Jaarverslag van de secretaris over 2016
Samenstelling Bestuur 2016:
Voorzitter: M. Nouwen
Secretaris: H.A. Steen
Penningmeester: M. Brouwer-Davidis:
Lid: L.Q. Brouwer
Lid: K.A. Riepma
Lid: J. Lodder
Lid: I. Goertz Berson
Het beleid van 2015 is gedurende het bestuursjaar 2016 veranderd na de wisseling van
bestuursleden. Er is veel georganiseerd om laagdrempelig kennis te delen met de leden onder
het genot van een borrel. De bestuurssamenstelling is gewijzigd (zie boven). Florentine en
Francis hebben het bestuur verlaten.
De communicatie via NIA-nieuwsflitsen die per email worden uitgestuurd is voortgezet.
Daarnaast is in december het NIA-nieuws op papier verschenen. De website en LinkedIn
worden gebruikt om te communiceren en voor inschrijven voor de activiteiten. Het NIAbestuur is tevreden met deze manier van communiceren, maar we horen graag van u of u dat
ook bent!
2016 was het lustrumjaar van de EIPG, hetgeen gevierd is in Parijs met een speciale versie van
de General Assembly, waarbij namens de NIA Harold Smeenge en Ton Steen aanwezig waren.
De EIPG heeft sinds Parijs een nieuwe voorzitter, Claude Farrugia. Voor meer informatie
verwijs ik u naar het jaarverslag met betrekking tot de EIPG.
Het contact met de studenten is onderhouden door een kennismakingsdiner tussen het NIAbestuur, de sectie STIP en de KNPSV, en door het uitnodigen van het KNPSV-bestuur op de
diverse borrels. Daarnaast probeert de NIA zoveel mogelijk te reageren op verzoeken van
universiteiten en studentenverenigingen om aanwezig te zijn op open dagen en
beroependagen etc, om het beroep van industrie apotheker uit te dragen en toe te lichten.
De STIP-sectie heeft dit jaar weer een aantal goed bezochte borrels georganiseerd en een
zomerevent. Voor meer info verwijs ik u naar het jaarverslag van de STIP.
De BIG-herregistratie commissie heeft twee goed bezochte informatieavonden georganiseerd
in 2016 om toe te lichten hoe NIA leden hun indiening voor BIG-herregistratie het beste
kunnen voorbereiden en indienen. De indiening voor herregistratie heeft in 2016
plaatsgevonden voor vele leden, in 2017 wordt onderzoek gedaan naar de uitkomst hiervan.
Voor meer info verwijs ik u naar het jaarverslag van de herregistratiecommissie.
Naast de genoemde activiteiten en de recente ALV in een prachtige, dierrijke omgeving in
Ouwehands Dierenpark in Rhenen, heeft het bestuur een aantal bijeenkomsten

georganiseerd. De zomerborrel vond plaats in Baarn waarbij enkele genodigden de leden
hebben geïnformeerd over het onderwerp ‘serialisatie. Eveneens is er een bijeenkomst
gehouden in Leiden omtrent het onderwerp recalls. Om het nieuwe jaar in te luiden werd de
goed bezochte en erg gezellige traditionele nieuwjaarsborrel gehouden. Deze werd
voorafgegaan door een lezing, getiteld: Wat staat ons in 2017 rond dure geneesmiddelen te
wachten: de NIA leden aan zet? Zeer recentelijk was er nog in de binnenstad van Utrecht een
borrel met als onderwerp Producttekorten.
Het bestuur was adviserend lid van de projectgroep die bezig is het ‘Raamplan Farmacie’ te
herschrijven om de ontwikkelingen in het farmaceutisch domein te kunnen borgen in het
onderwijs. Hiermee hopen we de kennis en competenties die nodig zijn in de farmaceutische
industrie (welke niet vastgelegd zijn in de wet zoals wel het geval is voor openbaar en
ziekenhuisapothekers) ook in net afgestudeerde apothekers te kunnen vinden. Hieruit is het
besluit gemaakt om een opleidingscommissie op te richten.
Het NIA-bestuur heeft contacten met de KNMP, de DARQA en RegNed (NVFG). In 2016 is er
echter, buiten de intensieve contacten de KNMP voor onder meer de BIG-herregistratie, niets
gezamenlijks georganiseerd. Het bestuur heeft contact gehad met de diverse partijen en is
voornemens de contacten verder aan te trekken in 2017.
De ledenaantallen zijn nagenoeg gelijk gebleven, we begonnen 2016 met 497 leden en sloten
2016 af met 496 leden. 10 leden zijn geroyeerd. Ongeveer 5% van de leden is student-lid. In
2016 hebben we 33 nieuwe leden mogen verwelkomen.
Omdat een lid heeft aangegeven te willen stoppen met het NIA-bestuur, is er in het NIAnieuws van januari een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. Hierop zijn tot onze
vreugde enkele reacties binnengekomen. Dit zorgt ervoor dat we in 2017 op volle kracht en
enthousiast aan de slag kunnen met een nieuw bestuur!

