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Ondernemen in  
je eigen apotheek!

Interesse?
Neem vrijblijvend contact met ons op en we kijken samen met jou naar de mogelijkheden!
Bel 033-460 10 00, mail naar vna@vna.nl of kijk op www.vna.nl

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.

“Dankzij VNA hoef ik als beginnend 
zelfstandig apotheker niet voor alles  
zelf het wiel opnieuw uit te vinden” 

Myrre Buikema
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Uit meerdere wetenschappelijke studies is inmiddels gebleken dat 
naast gapen, ook jeuk aanstekelijk kan zijn. De proefpersonen in een 
onderzoek kregen afbeeldingen van krabbende mensen te zien of 
mieren. Zelfs proefpersonen met een gezonde huid kregen last van 
jeuk. Deze proefpersonen ondergingen een stresstest, voor mij waren 
de woorden ‘jeuk’ en ‘eikenprocessierups’ al voldoende. 

Even mijn gedachten weer verzetten, voordat ik een indifferente 
crème uit de lade van de apotheek pak. Ineens schoot mij het 
ezelsbruggetje van de opleiding weer te binnen ‘nat-op-nat’. Nooit 
gedacht dat ik het ezelsbruggetje zo vaak zou toepassen in de 
dagelijkse praktijk. Gisteren kwam een doktersassistente naar mij 
toe met de vraag wat zij het beste kon adviseren bij een patiënt met 
nattend eczeem. Helaas hoorde ik mijzelf de woorden ‘nat-op-nat’ 
zeggen. Een ezelsbruggetje is een geheugensteun en geen begrip om 
te gebruiken tijdens een uitleg. Volgende keer beter.
Zouden mannen en vrouwen jeuk hetzelfde ervaren? Wellicht leuk om 
in de toekomst eens te onderzoeken. Mede dankzij de voorjaarsdag 
WO≠MEN weten wij namelijk dat er zowel op fysiek als fysiologisch 
gebied een verschil zit in sekse. Graag zou ik een kleine noot willen 
toevoegen aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens; 
mannen en vrouwen zijn gelijk, maar bij ongelijke farmaceutische 
behandeling, worden man en vrouw juist gelijk behandeld. Apothekers 
zijn geneesmiddelspecialisten, maar in de toekomst hoop ik dat wij  
allemaal sekse specifieke farmacotherapie kunnen adviseren. 

Als iemand een gevoelige huid heeft, is het altijd goed de huid te 
blijven verzorgen met indifferente crèmes. De huid niet laten indrogen 
is beter, dan eczeemplekken behandelen met corticosteroïdencrème. 
Dit wordt preventie genoemd. Sinds jaar en dag gebruiken wij het 
gezegde ‘voorkomen is beter dan genezen’, maar anno 2021 besteden 
wij, B.V. Nederland, nog maar weinig tijd aan preventie. Op dit 
moment hebben preventie en advies over leefstijl nog weinig prioriteit 
in het huidige zorgsysteem, maar dit is wel noodzakelijk om onze 
stijgende zorgkosten te drukken. Naast de samenwerking tussen 
huisartsen, diëtisten en fysiotherapeuten, ligt er ook een rol voor de 
apotheker. Want alle zorgverleners zijn verantwoordelijk voor een 
gezonder Nederland met minder stijgende zorgkosten. Om gezond te 
zijn, speelt bewegen en sporten een grote rol. Gelukkig heeft de VJA 
nog twee sportieve activiteiten gepland in juli, waar ik hoop iedereen 
te kunnen zien. Veel leesplezier met deze nieuwe JA.

Ik krab nog even aan mijn hoofd en ik stuur het voorwoord door naar 
onze redactie. 

Iris de Jong
Voorzitter VJA

Voorwoord voorzitter
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Voor u ligt de tweede 
editie JA uit 2021 met 

het thema ‘Jeuk’. 
Voordat ik het voorwoord 

kan schrijven, lees ik altijd 

eerst zelf het tijdschrift 

aandachtig door. Alleen op 

pagina 17 werd ik afgeleid. 

Ik had ineens jeuk op mijn 

rug. Vervolgens in mijn 

zij. En daarna in mijn 

gezicht. Het kriebelige 

maar onaangename gevoel 

leidde mij af. Waar komt 

deze jeuk vandaan?
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Beste lezer, voor je ligt de tweede editie 
van de JA voor 2021. 

In dit nummer brengen we jullie 
verschillende artikelen over jeuk. Patiënten 
benaderen de apotheek regelmatig met 
vragen over jeuk. Naast het geven van 
advies over behandeling kan de apotheker 
ook een rol spelen in het beoordelen van 
de mogelijke oorzaak. In deze editie lees je 
dan ook artikelen over beide aspecten. 
Daarnaast brengen wij jullie uiteraard 
een beschouwing van het geslaagde 

Voorjaarscongres WO≠MEN en een 
introductie van onze nieuwe bestuursleden. 
Uiteraard zijn onze vaste rubrieken 
ApoAnders, Apo&Fiets en Batool’s column 
weer aanwezig. Lijkt het jou ook leuk om 
een rubriek te schrijven voor ons blad neem 
dan contact op!

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

Rachida 
Malloul

Redactioneel

Asma 
el Mokaddam 

Lisanne 
van de Ven

Alien

COLUMN  |  Batool Jadoon

Nu het vaccinatieproces (eindelijk) in een rap tempo gaat en de oudere 
collega’s in het team al volledig of gedeeltelijk gevaccineerd zijn, is het 
nu de beurt aan de jongeren in het team. Ik merk dat er in deze groep 
toch wat twijfel aanwezig is. De een vraagt zich af of er toch geen chip 
van Bill Gates in het vaccin zit en de ander is simpelweg bang voor de 
onbekende effecten op langere termijn. 

Tijdens de koffiepauze vertel ik dat ik zondag mijn eerste vaccinatie krijg. Een van de jongste assistentes 
kijkt op en vertelt dat ze ook een uitnodiging heeft gehad, maar nog twijfelt. ‘Ik vind het eigenlijk gewoon 
een beetje eng, omdat je niet zo goed weet wat het met je lichaam doet.’ Ik probeer haar gerust te stellen 
door de werking en de voordelen uit te leggen.

Later op de dag hoor ik dezelfde assistente een telefonisch gesprek voeren met een patiënt. Het gaat om 
een geneesmiddel waarvan het gewenste merk niet leverbaar is. Een gesprek dat je ontelbare keren in de 
apotheek voert en waar we allemaal stiekem een allergie voor hebben gekregen. Zo ook mijn assistente. Ze 
laat haar frustratie na het afronden van het gesprek duidelijk merken aan haar collega’s. ‘Het gaat de hele 
dag door al over merken. Alsof ik ervoor heb gezorgd dat een bepaald merk niet leverbaar is! Ik snap niet 
waarom patiënten ook niet iets anders willen proberen. De werking is toch hetzelfde!’ Haar gezicht is rood 
aangelopen en ik zie haar mopperend richting kantoor lopen. Ze onderbreekt mijn gedachten terwijl ik 
nog aan het bedenken ben hoe ik haar te woord zal staan. ‘Batool, ik ben er uit wat betreft het vaccineren. 
Ik laat mezelf alleen prikken als ik Pfizer krijg! Laat je mij volgende week wel even weten of je geen alien 
bent geworden?’ 
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EVIANNE VAN DER KRUK
SECRETARIS 

In 2020 heb ik mijn diploma voor het 
specialisme Openbaar Apotheker 
behaald. Met veel plezier werk ik in 
apotheek Stelle, te Hoogvliet. Daar sta ik 
regelmatig aan de balie om patiënten te 
informeren, te adviseren en te motiveren. 

Het werk van een apotheker is veel meer 
dan alleen maar een doosje verstrekken, 
maar dat wordt niet altijd (h)erkend. Graag 
zou ik de maatschappij willen laten zien 
welke positieve invloeden medicijnen 
hebben op ons leven en levensduur.  

Deze passie voor maatwerk in de 
farmaceutische zorg deel ik als 
farmacotherapiedocent met studenten 
aan Universiteit Utrecht. Ik geef graag les 
over vakinhoudelijke kennis en probeer 
dan alvast een bruggetje te maken naar 
wat een apotheker met die kennis kan 
betekenen voor een individuele patiënt. Ik 
geloof dat alle apothekers, met adequate 
farmaceutische kennis en een luisterend 
oor, patiënten advies op maat moeten 
kunnen geven. Ik kijk er naar uit om samen 
met andere jonge apothekers te werken 
aan een sprankelende toekomst voor 
apotheker en patiënt.

IRIS DE JONG
VOORZITTER 

Na mijn studie in Groningen heb ik 
mijn eerste werkervaring opgedaan in 
de instellingsfarmacie, waarna ik heb 
besloten bij Pharmalead aan de slag te 
gaan. 

Eerst werd ik gedetacheerd naar apotheken 
door heel het land. Waardoor ik in de 
afgelopen jaren meerdere apotheken en 
apothekers heb gezien en gesproken. 

Dat heeft mij inzicht gegeven in wat er 
speelt binnen de farmacie in Nederland. 
In december 2019 ben ik gestart met de 
vervolgopleiding tot openbaar apotheker 
in apotheek Voorhout. Ik hoop dat mijn 
werkervaring een goede basis vormt voor 
de invulling van mijn voorzittersfunctie 
binnen het VJA bestuur. 

Het zorglandschap is de laatste jaren 
aan het veranderen, waardoor de rol 
van de apotheker ook onderhevig is 
aan veranderingen. Wij moeten streven 
naar een duurzame toekomst voor de 
apothekers. Juist om deze reden wil ik 
de komende jaren het maatschappelijk 
belang van de apothekers op de kaart te 
zetten. Daarnaast kijk ik erg uit naar alle 
(online) activiteiten, zowel op recreatief als 
educatief gebied. Ik hoop iedereen daar te 
zien.

IVO SCHUELER
PENNINGMEESTER 

In 2016 studeerde ik af in Groningen. In 
2018 heb ik samen met een compagnon 
Apotheek De Hoofdrol opgericht. 

Apotheek De Hoofdrol is een 
baxterapotheek. We produceren met een 
hecht team medicatierollen voor collega 
apotheken in het land. Naast mijn taken 
als gevestigd apotheker houd ik me daar 
ook bezig met de geldstromen in de 
apotheek. Deze ervaring met de financiën 
zal goed van pas komen in mijn rol als 
penningmeester van de VJA.  

De rol van de apotheker is aan het 
veranderen. Aan de ene kant vanuit de 
passie van apothekers om patiëntgerichte 
zorg te leveren en aan de andere kant 
vanuit de samenleving die stuurt op 
het verlagen van de zorgkosten door 
o.a. centralisatie. Wij hebben als jonge 
apothekers de taak deze twee punten 
samen te brengen zodat ook in de 
toekomst onze patiënten van de best 
mogelijke farmaceutische zorg zullen 
worden voorzien. 

Ik zal mij hier als VJA-bestuurder komende 
jaren hard voor maken. Daarnaast kijk ik er 
erg naar uit om samen te werken met onze 
ambitieuze collega VJA-ers en zal ik er voor 
zorgen dat onze boekhouding op orde blijft!

ONZE NIEUWE BESTUURSLEDENEven voorstellen

<
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Terugblik 

VJA-Voorjaarsdag 2021
WO≠MEN

Op woensdag 21 april vond het VJA-Voorjaarscongres 
plaats met als titel: WO≠MEN: Gelijk behandelen 
betekent ongelijke farmacotherapeutische behandeling! 
Het evenement was een groots succes met meer dan 350 
apothekers en andere geïnteresseerden zoals journalisten 
en beleidsmedewerkers. 

Foto’s: Zout fotografie
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Nadat de dag werd geopend door de 
voorzitter van de congrescommissie, 
Marianna Abadier, beet dagvoorzitter, 
Loes Visser, het spits af met haar lezing 
over farmacotherapeutische verschillen 
tussen mannen en vrouwen. Waarna 
Kees Kramers vol enthousiasme vertelde 
over farmacologische verschillen tussen 
mannen en vrouwen. Hij maakte dit 
onderwerp gelijk wat tastbaarder en 
meer toepasbaar in de praktijk door ook 
casuïstiek te bespreken. De ochtend werd 
afgesloten door, gynaecoloog en hoogleraar 
Voortplanting en Gynaecologie, Bart Fauser. 
Hij had één duidelijke boodschap: ‘Er moet 
meer onderzoek komen naar de verschillen 
tussen mannen en vrouwen én wij moeten 

ons hard maken voor geslachtsspecifieke 
geneeskunde en farmacotherapie!’
Nadat iedereen had kunnen genieten 
van zijn Thuisbezorgd-lunch, werd het 
programma vervolgd door verschillende 
specialisten. Zo ging, reumatoloog 
en hoogleraar reumatologie, Irene 
van der Horst dieper in op de man/
vrouw verschillen in de reumatologie, 
nam cardioloog Yolande Appelman ons 
mee in het vrouwenhart en vertelde 
psychiater Caroline Sonnenberg over de 
sekseverschillen in de psychiatrie. Erg 
bijzonder was dat Alyson McGregor vanuit 
de Verenigde Staten inbelde en ons vertelde 
hoe ze daar omgaan met seksespecifieke 
geneeskunde en welke ontwikkelingen 

daar hebben plaatsgevonden om te 
komen waar ze nu zijn. De dag werd 
afgesloten met een paneldiscussie met 
verschillende stakeholders. Hieraan namen 
vertegenwoordigers van het CBG, LAREB, 
VIG, Young innovators of medicine (YIM) 
en de Nederlandse Vereniging gender & 
gezondheid deel. Verschillende stellingen 
leidden tot leuke en interessante discussies 
tussen diverse partijen. 

We kijken terug op een zeer leuk, succesvol 
en interessant Voorjaarsdagcongres. Vele 
apothekers zijn geïnspireerd geraakt en 
hopelijk gaan we samen aan de slag om 
seksespecifieke farmacotherapie vorm te 
geven!

Voorjaarscongrescommissie 2021 
Van links naar rechts: Danica Koedoot, Jolande Koller, Ruben van der Galiën en Marianna Abadier 

<
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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

Vacature 
Recent Geregistreerd 
Openbaar Apotheker

PharmaLead Vacature Gereg-Openb-Apotheker VJA A4.indd   1PharmaLead Vacature Gereg-Openb-Apotheker VJA A4.indd   1 26-01-2021   10:4826-01-2021   10:48
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Ik ben Sarah, 26 jaar, en ik ben 
docent aan de opleiding voor 
apothekersassistenten. Iets wat ik 
regelmatig te horen krijg, is ‘Waarom 
wil je aan mbo’ers lesgeven’. ‘Zijn ze 
niet veel te druk en hebben ze geen 
grote mond?’ Ik kan hierop alleen maar 
zeggen, loop eens een keer mee en je 
zult zien hoe leuk deze studenten zijn. 

Tijdens de opleiding Farmacie kwam 
ik er al vrij snel achter dat werken als 
apotheker mij niet genoeg voldoening zou 
geven. Begrijp me niet verkeerd, ik heb 
echt een geweldige studietijd achter de 
rug. Ik vond de lesstof interessant en mijn 
studiegenoten nog leuker. Toch mistte er 
wat. 

In het derde jaar van de bachelorfase 
kwam ik in aanraking met een 
vrijwilligersorganisatie, Stichting550, die 
toen nog redelijk nieuw was. Zij geven 
wekelijks op de zaterdag bijlessen aan 
leerlingen uit groep 7 en 8 met een 
taal- en/of leerachterstand. Ook geven 
ze huiswerkbegeleiding aan middelbare 
scholieren. Na een dag mee te hebben 
gelopen, sloot ik me direct aan als 
begeleider. Al snel nam ik meer taken op 
me en waren het de zaterdagen waar ik 
het meest naar uit keek. Ik wist het toen 
zeker, ik wil lesgeven. Dit was bijna zes 
jaar terug en nog steeds ga ik met plezier 
bijna elke week naar de Stichting. 

Ik was nog wel zoekende naar de 
doelgroep aan wie ik les zou willen geven 

en wáár. Ik kreeg tijdens de masterfase 
de tip om mijn keuzestage op het mbo 
te proberen. Ik was eerst onzeker of dit 
wel de doelgroep was die me aan zou 
trekken, maar ik besloot er toch voor te 
gaan. Ik startte in november 2019 mijn 
keuzestage op het ROC Mondriaan School 
voor gezondheidszorg in Den Haag. 
Mijn stage liep ik bij de apothekers- en 
doktersassistenten. Ik had nooit verwacht 
dat ik het zó naar mijn zin zou hebben. 
Op het mbo werken is veel meer dan 
alleen “maar” lesgeven. Je bouwt een 
persoonlijke band op met de studenten, je 
helpt ze groeien en hun weg te vinden. Dit 
trok me zo erg aan en gaf me veel energie. 
Ik ging elke dag met veel plezier naar 
stage en dacht tegen het einde “ik denk 
dat ik hier maar ga solliciteren”. Lucky me, 
bleek dit niet nodig te zijn en kreeg ik een 
baan aangeboden. 

Ik startte bij Mondriaan nadat ik was 
afgestudeerd. Dit was in mei 2020, dus 
in de eerste lockdown periode. Het was 
een rare tijd om te starten met lesgeven, 
alles ging immers online. Ik miste het 
persoonlijke contact met de studenten, 
maar na een tijdje vind je wel je draai 
en bedenk je allerlei manieren om toch 
die interactie met studenten te kunnen 
bewerkstelligen. Het kan natuurlijk niet 
tippen aan fysieke lessen, ik kan dan 
ook niet wachten tot ik meer fysieke 
lessen kan geven. Ik ben het volgende 
schooljaar ook de opleiding “Pedagogisch 
didactisch getuigschrift” gestart om mijn 
bevoegdheid tot mbo docent te behalen.

Helemaal niet aan de slag gaan als 
apotheker wilde ik ook niet. Daarom ben 
ik naast het lesgeven ook werkzaam als 
apotheker bij Apotheek Middelwaard in 
Zoetermeer. Een dynamische apotheek 
waar ik veel leer en ervaring opdoe. 
Ik merk dat ik veel baat heb bij het 
combineren van het werken in de 
praktijk met het lesgeven. Casussen en 
voorbeelden die ik mee kan nemen maken 
het makkelijker voor de studenten om de 
theorie te begrijpen. Ook kan ik op deze 
manier op de hoogte blijven van wat nodig 
is binnen de apotheek en mijn lessen 
daarop aanpassen. Een extra voordeel is 
dat ik de assistentes binnen de apotheek 
om tips kan vragen. Een mooie combinatie 
dus die ik voorlopig wel wil behouden. 

Iets waar we momenteel wel tegenaan 
lopen op Mondriaan is dat het aanbod van 
stageplekken minder is geworden door 
de toenemende werkdruk in de apotheek. 
Er is hierdoor minder tijd om de student 
te begeleiden. De stage van de student 
is een heel belangrijk onderdeel binnen 
de opleiding. Zonder een stage in de 
apotheek kan er geen praktijkervaring 
worden opgedaan, terwijl dit een 
beroepsopleiding is. Alleen samen met de 
praktijk kunnen wij goede gediplomeerde 
apothekersassistenten afleveren. De 
samenwerking met de apotheken is dus 
cruciaal voor onze opleiding en de student. 
Ik zou hiervoor dan ook alle apothekers 
om hulp willen vragen. Heb je ruimte voor 
een stagiair laat het ons dan weten!

Ik ben Sarah, 26 jaar, en ik 
ben docent aan de opleiding 
voor apothekersassistenten.

<

Sarah Zanky

Apothekers die niet in de openbare 
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hun expertise laten blijken.
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CareAbout gelooft dat aandacht voor de mens in de patiënt begint 
met goede communicatie. Waarom? Omdat gezondheid het meest 

kostbare bezit is van iedereen.

www.care-about.nl recruitment@care-about.nl 085 - 130 22 44

Word jij blij van kwalitatief 
goede zorg leveren en heb jij 
in de apotheek aandacht voor 
de mens in de patiënt boven 

alles wat je doet? Dan zijn 
wij opzoek naar jou!

Met de Openbaar
Apothekers van CareAbout

bouwen we aan een
community van ambitieuze

Openbare Apothekers.
Samen met jou kijken we
graag hoe we apotheken
op een efficiënte manier
kunnen ondersteunen 

en de werkdruk te
verlagen. Hoe we dit

doen? Door middel van
persoonlijke begeleiding,

masterclasses en
uitdagende projecten 

op het gebied van
procesoptimalisatie. 

Herken jij jezelf hierin en ben je opzoek naar een nieuwe uitdaging? 
Neem dan contact met ons op! 
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De Nederlandse gezondheidszorg is van 
hoge kwaliteit en is goed toegankelijk. 
Maar de uitdaging ligt in de betaalbaarheid, 
de zorg in Nederlands kost namelijk 
ruim € 100 miljard per jaar (bron: 
CBS). Om de zorg toekomstbestendig 
te maken, is versterking nodig van 
bijvoorbeeld innovatie, digitalisering en 
de implementatie gezondere leefstijl. 
Huisartsen ondersteunen patiënten bij 
deze gedragsverandering. Hoe doen ze 
dat? In dit artikel lees je de conclusies van 
het onderzoek naar leefstijladvies, dat is 
uitgevoerd door Vereniging Arts & Leefstijl 
(A&L) en Rabobank in 2020.

Preventie en advies in leefstijl hebben 
geen prioriteit in het huidige zorgsysteem; 
Stijgende zorgkosten worden gedeeltelijk 
veroorzaakt door ongezonde leefstijl. In 
2040 heeft naar verwachting 62% van 
de volwassen Nederlanders overgewicht 
(bron: VTV 2018); Huisartsen kunnen 
patiënten begeleiden naar gezonde leefstijl. 
Maar bijna een derde van de huisartsen 
declareert leefstijladvisering niet; Er zijn 
meerdere mogelijkheden om te declareren, 
zoals meekijk-consult en enkel of dubbel 
consult; Ruim 80% van de huisartsen 
zet communicatiemiddelen in voor om te 
adviseren over de leefstijl.

Hoe we nu adviseren over de leefstijl
Huisartsen werken met gemiddeld drie 
andere zorgprofessionals samen aan 
leefstijladvisering. Diëtisten begeleiden 
patiënten bij het uitvoeren van het advies 
in de eigen woon- en leefsituatie. Zo’n 
dieetbehandeling wordt jaarlijks drie uur 
vergoed vanuit de basisverzekering. Een 
verwijzing van de huisarts is hiervoor niet 

nodig. Volgens de Nederlandse Vereniging 
van Diëtisten (NVD) dragen diëtisten 
meer bij aan preventie door mensen op 
keerpunten in hun leven te helpen bij het 
ontwikkelen van een gezond eetpatroon. 
Denk aan jongeren die voor het eerste 
zelfstandig wonen of vrouwen die zwanger 
zijn. Daarnaast voorkom je dure zorgkosten 
als je tijdig een diëtist inzet. Volgens SEO 
economisch onderzoek kan iedere euro 
besteed aan een diëtist de maatschappij 
€14 tot €63 opleveren. 

De NVD werkt samen met andere 
beroepsgroepen, zo werken diëtisten 

de laatste jaren vaker samen met 
mondhygiënisten en is er zelfs een 
jaarlijks congres om de samenwerking 
te stimuleren. Diëtisten kunnen een 
post-hbo-opleiding doen in voeding en 
medicatie. In overleg met de (huis)arts kan 
de medicatie worden aangepast. Diëtisten 
werken verder voornamelijk samen met 
fysiotherapeuten. Beweging is namelijk erg 
belangrijk bij het afvallen. Fysiotherapie 
herstelt en ontwikkelt een juiste manier 
van bewegen. Zo blijft de patiënt op 
gewicht en voorkom je gewichtstoename. 
De behandeling wordt vergoed vanuit de 
eventuele aanvullende verzekering bij 

De Nederlandse gezondheidszorg is van hoge kwaliteit en is goed toegankelijk. 
Maar de uitdaging ligt in de betaalbaarheid, de zorg in Nederlands kost namelijk ruim € 100 
miljard per jaar (bron: CBS).

Leefstijladvisering in de praktijk:

wie betaalt de rekening?
Auteur: Marleen Jansen, Rabobank

>Figuur 1: samenwerking in advies voor leefstijl
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volwassenen. Ook voor fysiotherapie is een 
verwijzing van een (huis)arts niet nodig. 
We zien ook steeds meer samenwerkingen 
met ‘leefstijlcoaches’. Leefstijlcoach is geen 
beschermde titel, maar de opleiding is een 
post-hbo-opleiding. Om in aanmerking 
te komen voor een vergoeding moeten 
leefstijlcoaches zich inschrijven in een 
kwaliteitsregister.

Gebruikte betaaltittels
Het meest opvallend is dat 31% van 
de huisartsen leefstijladvisering niet 
declareert. Hierdoor wordt dit thema te 
weinig gerapporteerd, wat niet helpt om 
het zorgsysteem én het verdienmodel 
van huisartsen te veranderen. Huisartsen 
gebruiken wel massaal een enkel of dubbel 
consult voor leefstijladvisering waardoor 
ze een vergoeding krijgen. De bestaande 
betaaltitel ‘meekijkconsult’ wordt bijna niet 
genoemd. Hiermee wordt de zorgverlener 
werkzaam in de eerste lijn de mogelijkheid 
geboden om tijdens een behandeltraject de 
expertise van een andere zorgverlener in te 
roepen, medisch specialisten of eerstelijns 
professionals, om een behandelplan 

te bepalen. Deze samenwerking kan 
ook op afstand plaatsvinden. Het doel 
hiervan is om verwijzing te voorkomen 
of eventueel juist doelgericht te 
verwijzen. De zorgverlener in de eerste 
lijn die expertise inroept, blijft tijdens het 
meekijkconsult de hoofdbehandelaar. De 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een 
informatiekaart voor preventiebekostiging.

Voor huisartsen is ook het medisch-
farmaceutisch overleg (FTO) een optie voor 
een multidisciplinaire samenwerking tussen 
artsen en apothekers. Het afbouwen van 
medicatie, zoals bij patiënten met diabetes 
type 2, krijgt volgens de A&L nog te weinig 
aandacht. A&L heeft twee handleidingen 
ontwikkeld voor de afbouw van medicatie 
voor diabetes type 2 en hypertensie.

Toekomst van het verdienmodel voor 
preventie
Steeds meer partijen in en rond de 
gezondheidszorg hebben aandacht voor 
het thema leefstijl. Naast de start van de 
GLI zijn meerdere initiatieven die in het 
zorgsysteem kunnen worden opgenomen. 

Denk aan Fit4Surgery, KeerDiabetes2om of 
het inzetten van valpreventie voor senioren. 
A&L pleit voor periodieke leefstijlconsulten 
die vergoed worden. Andere opties zijn 
een digitale leefstijlcheck vanuit thuis of 
leefstijl bespreekbaar maken bij een bezoek 
aan de mondzorg, diëtist, apotheek of 
fysiotherapie.

De doelstellingen van de overheid 
zijn ambitieus: in 2040 leven alle 
Nederlanders ten minste 5 jaar langer 
in goede gezondheid. Daarnaast zijn de 
gezondheidsverschillen tussen de laagste 
en hoogste sociaaleconomische groepen 
met 30% afgenomen. Om deze doelen 
te realiseren moet leefstijladvisering een 
prominente en vanzelfsprekend onderdeel 
van ons zorgaanbod worden. Dit kan alleen 
maar als leefstijladvisering ook financieel 
wordt gewaardeerd in ons zorgsysteem. Dit 
draagt bij aan een gezonder Nederland met 
minder stijgende zorgkosten. Daarnaast 
betalen we samen de rekening voor een 
gezonder Nederland. <

Huidreacties zijn veel voorkomende 
bijwerkingen van geneesmiddelen, ook 
wel geneesmiddeleruptie genoemd. Deze 
‘bijwerkingen’ kunnen bestaan uit huid-, 
haar-, nagel- en slijmvliesafwijkingen of 
jeuk zonder zichtbare huidafwijkingen, 
maar kunnen ook infectieuze of 
idiopathische beelden nabootsen en 
dermatologische ziektebeelden initiëren, 
verergeren of imiteren. Ongeveer 5% 
van alle huidreacties als gevolg van 
geneesmiddelgebruik, betreft jeuk [1,2].

Wat is jeuk? 
Jeuk is een onaangename sensatie van de 
huid die tijdelijk verlicht wordt door wrijven 
of krabben. De prikkel om jeuk te ervaren 
is individueel bepaald en wordt mede 

beïnvloed door cerebrale (concentratie 
en gevoeligheid voor neurotransmitters) 
en psychische factoren, maar ook door 
omstandigheden zoals ongerustheid 
en stress. In de dermatologie wordt 
onderscheid gemaakt tussen: pruritus sine 
materia (dat is jeuk zonder zichtbare jeuk 
veroorzakende huidafwijkingen) en prurigo 
(een groep van huidafwijkingen waarbij 
jeuk een kenmerk is) [3]. 

Jeuk als bijwerking van geneesmiddelen 
Het aantal geneesmiddelen dat pruritus 
sine materia als directe bijwerking 
geeft, is gering. Het betreft hier 
voornamelijk opioïden, chloroquine en 
hydroxyethylzetmeel. De frequentie 
waarmee het optreedt is echter vaak 
hoog [4]. Jeuk kan ook een symptoom 
van andere cutane bijwerkingen zijn, 
zoals urticaria of eczeem. Het kan 
hierbij zowel om immunologische als 
om niet-immunologische reacties gaan 
[1]. Daarnaast kan jeuk ook indirect door 
geneesmiddelen worden veroorzaakt 
als gevolg van een systemische 
bijwerking, zoals nierinsufficiëntie of een 
cholestatische leveraandoening [2]. Jeuk 
kan zich met een acuut of chronisch beloop 

Jeuk als bijwerking
Auteurs: Gerda Weits en Jette van Lint

‘Jeuk is een onaangename 
sensatie van de huid die tijdelijk 

verlicht wordt door wrijven of 
krabben.’
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presenteren. Bij een acuut beloop duurt het 
niet langer dan enkele dagen tot weken en 
in chronische gevallen houdt jeuk langer 
dan 6 weken aan. Jeuk als gevolg van 
geneesmiddelgebruik gaat vaak snel over 
na staken van het geneesmiddel maar kan 
ook langere tijd aanhouden. Omdat jeuk 
via veel verschillende mechanismen kan 
ontstaan, is het soms lastig te beoordelen 
of de jeuk daadwerkelijk het gevolg is van 
geneesmiddelgebruik. 

Jeuk als directe bijwerking 
Opioïden 
De kans op het ontwikkelen van jeuk 
als bijwerking van morfine en verwante 
opioïden is afhankelijk van de wijze van 
toedienen. Uit een meta-analyse van 
52 studies bleek dat na intrathecale 
toediening 46% van de patiënten last 
kreeg van jeuk, terwijl dit 8,5% bedroeg 
na epidurale toediening. Het gaat 
hierbij om zowel gegeneraliseerde jeuk 
als ook om gelokaliseerde jeuk zoals 
bijvoorbeeld rondom de injectieplaats of 
in het gezicht. In het laatste geval is er 
waarschijnlijk sprake van een effect op het 
ruggenmerg zelf. In de meeste gevallen 
is door opioïden geïnduceerde jeuk niet 
ernstig en kan het behandeld worden met 
opioïdenantagonisten naloxon en naltrexon 
[5,6].

Chloroquine 
De kans dat jeuk optreedt bij chloroquine 
hangt af van de toepassing. Bij de 
behandeling van malariapatiënten komt 
jeuk veel vaker voor dan bij de behandeling 
van reumatoïde artritis. Bovendien komt de 
bijwerking frequenter voor bij Afrikaanse 
chloroquine-gebruikers dan bij Aziatische 
of Kaukasische bevolkingsgroepen. Van de 
malariapatiënten die behandeld worden 
met chloroquine krijgt 60-75% last van 
jeuk. Ongeveer tien uur na starten van de 
medicatie ontstaan de meeste klachten 
[7]. De helft van hen staakt de behandeling 
omdat de jeuk ondragelijk is. Jeuk is 
daarom ook een belangrijke oorzaak van 
therapieontrouw en kan daardoor gevolgen 
hebben voor de gezondheid. De intensiteit 
van de jeuk bij malariapatiënten blijkt 
gerelateerd aan het aantal parasieten 
in het bloed. Dat zou mogelijk kunnen 
verklaren waarom jeuk veel minder 
voorkomt bij patiënten met reumatoïde 
artritis die worden behandeld met 

chloroquine. Prednison en in mindere mate 
promethazine blijken effectief te zijn bij de 
behandeling van chloroquine-geïnduceerde 
jeuk. Ook als profylaxe kunnen deze 
middelen toegepast worden [8-10]. Jeuk is 
ook bij gebruik van hydroxychloroquine 
beschreven maar komt daarbij minder vaak 
voor en met lagere intensiteit [2,11].

Hydroxyethylzetmeel 
Bij het plasmavervangingsmiddel 
hydroxyethylzetmeel kan jeuk bij langdurig 
gebruik na weken of enkele maanden na 
start of zelfs na stoppen optreden. Ook 
kan de jeuk nog maanden aanhouden. Er 
zijn aanwijzingen dat hydroxyethylzetmeel 
in zenuwcellen wordt opgeslagen wat 
tot een directe activatie van pruritogene 
zenuwuiteinden kan leiden [2]. Omdat de 
klachten ook na het gebruik van dit middel 
kunnen optreden, zal het niet altijd even 
snel worden herkend als bijwerking.
Jeuk kan grote invloed hebben op de 
kwaliteit van leven en kan daardoor een 
nadelig effect hebben op de therapietrouw. 
Het kan als ondraaglijk ervaren worden met 
slaapstoornissen en psychische klachten 
als gevolg. Veel geneesmiddelen kunnen 
direct of indirect jeuk veroorzaken. Ook 
zijn er veel niet-geneesmiddelgerelateerde 
oorzaken van jeuk waardoor het 
achterhalen van de precieze oorzaak een 
uitdaging kan zijn. 
Als een patiënt zich meldt met jeuk moet 
in acht genomen worden dat dit zowel 
een direct als indirect gevolg kan zijn van 
geneesmiddelgebruik.

Twee auteurs van dit artikel, Gerda Weits 
en Jette van Lint, zijn werkzaam bij 
Bijwerkingencentrum Lareb.

‘Bij het plasmavervangingsmiddel 
hydroxyethylzetmeel kan jeuk bij 
langdurig gebruik na weken of 

enkele maanden na start of zelfs 
na stoppen optreden. Ook kan de 
jeuk nog maanden aanhouden.’
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Diabetes, galblaasaandoeningen en nier- of 
leverziekten zijn inwendige aandoeningen 
waarbij jeuk kan voorkomen. Niet alleen 
bepaalde ziektebeelden maar ook de 
mentale gesteldheid van de mens kan een 
aanleiding zijn tot jeuk. Zo kunnen stress, 
angst of spanning jeuk verergeren. 

FNA-PREPARATEN 

Het woordmerk ‘FNA’ geeft garantie voor 
samenstelling en kwaliteit.
Wanneer jeuk wordt veroorzaakt 
door een droge huid, bijvoorbeeld bij 
huidaandoeningen als eczeem, is het 

van belang de huid goed te hydrateren 
en te beschermen. Het hydrateren en 
beschermen van de huid kan met behulp 
van indifferente middelen. Veelgebruikte 
preparaten zijn lanettecrème (I en II) FNA 
en cetomacrogolcrème FNA. Aan deze 
basiscrèmes kunnen vette ingrediënten 

Jeuk
hoe een indifferente crème 
of zalf daarbij kan helpen

Insectenbeten, galbulten, waterpokken en diverse huidaandoeningen kunnen 
hevige jeuk veroorzaken. Een onbehaaglijk gevoel wat dwingt tot krabben en 
wrijven waardoor de nachtrust en de kwaliteit van leven flink wordt verstoord. 
Huidaandoeningen zoals eczeem, psoriasis en ichthyosis hebben vaak te maken met een 

opvlammende, jeukende huid. Ook inwendige ziektes kunnen een aanleiding zijn tot jeuk.

Auteurs: 
Eveline van Schouwenburg (Product Innovation Specialist – Pharmacist)
Audrey Woning (Fagron Derma Representative)
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zoals vaseline of hydraterende ingrediënten 
zoals glycerine worden toegevoegd. Vette 
ingrediënten in deze crèmes dekken de 
huid af, waardoor de huid minder water 
verliest en daardoor gehydrateerd en beter 
beschermd blijft. Bij een zeer droge huid 
kan er worden gekozen voor een zalf, een 
occlusief mengsel van vette ingrediënten. 

Wanneer een huidaandoening gepaard 
gaat met jeuk worden veelal verkoelende 
preparaten als koelzalf FNA voorgeschreven 
of geadviseerd. Koelzalf FNA is in principe 
geen zalf. Koelzalf is een water in olie 
emulsie ofwel een w/o crème. Het water is 
fijn verdeeld in het vet en verdampt zodra 
het wordt aangebracht op de huid, wat 
zorgt voor verkoeling. Zodra het water is 
verdampt blijft het vet over, vandaar de 
naam koelzalf. Het vet werkt hydraterend, 
waardoor de droge huid vermindert. Het 
verkoelende (jeukstillende) effect van een 
koelzalf houdt slechts enkele minuten 
aan waardoor jeuk niet langdurig wordt 
verzacht. 

Als jeuk wordt veroorzaakt door 
nattend eczeem, is het juist van belang 
een preparaat te gebruiken met een 
indrogende werking. Een voorbeeld is 
carbomeerwatergel 1% FNA. Deze gel 
bevat een grote hoeveelheid water wat 
verdampt wanneer het wordt aangebracht 
op de huid. Door deze verdamping heeft 
de gel een indrogend en verkoelend effect 
waardoor de jeuk vermindert. Daarnaast 
kan er een preparaat met Zinkoxide worden 
gebruikt. 

Dermaceuticals
Hierboven zijn een aantal indifferente 
preparaten beschreven welke een 
jeukstillend effect kunnen hebben op de 
huid. Aan deze preparaten kunnen diverse 
dermaceuticals worden toegevoegd om het 
jeukstillende effect te versterken. 

Levomenthol
Menthol is een racemisch mengsel van het 
links- en rechtsdraaiende stereo-isomeer. 
Levomenthol is de linksdraaiende vorm en 
heeft een frissere geur en sterkere werking 
dan het racemische mengsel. Levomenthol 
heeft een verkoelend en jeukstillend 
effect op de huid. Voor het verkoelende 
effect dient er naast levomenthol ook 
water op de huid aanwezig te zijn. 
Levomenthol wordt daarom veelal 
verwerkt in carbomeerwatergel of 
carbomeeralcoholgel. De gel heeft 
verkoelende eigenschappen, maar kan een 
droge huid te veel uitdrogen, zeker bij een 
gel op basis van alcohol. In dat geval heeft 
levomentholcrème 1% FNA de voorkeur. 
Levomenthol mag niet gebruikt worden bij 
kinderen jonger dan 2 jaar. Levomenthol 
kan bij kleine kinderen zorgen voor een 
bemoeilijkte ademhaling en soms zelfs tot 
ademhalingsstilstand. De bijwerking komt 
zelden voor, maar moet toch te allen tijde 
worden voorkomen. 

Polidocanol
Polidocanol, ook wel lauromacrogol 400 
of laureth-9, heeft lokaal anesthethische 
eigenschappen en werkt daardoor licht 
pijn- en jeukstillend. Polidocanol prikkelt 
de zenuwuiteinden in de huid, waardoor 
deze licht verdoofd worden en de jeuk 
grotendeels afneemt. 

Zinkoxide
Zinkoxide heeft indrogende, verkoelende 
en beschermende eigenschappen. 
Het wordt verwerkt in verschillende 
preparaten voor diverse toepassingen, 
waaronder nattend eczeem, luieruitslag 
en jeuk. 

Een voorbeeld van een preparaat 
met zinkoxide is ZOK-zalf FNA 
(zinkoxidekalkwaterzalf), deze zalf 
hecht goed op een zeer natte huid.  
Zinkoxidesmeersel FNA hecht minder 
goed, maar wel voldoende voor toepassing 
op een matig natte huid. 

Zinkoxideschudsel FNA kan worden 
toegepast bij een groter huidoppervlak 
vanwege de eenvoudige verspreiding. 
Dit schudsel verzacht jeuk veroorzaakt 
door o.a. insectenbeten, galbulten 
of waterpokken. Het alcoholische 
zinkoxideschudsel is sterker verkoelend, 

indrogend en daardoor meer jeukstillend 
dan het gewone zinkoxideschudsel. 

Calamineschudsel FNA bevat zinkoxide en 
zinkcarbonaat. Zinkcarbonaat werkt net 
als zinkoxide jeukstillend, beschermend 
en verkoelend. Calamineschudsel FNA 
kan ook worden toegepast bij jeuk door 
bijvoorbeeld insectenbeten, galbulten 
of waterpokken. Calamine (gekleurd 
poeder) is zalmroze en is daarom meer 
geschikt voor het zichtbare gedeelte van 
de huid. Wanneer een jeukende huid is 
opengekrabd dienen calamineschudsel en 
zinkoxideschudsel te worden vermeden. 
Talk bevattende producten mogen 
namelijk niet op open wonden gebruikt 
worden, in verband met de kans op 
granuloomvorming.

Fagron Derma, het meest complete 
assortiment wat huidadvies op maat 
mogelijk maakt. Verrijk uw kennis en 
expertise op fagronderma.nl

Referenties
1. LNA mededeling – FNA-licenties
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‘Als jeuk wordt veroorzaakt door 
nattend eczeem, is het juist 
van belang een preparaat te 

gebruiken met een indrogende 
werking. Een voorbeeld is 

carbomeerwatergel 1% FNA.’

‘Wanneer een jeukende 
huid is opengekrabd dienen 

calamineschudsel en 
zinkoxideschudsel te worden 
vermeden. Talk bevattende 
producten mogen namelijk 

niet op open wonden gebruikt 
worden, in verband met de kans 

op granuloomvorming.’

<
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WERKEN BIJ BENU APOTHEEK
Als marktleider bieden wij ambitieuze apothekers
aantrekkelijke carrièremogelijkheden.
•  Ga aan de slag in een BENU Apotheek als beherend of tweede apotheker.
• Ondersteun je apotheker collega’s “in het veld” vanuit het hoofdkantoor.
•  Kies voor Brocacef Ziekenhuisfarmacie, integrale farmaceutische zorg aan
 instellingen.
•  Of ga werken bij Brocacef Zorglogistiek, waar je ook terecht kunt met een
 farmaceutische opleiding.

JongeHondenNetwerk
Voor jonge nieuwsgierige professionals hebben wij binnen Brocacef, de moeder-
organisatie van BENU Apotheken, het JongenHondenNetwerk. Ben je naast een
baan ook op zoek naar extra uitdaging? Dan ben je bij het JongenHondenNetwerk
aan het juiste adres. Een enthousiaste groep collega’s komt periodiek samen om te
net-werken en elkaar en de organisatie beter te leren kennen. Ideeën en innovaties
worden enthousiast onthaald en vormgegeven. Hier maak je samen het verschil.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden?
Loop bij ons langs of neem contact op met Tim van Welzen op 06 - 20 60 87 60 / 
tvwelzen@brocacef.nl of Demet Sharif op 06 - 18 53 60 39 / dsharif@brocacef.nl. 
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WERKEN BIJ BENU APOTHEEK
Als marktleider bieden wij ambitieuze apothekers
aantrekkelijke carrièremogelijkheden.
•  Ga aan de slag in een BENU Apotheek als beherend of tweede apotheker.
• Ondersteun je apotheker collega’s “in het veld” vanuit het hoofdkantoor.
•  Kies voor Brocacef Ziekenhuisfarmacie, integrale farmaceutische zorg aan
 instellingen.
•  Of ga werken bij Brocacef Zorglogistiek, waar je ook terecht kunt met een
 farmaceutische opleiding.

JongeHondenNetwerk
Voor jonge nieuwsgierige professionals hebben wij binnen Brocacef, de moeder-
organisatie van BENU Apotheken, het JongenHondenNetwerk. Ben je naast een
baan ook op zoek naar extra uitdaging? Dan ben je bij het JongenHondenNetwerk
aan het juiste adres. Een enthousiaste groep collega’s komt periodiek samen om te
net-werken en elkaar en de organisatie beter te leren kennen. Ideeën en innovaties
worden enthousiast onthaald en vormgegeven. Hier maak je samen het verschil.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden?
Loop bij ons langs of neem contact op met Tim van Welzen op 06 - 20 60 87 60 / 
tvwelzen@brocacef.nl of Demet Sharif op 06 - 18 53 60 39 / dsharif@brocacef.nl. 
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Brandharen
Krabben, wrijven maar vooral: jeuk! Deze 
veel bekende klachten hoor je geregeld 
wanneer een patiënt in aanraking is 
gekomen met de brandharen van de 
eikenprocessierups. Één eikenprocessierups 
heeft gemiddeld 600.000 tot 700.000 
brandharen. Deze pijlvormige brandharen 
hebben weerhaakjes die zelfs bij de 
meest lichte aanraking kunnen breken. 
Door het breken komen er eiwitten 
vrij die gezondheidsklachten kunnen 
veroorzaken. Klachten zoals: jeuk, irritatie, 
huiduitslag tot zelfs ernstige klachten zoals 
ademhalingsproblemen of netelroos. 

Deze vervelende brandharen verspreiden 
zich met name vanuit de nesten door de 
wind, trillingen van passerend verkeer 
of door het verwijderen van de nesten 
waarnaar ze zich binnen een straal van 100 
meter verspreiden. 

Processierupsgel 
Begin 2020 heeft Fagron de 
‘Processierupsgel’ geïntroduceerd. Door 
zijn unieke mix aan ingrediënten, werkt 
de gel snel en verzachtend bij een rode, 
geprikkelde huid veroorzaakt door de 
brandharen van de eikenprocessierups. Ook 
buiten, of tijdens, het rupsenseizoen kan 
de Processierupsgel van toepassing zijn. De 
gel is namelijk geschikt voor alle insecten- 
en kwallenbeten, zoals een vervelende 
muggenbult. 

Unieke mix
De unieke mix van de Fagron 
Processierupsgel bestaat onder andere uit 
Polidocanol, een ingrediënt wat zorgt voor 
een snelle verzorging van de geprikkelde 

huid. Polidocanol heeft de eigenschap 
de huid licht te verdoven waardoor een 
onbehaaglijke jeuk snel wordt verlicht.
Toegevoegd Avenanthramide 
(Hydroxyphenyl Propamidobenzoic Acid), 
op basis van haver, heeft een direct 
kalmerende en verzachtende werking op de 
huid waardoor huiduitslag of irritatie snel 
vermindert. 

Voor jong en oud 
Fagron Processierupsgel is geschikt 
voor iedereen die te maken heeft 

met de vervelende gevolgen van de 
eikenprocessierups en andere insecten- of 
kwallenbeten. De gel is veilig te gebruiken 
door kinderen vanaf 3 jaar en zwangere 
vrouwen.

Duurzaam 
De Fagron Processierupsgel is verpakt 
in een duurzame tube en draagt het I’m 
Green logo. Dit logo bevestigt dat de tube 
is gemaakt van bio plastic, gewonnen uit 
100% suikerriet. Hierdoor wordt de uitstoot 
van CO2 verkleind en het milieu minder 
belast.

Referentie
www.rivm.nl

TIPS BIJ KLACHTEN VAN DE 
EIKENPROCESSIERUPS

•  Trek kleding waarin brandharen 
zitten voorzichtig uit

•  Verwijder de brandharen met 
plakband

•  Spoel de huid en ogen af met lauw 
water

•  Smeer de huid in met de Fagron 
Processierupsgel (2x per dag)

•  Neem contact op met de huisarts 
als de klachten aanhouden

Auteurs: 
Eveline van Schouwenburg (Product 
Innovation Specialist – Pharmacist)
Audrey Woning (Fagron Derma 
Representative)

‘Ongemakken veroorzaakt door 
de eikenprocessierups’

<
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1.  Waarom heb je gekozen voor de 
fiets en waarom specifiek deze 
fiets?

Op mijn 9e ben ik door mijn vader op 
een racefiets gezet en ik vond het 
geweldig! Elk weekend reed mijn vader 
met mij, mijn zussen en broer door heel 
Nederland om wedstrijdjes te fietsen. 
Ergens halverwege de middelbare 
school ben ik toch gestopt met de 
wedstrijden en ben ik meer voor de lol 
gaan fietsen. In het eerste jaar van mijn 
master ging ik steeds meer fietsen en 
kwam ik erachter dat ik toch graag weer 
wedstrijden wilde rijden. De fiets die 
ik had, had ik al bijna 10 jaar, dus het 
werd tijd voor een nieuwe. Samen met 
mijn vader gingen we op zoek naar een 
mooie wedstrijdfiets. Deze beauty (Liv 
Envie Advanced) werd het uiteindelijk! 
We kochten haar (ja ze is een meisje) 
bij Scholten Cycling in Dalen. Zij kopen 
na elk wielerseizoen de fietsen op van 
een professioneel damesteam waar één 
seizoen op gereden is en verkopen deze 
door. Het is dus zeker een geschikte fiets 
voor het vrouwenpeleton. Inmiddels rijd 
ik geen wedstrijden meer, maar ik ben 
nog steeds verliefd op mijn Liv!

2.    Wat is de leukste herinnering die je 
hebt gemaakt met deze fiets? 

Dat moet toch de Topcompetitie EPZ-
Omloop van Borsele van 2018 zijn. In 
2017 was dit mijn tweede wedstrijd 

tussen professionele rensters van over 
de hele wereld. Ik werd er de eerste 
kilometers finaal afgereden en moest 
na 50 kilometer de wedstrijd verlaten. 
Het jaar erop stond ik weer aan de start. 
Het was 30 graden Celsius in april (!), 
en het deelnemersveld was weer net 
zo sterk als het jaar ervoor. Mijn doel 
was zo lang mogelijk in de wedstrijd 
blijven. Uiteindelijk heb ik, tegen al 
mijn verwachtingen in, de volledige 
136 km uitgereden in het peloton. Voor 
de andere dames was ik waarschijnlijk 
slechts pelotonvulling, maar voor 
mezelf was het een overtreffing van 
mijn kunnen. Ik kwam zelfs huilend van 
ongeloof en geluk over de finishlijn. Ik 
krijg er nog kippenvel van als ik eraan 
terugdenk!

3.    Waar in de wereld zou je nog graag 
een fietstocht willen maken en 
waarom? 

Er zijn nog zoveel mooie plekken te 
ontdekken! Ik wil graag nog heel veel 
bekende beklimmingen in Frankrijk 
beproeven. Ook wil ik graag ooit naar 

Nieuw-Zeeland. De omgeving daar met 
de fiets ontdekken, lijkt me echt een 
ultieme beleving!

4.   Wat is je favoriete trainingsrondje 
en waarom? 

Echt een favoriet rondje heb ik niet. 
Ik probeer routes zoveel mogelijk af 
te wisselen zodat het rondje niet gaat 
vervelen. Ik gebruik sinds kort de app 
Komoot. Daarmee kan ik routes maken 
of routes kiezen die door anderen zijn 
gemaakt. Deze routes zet ik dan op mijn 
Garmin en rijden maar. Je komt dan echt 
op de mooiste plekken die je anders zelf 
niet snel zou ontdekken.

5.   Je mag een vraag laten vervallen en 
een nieuwe vraag bedenken. Welke 
vraag is dat? 

Vraag 4 zou ik willen vervangen voor: 
Hoe ziet jouw droomfiets er uit?

Liv Envie Advanced

<

Daniëlle Eikelboom
ApothekerApo

& Fiets

Een rubriek waarin sportieve
apothekers met hun flitsende
tweewielers voorbij komen. Mocht
je een snelle racefiets hebben of
iemand kennen die er een heeft,
stuur dan de redactie een bericht.
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Gelderland
gelderland@vja.nu

Groningen/Friesland
groningenfriesland@vja.nuFlevoland

Zie Amsterdam of Utrecht

Drenthe

Haarlem

Delft/Leiden
/Den Haag

Amsterdam

Limburg

Noord-Brabant

Overijssel

Friesland

Utrecht

Zeeland

Groningen

Flevoland

Rotterdam

Gelderland

REGIOCOÖRDINATOREN

Amsterdam
amsterdam@vja.nu

Haarlem
Zie Amsterdam

Delft/Leiden/Den Haag
denhaagdelftleiden@vja.nu

Utrecht
utrecht@vja.nu

Limburg
limburg@vja.nu

Noord-Brabant
brabant@vja.nu

Zeeland/Rotterdam
rotterdamzeeland@vja.nu

Drenthe/Overijssel
drentheoverijssel@vja.nu



Agenda

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

Vormgeving en opmaak
vockingontwerpt.nl

Deadline kopij
01 september 2021

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

JULI
24 VJA-JongNVZA Zomeractiviteit -Beachvolleybal!

AUGUSTUS
25 VJA-JongNVZA Avondsymposium 2021

OKTOBER
07 Avond van de ondernemer
30  Lustrum 30-31 oktober 2021 – #Doesduur (duurzaam apothekersschap)

2021

Colofon
Nancy de Groot
Lid Communicatie

communicatie@vja.nu

Iris de Jong 
Voorzitter

voorzitter@vja.nuIvo Schueler
Penningmeester

penningmeester@vja.nu

Linda van den Goor
Lid Specialisme

specialisme@vja.nu

Anneloes van der Ree 
Lid Organisatie

organisatie@vja.nu

Bernard Smals
Lid Politieke en  

Maatschappelijke zaken
maatschappelijkezaken@vja.nu

Bestuur VJA

Evianne van der Kruk
Secretaris

secretaris@vja.nu


