier mijn patiënten mee.

<
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De “JA”

In de eerste week van juni zal de
zichtbaarheidscampagne van de VJA worden
afgetrapt met de campagneweek ‘Wat kan de
apotheker voor jou betekenen?’.

Ramon Tillemans

De VJA stimuleert apothekers om in deze week extra

aandacht te besteden aan hun eigen zichtbaarheid en
om aan patiënten te laten zien wat zij voor hen kunnen
betekenen. Er is een promotiebox samengesteld met
verschillende materialen om apothekers hierbij te
helpen. Het is een lokaal ingestoken campagne, waarbij
jij als apotheker zelf kan bepalen welke onderdelen van
de campagne jij van toegevoegde waarde vindt voor
jouw apotheek. In dit artikel vertelt Ramon Tillemans,
voorzitter van de zichtbaarheidscommissie, over deze
campagne.
Waarom is een zichtbaarheidscampagne
nodig?
Tijdens de opleiding farmacie worden
apothekers klaargestoomd om als
zorgverlener aan het werk te gaan.
We hebben zes jaar lang alles over
geneesmiddelen geleerd en kunnen ons
met recht geneesmiddelexpert noemen.
Eenmaal in de apotheek blijkt echter
dat wij deze expertise niet altijd kunnen
inzetten. Een groot deel van de tijd wordt
ingevuld met andere werkzaamheden.
Daarnaast weten patiënten vaak niet dat
jij als apotheker een rol als zorgverlener
hebt en dat jij de expert bent bij wie ze
terecht kunnen als zij vragen hebben over
hun medicatie. Toch zijn er momenten
waarbij je deze rol wel vervult, zoals bij
een medicatiebeoordeling. Dan blijkt weer
dat jij als apotheker heel waardevol kunt
zijn voor de patiënt. Als het aan ons ligt,
zouden apothekers veel meer van dit soort
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momenten moeten hebben. Niet alleen om
ons eigen werkgeluk te verhogen, maar
omdat wij er echt van overtuigd zijn dat wij
een grotere bijdrage kunnen leveren aan
de gezondheid van patiënten. Wij denken
echter dat we dit alleen kunnen bereiken
als onze rol meer zichtbaar wordt in de
maatschappij.
Hoe willen we de zichtbaarheid gaan
vergroten?
Wij vonden het best een lastige vraag
hoe wij dit konden aanpakken. Het
vergroten van de zichtbaarheid is volgens
ons namelijk iets wat apothekers zelf
zullen moeten doen. Een landelijke
mediacampagne is zinloos als apothekers
in hun eigen kantoor blijven zitten en geen
actie ondernemen. Wij hebben er daarom
voor gekozen om een campagneweek te
organiseren die apothekers zelf in hun
apotheek kunnen uitvoeren.

DATUM CAMPAGNEWEEK
31 MEI 2021 T/M 6 JUNI 2021
SLOGAN
“WAT KAN DE APOTHEKER
VOOR JOU BETEKENEN?”
VRAAG DE GRATIS
PROMOTIEBOX AAN OP
WWW.VJA.NU/ZICHTBAARHEID
THEMA’S
# CONSULT
# MEDICATIEBEWAKING
# TOEGANKELIJKHEID
# ZELFZORG
# PREVENTIE & LIFESTYLE
# SAMENWERKING

De eerste stap is om apothekers bewust
te maken van de noodzaak voor een
campagne. Daarom hebben we een groep
apothekers benaderd om zichzelf zichtbaar
te maken, door een filmpje van zichzelf
op te nemen, waarin zij vertellen over hun
kijk op zichtbaarheid. Wij hopen hiermee
andere apothekers te inspireren en te
motiveren om ook mee te doen met de
campagne. De KNMP werkt ondertussen

Maxime Tjioe

ook aan het thema zichtbaarheid. Wij
hebben regelmatig contact met de KNMP
en wij hopen dat beide campagnes zullen
bijdragen aan de bewustwording van
apothekers.
Maar hoe maakt een apotheker zichzelf
dan zichtbaar?
Een vlogcamera pakken en jezelf filmen is
niet iets wat elke apotheker ziet zitten. We
hebben daarom materialen ontwikkeld die
apothekers op een laagdrempelige en niettijdrovende manier in kunnen zetten tijdens
de campagneweek. Bij deze materialen
hebben we op de volgende doelen ingezet:
•	
Patiënten stimuleren om vragen te
stellen aan de apotheker
•	
Apothekers stimuleren om zichzelf
zichtbaar te maken
•	
Zichtbaar maken van de toegevoegde
waarde van de apotheker

Thomas van Pul

Iris Zuydgeest

Aangezien elke apotheek anders is, hebben
we ervoor gekozen om in de campagne
aandacht te besteden aan zes verschillende
thema’s met daarbij behorende materialen.
Wij hopen hiermee te bereiken dat
elke apotheker iets bruikbaars in de
promotiebox vindt. Je hoeft dus niet alles in
te zetten, maar datgene gebruiken wat bij
jouw apotheek past.
Op de website staat meer informatie
over de promotiebox. Hieronder vast een
voorbeeld van een van de onderdelen uit de
promotiebox. Voor het thema preventie &
lifestyle hebben wij ‘het doosje vol advies’
bedacht.
De zichtbaarheidsweek is geweest en dan?
Wij realiseren ons dat het vergroten van
de zichtbaarheid niet voltooid is na één
campagneweek. Deze week zien wij dan

ook als start van een langere periode,
waarin wij de focus op zichtbaarheid zullen
houden. Zo zijn wij de mogelijkheden aan
het uitzoeken om de materialen uit de
promotiebox op een webshop te krijgen,
zodat apothekers dit bij kunnen bestellen
als zij er enthousiast over zijn. Daarnaast
hebben we nog een hoop andere ideeën
en houden we nauw contact met het
campagneteam van de KNMP. Als de
campagneweek een succes blijkt, willen
we overwegen om het jaarlijks terug
te laten komen. Ook zijn we actief op
onze Instagrampagina (@zichtbaarheid_
apothekers) waar we de afgelopen
maanden vooral content voor apothekers
hebben geplaatst. In de toekomst willen we
ons via dit account wellicht wat meer tot de
patiënten gaan richten.
<

Meer weten?
Voor meer informatie verwijzen we jullie graag
naar de website, LinkedIn en Instagram.
VJA – Vereniging van Jonge Apothekers
@zichtbaarheid_apothekers
vja.nu/zichtbaarheid
In het vouwdoosje zitten kaartjes met verschillende adviezen over het bewaren en gebruiken van de
medicijnen. Dit extra doosje kan worden toegevoegd aan de bestelling van de patiënt.

zichtbaarheid@vja.nu
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Vacature
Recent Geregistreerd
Openbaar Apotheker

Ben jij een recent geregistreerd openbaar apotheker die van afwisseling houdt
in zijn/haar functie? Als interim apotheker bij PharmaLead heb je een leidende
rol in de apotheken van onze opdrachtgevers. Je krijgt de kans om in korte
tijd veel nieuwe werkervaring op te doen in een openbare, poliklinische -en
ziekenhuisapotheek in jouw regio. Bij PharmaLead maak je deel uit van een
gevarieerde hechte groep apothekers, waar je goed terecht kunt om te sparren,
maar ook voor sociale contacten.

Join us!
Solliciteer op de vacature Recent
Geregistreerd Openbaar Apotheker.
Wil je eerst meer weten? Neem dan
gerust contact met ons op!
info@pharmalead.nl
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The Modern Pharmacist
(@thepharmacistclub)

Hoi allemaal, mijn naam is Firdaouss
Boutkourt. Ik ben een (instellings-) apotheker bij
instellingsapotheek Farmadam in Amsterdam.

Firdaouss Boutkourt, apotheker

Als apotheker houd ik mij voornamelijk bezig met de (specialistische)
farmaceutische patiëntenzorg van complexe en kwetsbare patiënten.
Hierbij kan worden gedacht aan patiënten met kortdurende zorg, zoals
patiënten opgenomen binnen de hospice, (geriatrische-) revalidatie,
wijkziekenhuis en de GGZ. Maar ook aan patiënten met langdurige zorg,
waaronder de psychogeriatrie, verstandelijk beperkten en patiënten met hoog
complexe zorg bij o.a. Huntington en Parkinson.
Verder ben ik ook docent farmacologie op de Universiteit Utrecht. Behalve de
interactie met professionals en collegae in het veld, kan ik ook genieten van de
interactie die ik heb met mijn studenten. Mijn vak is tevens mijn hobby. Verder
hou ik van reizen, koffiedrinken en heel veel kletsen met mijn vrienden en
familie.

De apotheker, wie kent die niet? Jazeker,
de apotheker…
Hoe is de zichtbaarheid van de apotheker
anno 2021. Weten mensen de apotheker
te bereiken? Weten mensen dat dit ook
vaak (laagdrempelig) kan? Weten mensen
dat je meer mag en kan vragen dan alleen
naar het gebruik van een geneesmiddel?
Weten mensen dat de apotheker ook
een behandelaar is? Weten mensen dat
de apotheker heel goed kan meedenken
met een arts bij het opstellen van een
behandelplan? Weten mensen dat de
apotheker ook nauw betrokken is bij de
monitoring van zijn patiënten?
Niet zo lang geleden ben ik mijn
Instagram pagina The Modern Pharmacist
(@thepharmacistclub) begonnen met
als primair doel het delen van mijn
liefde en passie voor het vak van de
apotheker. Het vak van de apotheker
is namelijk een prachtig dynamisch

vak. De apotheker is een geneesmiddel
expert en de eindverantwoordelijke voor
de farmaceutische productzorg. Maar
behalve kennis over geneesmiddelen heeft
de apotheker ook veel kennis over de
anatomie, fysiologie en pathofysiologie van
het menselijk lichaam en is daarom ook
verantwoordelijk voor de (farmaceutische)
patiëntenzorg. De apotheker vormt verder
ook een belangrijke en onmisbare schakel
tussen verschillende disciplines.
Om meer zichtbaarheid te kunnen
creëren is het belangrijk om ook meer
inzichten te geven. Door het delen van de
werkzaamheden en achtergronden van de
apotheker met de buitenwereld kan men
een stap zetten richting de zichtbaarheid
van de apotheker. Na inzicht volgt
bewustwording met publieke erkenning als
resultaat.
Op mijn Instagrampagina geef ik mijn
volgers regelmatig een update over mijn

eigen werkzaamheden als apotheker,
docent en onderzoeker. Ook neem ik de
tijd om vragen vanuit mijn volgers te
beantwoorden. Vaak krijg ik als reactie te
horen dat mijn volgers het enorm leerzaam
en fijn vinden als ze ook een antwoord
ontvangen op hun vragen. naast deze Q&A
behandel ik een nieuw thema. Zo was
depressie in januari 2021 The Theme of
The Month. Verder zullen er in de toekomst
vele andere leuke projecten volgen waarbij
ik mijn liefde voor het vak van de moderne
apotheker publiekelijk en toegankelijk wil
maken.
Met mijn instagrampagina wil ik laten zien
dat de apotheker laagdrempelig te bereiken
is en dat de apotheker vaak op veel vragen
een antwoord kan geven. The Modern
Pharmacist (@thepharmacistclub) is verder
een open toegankelijke pagina. Iedereen is
natuurlijk welkom mijn pagina te volgen.
And sharing is caring!
<

De Jonge Apotheker | 27e jaargang 2021 nr.1 - 13

Medicijnvideo’s op apotheek.nl

Auteur: Kaling Xian, Apotheker Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC), KNMP

Het bekijken van video’s is een goede en makkelijke manier om de belangrijke
informatie over te brengen. Het biedt apothekers en apothekersassistenten ondersteuning
bij de geneesmiddelvoorlichting.
Begrijpelijke medicijninformatie voor iedereen
Hoe krijg je goede medicijninformatie op de juiste manier
bij de patiënt? Apothekers weten maar al te goed dat goede
voorlichting een belangrijk onderdeel is van de dagelijkse
zorgverlening in de apotheek en dat deze onmisbaar is voor
het juiste gebruik van medicijnen. Maar hoe zorg je ervoor dat
je de patiënt bereikt? Elke patiënt is anders, elke patiënt heeft
een andere behoefte. De mondelinge informatie aan de balie
is vaak de eerste informatie die een patiënt ontvangt. Maar je
kunt niet alles kwijt in dat eerste gesprek. En vragen ontstaan
bij de patiënt vaak ook pas op een later moment. Ook kan de ene
patiënt de informatie beter begrijpen dan de andere, of heeft
de een meer tijd dan de ander. Aan de balie houden apothekers
en apothekersassistenten hier rekening mee. Daarnaast biedt
Apotheek.nl ondersteuning.
Mensen zoeken steeds meer zelf naar informatie online, maar
er is zoveel informatie over geneesmiddelen op het internet
te vinden, dat men door de bomen het bos niet meer ziet en
niet weten welke informatie betrouwbaar is [1]. Apothekers en
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apothekersassistenten kunnen patiënten hierin de weg wijzen,
door hen te wijzen op Apotheek.nl en door de website te
gebruiken als ondersteuning bij de voorlichting. De informatie op
Apotheek.nl is gebaseerd op de informatie in het Informatorium
Medicamentorum (IM) en op de medicatiebewaking van de
G-standaard.
Op Apotheek.nl bieden we de medicijninformatie op verschillende
manieren aan: een zogenaamd gelaagd informatieaanbod.
Namelijk:
1)	Uitgebreide medicijninformatie, in begrijpelijke taal
geschreven (taalniveau B1) en overzichtelijk weergegeven in
uitklapbare rubrieken
2)	Verkorte medicijninformatie met daarin de belangrijkste
aspecten per medicijn uitgelicht
3)	Visuele medicijninformatie in de vorm van medicijnvideo’s
De KNMP vindt het belangrijk dat de informatie op Apotheek.nl
begrijpelijk en toegankelijk is voor iedereen om zo de therapietrouw
en het juist gebruik van medicijnen te bevorderen.

Medicijnvideo’s om belangrijkse informatie over te brengen
Mensen zijn steeds visueler ingesteld, zeker de jongere generatie.
Bovendien begrijpt of leest niet iedereen de schriftelijke
medicijninformatie. Denk bijvoorbeeld aan mensen met lage
gezondheidsvaardigheden, of mensen die geen tijd willen
besteden aan lange stukken tekst. Visuele content heeft een
aantal voordelen. Het trekt de aandacht van patiënten, tekst
en beeld versterken elkaar en visuele verwerking gaat sneller.
Daarom is het bekijken van video’s een goede en makkelijke
manier om de belangrijkste informatie over te brengen, mits dit
in een korte tijd gebeurt.
Op Apotheek.nl staan inmiddels 80 korte medicijnvideo’s waarin
apothekers op een rustige manier in begrijpelijke taal uitleg
geven over medicijnen, ondersteund door iconen. Zij geven
antwoord op vragen als: Waar is het medicijn voor? Wanneer

begint het te werken? Wat zijn mogelijke bijwerkingen?
De medicijnvideo’s zijn geschikt voor mensen die moeite
hebben met lezen, weinig tijd hebben, of gewoon het liefst
een video bekijken. Eigenlijk dus voor iedereen. Daarom raden
wij apothekers en apothekersassistenten aan om tijdens de
voorlichting te verwijzen naar de medicijnvideo’s. Zodat de
patiënt thuis de video met de belangrijkste informatie nog eens
rustig kan bekijken.

NB de medicijnvideo is geen vervanging van de medicijntekst.
Deze bevat alleen de belangrijkste punten, vanwege de korte
duur van de video (bij lange video’s haken patiënten af). Voor
uitgebreide informatie over een medicijn wordt verwezen naar
de medicijntekst.

Bijdrage aan de zichtbaarheid van apothekers als medicatiespecialist
De medicijnvideo’s dragen bij aan de zichtbaarheid van
apothekers. Voor het brede publiek is de rol van de apotheker
helaas niet altijd even zichtbaar. In de video’s presenteren
de apothekers zich als de medicatiespecialist, waarin ze
laagdrempelige en begrijpelijke voorlichting geven over
medicijnen. Dit genereert betrouwbaarheid en deskundigheid.

Ook brengen de video’s de apotheker als zorgverlener dichterbij
de patiënt.
Kortom, de medicijnvideo’s dienen niet alleen als voorlichtingmateriaal, maar ze maken ook de apotheker als medicatiespecialist
zichtbaarder voor een breed publiek en versterken hierdoor de
positionering van apothekers in de zorgketen.

In ontwikkeling: medicijnvideo’s voor top-250 medicijnenteksten
Dit jaar wil Apotheek.nl de top-250 meest bezochte
medicijnenteksten voorzien van een medicijnvideo. Dit is een
vervolg op een eerder project waarbij 80 medicijnvideo’s
zijn opgeleverd. Hiervoor nodigen wij graag apothekers uit
om deel te nemen. Vooraf worden scripts geschreven die de
apotheker vervolgens in een video-opname op een vertellende
wijze inspreekt. Natuurlijk met begeleiding en aanwijzingen

Interesse en aanmelden?
Steentje bijdragen aan de medicijnvideo’s op Apotheek.nl?
Schroom niet en geef je op via communicatie@knmp.nl. Uit de
aanmeldingen selecteren we een aantal collega’s met wie we de
medicijnvideo’s gaan maken. We streven daarbij naar een zo goed
mogelijke afspiegeling van de apothekers in Nederland.

Dijk, L. van, Hendriks, M., Zwikker, H., Jong, J. de, Vervloet, M.
Informatiebehoeften van patiënten over geneesmiddelen. NIVEL, 2016.
www.nivel.nl/nl/publicatie/informatiebehoeften-van-patienten-overgeneesmiddelen
[1]

van de cameraploeg. Dit project sluit goed aan op de
zichtbaarheidscampagne van de KNMP en de VJA, bovendien
biedt het een uitgelezen kans voor apothekers om zichzelf te
laten zien als experts op het gebied van medicatie. Doe jij ook
mee?

Apotheek.nl
Betrouwbare en begrijpelijke medicijninformatie voor
iedereen!
Apotheek.nl is ontwikkeld door het Geneesmiddel
Informatie Centrum (GIC) om betrouwbare informatie
over medicijnen op een begrijpelijke manier beschikbaar
te stellen voor iedereen. Het bevordert hiermee de
therapietrouw en het juist gebruik van medicijnen.
Drie keer op een rij is Apotheek.nl is door het
Nederlandse publiek verkozen tot de beste
medicijnwebsite van Nederland met een waardering van
9,6. Een cijfer om trots op te zijn! Dat motiveert het GIC
om door te gaan en zich te blijven ontwikkelen.
<
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Langdurige
beschikbaarheid van
weesgeneesmiddelen
tegen een
maatschappelijk
aanvaardbare prijs
Belangrijke rol voor apothekers
Auteur: Yasmin Polak, apotheker Amsterdam UMC

Apothekers worden er regelmatig mee geconfronteerd dat
geneesmiddelen niet beschikbaar zijn.

Meestal is dan sprake van leveringsproblemen als gevolg van productie- of
distributieproblemen, of een plotselinge toename in vraag.
Bij geneesmiddelen voor zeldzame
ziekten doen zich ook regelmatig
beschikbaarheidsproblemen voor, maar hier
spelen vaak ontwikkelingskosten, of een
te hoge marktprijs een grote rol. Hoe kan
je hier als apotheker mee omgaan? Met
de farmaceutische kennis, samenwerking
met de arts en behandelrelatie met de
patiënt kan je als apotheker een belangrijke
schakel zijn om het geneesmiddel toch
beschikbaar te maken.
Voor veel zeldzame ziekten is nog geen
farmaceutische behandeling beschikbaar.
Bij zeldzame ziekten waarvoor wèl een
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behandeling beschikbaar is, doen zich
regelmatig beschikbaarheidsproblemen
voor. Aan de ene kant kan het door de
hoge ontwikkelingskosten voor kleine
patiëntengroepen voor farmaceuten
financieel onaantrekkelijk zijn om een
product te ontwikkelen. Aan de andere
kant kunnen farmaceuten soms enorm
hoge marktprijzen vragen waardoor
het geneesmiddel niet wordt vergoed
door de zorgverzekeraar en daarom niet
beschikbaar is voor patiënten. Door mijn
werkzaamheden bij het platform Medicijn
voor de Maatschappij (MvdM) heb ik
geleerd hoe apothekers een belangrijke rol

kunnen spelen in de beschikbaarheid van
geneesmiddelen.
Medicijn voor de Maatschappij
Het platform MvdM is dankzij een
schenking van de VriendenLoterij in 2019
vanuit het Amsterdam UMC opgericht door
Marleen Kemper (ziekenhuisapotheker)
en Carla Hollak (internist en hoogleraar
metabole ziekten). Het platform zet zich
in voor de blijvende beschikbaarheid
van geneesmiddelen voor patiënten
met zeldzame ziekten tegen een
maatschappelijk verantwoorde prijs. MvdM
zet zich in voor betaalbare farmaceutische

Het platform MvdM zet zich in
voor de blijvende beschikbaarheid
van geneesmiddelen voor
patiënten met zeldzame ziekten
tegen een maatschappelijk
verantwoorde prijs.

zorg voor zeldzame ziekten mogelijk
is als artsen, apothekers, patiënten,
bedrijven en andere organisaties de
handen ineen slaan. Het platform zet zich
in om deze samenwerking te bevorderen
en wilt meedenken óver en werken áán
oplossingen voor geneesmiddelen waarvan
de beschikbaarheid aanhoudend onzeker
is. Apothekers zijn hier op verschillende
manieren bij betrokken, zoals bij het
opzetten van apotheekbereidingen
en de procesinrichting hiervoor, bij
het regelen van de vergoeding van de
apotheekbereiding door de zorgverzekeraar,
en bij de communicatie met de patiënt.
Geneesmiddel niet beschikbaar? Samen
zoeken naar een oplossing
Wanneer artsen signaleren dat een
geneesmiddel niet beschikbaar is voor hun
patiënten, wordt samen met de apotheker
gekeken welke mogelijkheden er zijn om
dit toch beschikbaar te maken. Dit kan
bijvoorbeeld door het geneesmiddel te
importeren vanuit het buitenland.
Apotheekbereidingen: een expertise van
de apotheker
Een andere optie is om te kijken of het
geneesmiddel zelf gemaakt kan worden
door middel van een apotheekbereiding
vanuit grondstoffen. Daarmee kunnen we
zorg op maat leveren en van meerwaarde
zijn als zorgverlener. Het wordt alleen
steeds lastiger om kwalitatief goede

grondstoffen te vinden. Zeker als het
om grondstoffen gaat die je niet bij je
gebruikelijke leverancier kan kopen. De
meeste grondstoffen worden buiten
de EU geproduceerd, vooral in Azië,
en die voldoen niet allemaal aan de
Europese kwaliteitseisen. Geïmporteerde
grondstoffen moeten daarom binnen
de EU een volledige farmaceutische
kwaliteitsanalyse ondergaan. Je moet dan
bedenken welke specificaties je aanhoudt
en welk laboratorium de analyses uit kan
voeren. Dit is de uitdagende taak voor de
apotheker om uit te zoeken. Ervaringen
hiermee zijn daarom interessant om te
delen.
Bijzondere uitdagingen en de rol van de
media
Met een van onze projecten trokken we de
aandacht van een farmaceut die vervolgens
een handhavingsverzoek tegen de apotheek
indiende bij de Inspectie Gezondheidszorg
en Jeugd (IGJ). Hierop heeft de IGJ een
inspectie uitgevoerd bij de apotheek en is
tot de conclusie gekomen dat de grondstof
niet voldeed aan de kwaliteitseisen van de
Europese Farmacopee. We moesten een
recall inzetten op onze eigen bereiding,
de nachtmerrie van iedere apotheker.
De IGJ heeft wel in november 2018 de
uitspraak gedaan dat ons proces voor
apotheekbereidingen goed was ingericht.
We hebben veel geleerd van deze
turbulente periode. Het is bijvoorbeeld
belangrijk om de juridische achtergrond
te kennen. Het is ook belangrijk te sturen
op de informatie die via de media naar
buiten wordt gebracht, hoewel dit niet
altijd mogelijk is. In de eerste maanden
van ons eerste project stond bijna elke
dag een reporter op de stoep. Ik had
nooit gedacht dat zoiets als kleinschalige

apotheekbereidingen iets interessants
was om tijdens het journaal uit te
zenden. Het gaf een perfecte kijk op de
rol van de apotheker bij de bereiding van
geneesmiddelen. Het heeft ons publieke
steun opgeleverd, zelfs toen we in het
nieuws kwamen vanwege de recall.
Hierdoor werd duidelijk dat de projecten die
wij uitvoeren van maatschappelijke waarde
zijn. De berichtgeving in de media heeft ons
geholpen ook de aandacht te trekken van
de politiek, waar nu het begrip voor de rol
en expertise van de bereidende apotheker
groter is geworden.
Bij het omgaan met de media hebben wij
gelukkig goede begeleiding gehad van de
communicatieafdeling en het juridische
team van het Amsterdam UMC. Niet iedere
apotheker heeft natuurlijk toegang tot
dergelijke experts. Ook dit soort ervaringen
met onbekende factoren delen we graag
met collega’s die soortgelijke projecten
willen beginnen.
Kennis delen, onderzoek doen en
projecten realiseren. Help jij mee met de
beschikbaarheid van geneesmiddelen?
MvdM wilt geneesmiddelen beschikbaar
maken en houden voor de patiënten. Maar
dat kunnen we niet alleen realiseren.
Loop jij tegen een probleem aan rond de
beschikbaarheid van een geneesmiddel of
heb jij hier vragen over of ideeën voor? Dan
gaan we graag met je in gesprek.
<

CONTACTGEGEVENS
y.polak@amsterdamumc.nl en
www.medicijnvoordemaatschappij.nl
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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.

Ariana Cakiqi
Apotheker

Mercedes Benz A klasse 180
Bouwjaar 2019, 136 pK
1. Welke problemen heb je gehad met
je auto?
Eind november 2020 ontving ik een
brief over een terugroepactie van
Mercedes. Hierin werd verzocht de
auto uit voorzorg te controleren en
indien mogelijk te corrigeren voor een
afvoerleiding van het condenswater
van de airconditioning, die niet correct
gemonteerd zou kunnen zijn. Het
condenswater kan in de binnenruimte
lopen en functiestoringen veroorzaken
aan verschillende elektronische
componenten. Op mijn dashboard was
een geel icoontje van olie verversen te
zien vanwege een motorische storing. Ik
weet niet of ik het zo goed omschrijf. Ik
heb niet veel verstand van auto’s.
Na een maand heb ik contact gehad met
de Mercedes garage voor een afspraak.
Eerst kon ik niet bij de Mercedes garage
terecht omdat veel automobilisten zich
hadden aangemeld. Ik kon geen leenauto
krijgen ondanks dat dit een fabrieksfout
van Mercedes zelf was. Voor het lenen
werd een bedrag van 50 euro per dag
gevraagd. Uiteindelijk mocht de auto de
hele dag in de garage staan. Indien de
monteurs tijd hadden tussendoor zouden
ze het controleren. Mijn vader bracht
mij met zijn auto naar de apotheek, dat
was een luxe, geen openbaar vervoer.
Gelukkig werd ik op diezelfde dag gebeld
door de garage voor het ophalen van
mijn auto.

2. Naar welk droombestemming wil je
nog rijden met je auto?
Ik heb geen droombestemming met
de auto. Voor mij is een auto een
vervoersmiddel die mij verplaatst van
A naar B. Ik neem liever het vliegtuig
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bij verre reizen. Tenzij het een
familiebezoek is waar we langer dan 3
weken verblijven. Dan vind ik het fijn
om mijn eigen auto te hebben. Deze
zomervakantie 2021 zou ik graag met
mijn auto naar Kosovo/Albanië willen
reizen. Dat heb ik niet gedaan met deze
auto. Ik zou mijn familie willen bezoeken
en een ritje willen maken met mijn opa (84
jaar). Hij zal het vast helemaal geweldig
vinden.

3. Je voert een review uit op je
huidige auto en mag maximaal 3
interventies doen. Wat pas je aan?
Wat ik graag aan mijn auto zou willen
aanpassen is het volgende: een
panorama dak, stoelverkoeling en
elektrische stoelen.
Een panorama dak zou ik leuk vinden
voor als het lekker weer is, om deze
open te trekken. Wanneer het koud is,
heb ik een stoelverwarming die ik kan
aanzetten. Maar wanneer het super heet
is, zoals in Kosovo en ik met een rokje of
kort broekje op mijn stoel wil zitten dan
kan dat soms pijnlijk zijn. Helemaal bij
een leren stoel. Dan zou stoelverkoeling
ideaal zijn. Elektrische stoelen waar je

tegen kunt praten zou ook een uitvinding
zijn. Tegenwoordig communiceer
ik pratend met Mercedes voor
sfeerverlichting of voor de navigatie,
het zou leuk zijn als mijn stoelen zelf
naar achteren of naar voren gingen op
commando.

4. Wat is je leukste herinnering die je
hebt gemaakt doordat je deze auto
bezit?
Ik heb mijn auto nu 1 jaar. Vanwege
corona heb ik niet zo gek veel gedaan
met mijn auto. Eerste keer meer dan
200 km per uur rijden in Duitsland dat
vond ik hartstikke leuk. Ik hou van flink
gas geven. Ik heb mijn rijbewijs in één
keer gehaald (na 27 rijlessen) met als
kritiek punt bij een STOP-bord wel echt
stoppen ‘’0’’, gaat moeilijk wanneer je
ongeduldig bent, niet kan stil zitten en
een aanpakkersmentaliteit hebt.

5. Laat 1 vraag vervallen en bedenk
hiervoor een nieuwe vraag.
Welke vraag ik zou laten vervallen is
vraag 4. Mijn nieuwe vraag is: Wat is
je meest bezochte plek met je auto en
waarom?
<

REGIOCOÖRDINATOREN

Groningen/Friesland
groningenfriesland@vja.nu

Flevoland
Zie Amsterdam of Utrecht

Haarlem
Zie Amsterdam

Groningen

Amsterdam
amsterdam@vja.nu
Friesland

Delft/Leiden/Den Haag
denhaagdelftleiden@vja.nu

Drenthe

Haarlem

Drenthe/Overijssel
drentheoverijssel@vja.nu
Overijssel
Flevoland

Amsterdam

Zeeland/Rotterdam
rotterdamzeeland@vja.nu
Delft/Leiden
/Den Haag

Utrecht

Gelderland

Gelderland
gelderland@vja.nu

Rotterdam

Noord-Brabant
Zeeland

Limburg

Limburg
limburg@vja.nu

Utrecht
utrecht@vja.nu

Noord-Brabant
brabant@vja.nu
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Agenda
2021
MAART
31 Care for Pharmacy Masterclass III
APRIL
15 VJA-JongNVZA activiteit
21 VJA Voorjaarsdag 2021: WO=MEN
JUNI
04 Zichtbaarheidsweek
27 Lustrum

Colofon
Redactie
Lisanne van de Ven
Asma el Mokaddam
Rachida Malloul
redactie@vja.nu

Bestuur VJA
Chuck van de Cappelle
Secretaris
secretaris@vja.nu

Denise van Vessem
Voorzitter
voorzitter@vja.nu

Erwin van Breugel
Penningmeester
penningmeester@vja.nu

Nancy de Groot
Lid Communicatie
communicatie@vja.nu

Vormgeving en opmaak
vockingontwerpt.nl

Deadline kopij
01 juni 2021

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

Anneloes van der Ree
Lid Organisatie
organisatie@vja.nu

Adreswijziging doorgeven
Je adresgegevens wijzigen kan
door in te loggen op www.vja.nu.
Ook kan je hier controleren of jouw
adresgegevens nog kloppend zijn.

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.

Linda van den Goor
Lid Specialisme
specialisme@vja.nu

Bernard Smals
Lid Politieke en
Maatschappelijke zaken
maatschappelijkezaken@vja.nu

