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VERENIGINGSNIEUWS
Voor u een authentieke hard copy uitgave van het NIA nieuws. De afgelopen weken zijn
er zo veel ontwikkelingen dat wij u niet meer alleen via de elektronische nieuwsbrieven
op de hoogte willen brengen, maar ook via deze weg. Daarnaast is het in deze tijd van
het jaar ook tijd voor bezinning. Dit jaar is onze oud-voorzitter en erelid Rimmert Wolters
ons ontvallen. Door zijn tomeloze inzet voor de NIA en industriele farmacie in het algemeen, is dit een groot gemis. Het bestuur heeft altijd voor raad en daad een beroep
kunnen doen op Rimmert. Zijn nuchtere levenshouding en zijn vermogen ook vanuit een
ander perspectief naar vraagstukken te kijken hadden op de soms wel verhitte discussies een rustgevend effect. Wij betreuren zijn overlijden dan ook zeer. Het bestuur is dit
jaar gestart met twee nieuwe bestuursleden die ook direct nieuwe taken op zich genomen hebben. Over deze onderwerpen vind u in dit NIA nieuws meer terug. Heeft u vragen over een van de onderwerpen uit dit NIA nieuws? Neem dan contact op via secretariaat@industrieapothekers.com. Het bestuur heeft natuurlijk een goede start gekend
door alle lustrumactiviteiten met als voorlopig hoogtepunt het feest in de Metaalkathedraal. Door de Nieuwjaarsreceptie in Oudaen met een spreker die
rechtstreeks uit de Gouden Eeuw leek te zijn gekomen, het kanonschieten bij de ALV op de Bataviawerf en het lustrumfeest met
eetbare stillevens zijn wij verschillende malen in de Gouden Eeuw
teruggekeerd. Heeft u niet aanwezig kunnen zijn bij een van deze
activiteiten? Of heeft u de zomer netwerkborrel gemist? Geen
nood, er staan al weer verschillende activiteiten op de agenda.
Houdt u deze middagen dus vooral vrij voor een NIA evenement.
De Nieuwjaarsborrel, een symposium en een voorlichting over de voortgang voor de
wet BIG en de activiteiten die u moet ondernemen om te herregistreren staan al op de
planning voor de eerste helft van 2016. Wilt u zelf iets organiseren voor de NIA of heeft
u een leuk idee? Neem dan vooral contact op met het bestuur en wij helpen u verder.
Wilt u echt goed op de hoogte blijven van alle NIA activiteiten, bezoek dan geregeld de
website, controleer uw contactgegevens via de website en zorg dat u geen nieuwsbrief
meer mist! Veel leesplezier met deze NIA nieuws en tot ziens bij een van de NIA activiteiten!

Florentine Baldée-Nieuwmeyer, voorzitter

VERSLAG ALV NIA -

23 april 2015 LELYSTAD

Voorafgaand aan de ALV 2015 op de Bataviawerf te Lelystad heeft het bestuur met de
leden gediscussieerd over actuele stellingen die allen te maken hebben met de vereniging. Om beleid te kunnen maken en om antwoord te kunnen geven op vragen vanuit
het werkveld is het zaak te weten wat leden vinden. Het bestuur spreekt tenslotte namens de vereniging. De discussies over de stellingen gaven aan dat er voor elke stelling voor en tegenargumenten te benoemen waren. Er werd fanatiek gediscussieerd
over de stellingen en zeer veel verschillende meningen werden opgetekend. Een zeer
eenduidig beeld kwam dus niet naar voren. Alle opmerkingen zijn nog niet verwerkt door
het bestuur. Toch zal dit nog volgen, zodat het bestuur optimaal gebruik kan maken van
deze discussiemiddag.
Na de ALV werden wij verrast met kanon schieten naast de Batavia. Onder leiding van
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een groep enthousiaste en zeer ervaren zeelieden mochten
ook de voorzitter en aftredende bestuursleden een schot lossen. Gelukkig werd met een losse flodder geschoten! De ALV
middag werd traditioneel afgesloten met een diner en dessertbuffet.
Aanwezig van bestuur: Florentine Baldée-Nieuwmeyer,
Francis Buiter, Leander Brouwer, Gijs Slappendel, Eveline
Richert Aanwezige leden: ca. 30
Afwezig met bericht van kennisgeving: Herman Allart,
Hans van Asperen, Angela Willemsen, Wendy Huisman, Ronald Cornelisz, Corrie van der Meer, Hans Meerburg, Hans
Grijseels, Hetty Prins, Astrid Witterland, Ivar Post
Opening
Om 18.36 uur opent de voorzitter, Florentine BaldéeNieuwmeyer de vergadering. Melding wordt gemaakt van het
feit dat deze middag en avond georganiseerd is door de lustrumcommissie. De voorzitter meldt dat hedenmiddag en
avond volledig georganiseerd zijn door de lustrum commissie
als een van de onderdelen van het hele lustrum. De voorzitter
verzoekt de leden die inbreng hebben in de vergadering hun
naam te noemen voordat zij spreken. Dit mede om het notuleren te vergemakkelijken. Een ieder wordt verzocht de presentielijst te ondertekenen. De voorzitten meldt dat gedurende de avond zullen oproepen gedaan worden voor verschillende commissies. Eenieder wordt opgeroepen zich hiervoor
aan te melden.
Vaststellen notulen ALV 17 April 2014 te Maarssen
De notulen worden per pagina doorgenomen. Rolf Kuipers
heeft een opmerking bij pagina 1: bij aanwezige leden staat
503 vermeld. Dit moeten er 53 zijn. Jos van der Lubbe staat
vermeld bij afwezig en afwezig. Hij is aanwezig geweest. Met
bovengenoemde wijzigingen worden de notulen aangenomen.
Bestuursmededelingen
Statuten en huishoudelijk reglement
Bij de vergaderstukken zaten de gepasseerde statuten. Deze
statuten zijn eindelijk gepasseerd nadat ze in verschillende
algemene en bijzondere ledenvergaderingen besproken waren. Een van de belangrijkste wijzigingen is nu het veranderen van de ledendefinitie. Gewone leden zijn nu leden apothekers, bio-farmaceut of farmaceut zijn. Alle academici die
werken in de farmaceutische industrie of belangstelling hiervoor hebben kunnen nu lid worden. Vroeger moest een gewoon lid eveneens lid van de KNMP zijn. Sedert enkele jaren
is de NIA echter niet meer opgenomen in de statuten van de
KNMP. Door ook niet-apothekers als gewone leden toe te laten is daarmee een fusie met de KNMP niet meer mogelijk.
Dit sluit natuurlijk samenwerking met de KNMP niet uit. Sterker nog op het gebied van de BIG herregistratie en specifieke
belangenbehartiging voor dit doel is er een zeer hechte band
met de KNMP. Een andere wijziging is dat een e-mail gelijk
staat aan een brief. Het laten registreren van een correct emailadres is daarom een vereiste. Ook mag er digitaal geNIA NIEUWS Jrg. 23 nr. 1 - december 2015

stemd gaan worden.
De eerste versie van een nieuw huishoudelijk reglement
wordt per pagina doorgenomen. In het oude huishoudelijk
reglement stonden veel zaken opgenomen die eveneens in
de statuten vermeld stonden. De definitieve versie van het
huishoudelijk reglement zal gecontroleerd worden door een
notaris. Naar aanleiding van de vraag van Rolf Kuipers wordt
gediscussieerd over de (maximale) bestuurstermijn. Een beperking van een zittingsperiode is ter bescherming van de
bestuursleden. Er kan geen druk op hen gelegd worden om
langer aangesteld te blijven. Aan de andere kant als er geen
andere kandidaten zijn moet het, bij goed functioneren, mogelijk zijn om langer aangesteld te blijven. Daarnaast kan het
zijn dat men van bestuursfunctie wisselt. Het is niet gewenst
dat bijv. een voorzitter na 1 jaar verplicht wordt te vertrekken
omdat de bestuursperiode erop zit. Voorgesteld wordt 3x3
jaar. Na 3 jaar heeft een bestuurslid de gelegenheid om zich
niet te laten herbenoemen. Tegenargument is dat sommige
mensen een commitment van 3 jaar te lang vinden. Afgevraagd wordt of een maximum aantal termijnen vastgesteld
moet worden. Leden kunnen besluiten een bestuurslid af te
zetten. Voorstel: een beperkte termijn opnemen, maar bij
meerderheid van stemmen kan besloten worden een bestuurslid na een maximale zittingsperiode opnieuw te benoemen. pagina 2: artikel 4.4: Het bestuur is gerechtigd een persoon aan te wijzen om de taken van de penningmeester en
secretaris uit te voeren onder verantwoording van de secretaris en de penningmeester. Voorstel uit de zaal is om de
naam van penningmeester te wijzigen in budgetbeheerder.
Dit is niet mogelijk omdat statutair de functies van secretaris
en penningmeester zijn vastgesteld. Een Kascommissie
hoeft niet te bestaan uit de leden van de vereniging. Om deel
te nemen aan de kascommissie zijn geen specifieke vereisten nodig. Wettelijk kan een bestuurslid pas na 2 jaar deelnemen aan de kascommissie. Dit is om te voorkomen dat een
bestuurslid na afgetreden te zijn als kascommissielid het eigen handelen kan goedkeuren. Artikel 5: Het bestuur en de
commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Artikel 8: Gevraagd wordt of een quorum noodzakelijk om beslissingen door te voeren. 2/3 van de bestaande leden moeten aanwezig zijn om de vereniging op te heffen. Voor alle andere beslissingen is 2/3 van de aanwezige
stemmen nodig Het is aan de leden om de agenda te bekijken en te bepalen of ze bij de vergadering aanwezig willen
zijn. Artikel 10: Door wijziging in de statuten is het mogelijk
om digitaal te stemmen zodat niet persé een speciale ALV
uitgeschreven hoeft te worden. Als een stemming uitgeroepen wordt moet een minimale stemperiode aangehouden
worden. Op dit moment is stemmen via de website nog niet
mogelijk. Artikel 11: schriftelijke goedkeuring. Op het moment dat een commissie wat wil organiseren moet het bestuur aftekenen voor de kosten. Hiermee wordt voorkomen
dat commissies aan de gang zijn zonder dat zij het bestuur
hierin gekend hebben. Het accorderen van een begroting
moet gebeuren door minimaal 2 bestuursleden. Het bestuur
is gezamenlijk bevoegd. Artikel 11 lid 1 ontbreekt. De nummering zal aangepast worden. De opmerkingen zullen verPagina 2

werkt worden in het huishoudelijk reglement. Een nieuwe
versie zal rondgestuurd worden.
Lustrum
In het kader van het lustrumjaar, welke het thema de Gouden Eeuw heeft, wordt op 10 juni een Wetenschapsdag en
op 26 september een feest georganiseerd. Inschrijven voor
deze activiteiten kan al (via de website). Hiervoor is het nodig om ingelogd te zijn. Nadat u zich heeft ingeschreven voor
een activiteit ontvangt u een e-mail ter bevestiging. Lukt het
niet om in te loggen, dan kunt u een nieuwe gebruikersnaam/
wachtwoord aanvragen via de website. Vervolgens kunt u
aanvinken om ingelogd te willen blijven. Lukt het absoluut
niet dan kunt u contact opnemen met het secretariaat. Een
ieder wordt opgeroepen om deel te nemen aan de activiteiten.
Commissies
In het afgelopen bestuursjaar is door zowel de sectie P&K en
RA&D een symposium georganiseerd. Opvallend was de
lage opkomst bij deze symposia. Het bestuur ontvangt signalen dat er te weinig georganiseerd wordt, maar een lage opkomst doet geen recht aan alle inspanningen die verricht
worden om een activiteit te organiseren. Opgeroepen wordt
tot meer commitment om deze bijeenkomsten bij te wonen.
Het is voor commissies weinig inspirerend een lage opkomst
te hebben en doet ook geen recht aan al het werk dat zij
hiervoor verzet hebben. Daarnaast is ook gebleken dat na
een succesvol evenement het lastig is een tweede evenement neer te zetten. Langdurige verbondenheid aan een
commissie lijkt niet meer van deze tijd te zijn of niet meer in
te passen in het huidige drukke bestaan.. De andere kant die
we zien is dat commissieleden slechts in naam of zeer kortstondig participeren in een sectie of groep en dan weer afvallen.Het organiseren van evenementen voor en door leden
wordt hierdoor steeds lastiger. De vraag is nu hoe dit tij te
keren. De oplossing vanuit het bestuur is een directe vraag
aan de leden: kom met een idee voor een onderwerp, wellicht weet men zelf veel over een onderwerp dat interessant
is voor NIA leden. De leden krijgen de mogelijkheid zelf als
spreker of organisator op te treden. Denk hierbij aan een de
eigen specialisatie, is dat wellicht een onderwerp van discussie? Een van de vereisten aan de organisatie van een evenement is een begroting. Deze moet goedgekeurd worden
door het bestuur. Alleen het bestuur heeft namelijk het recht
een contract aan te gaan namens de NIA. Offertes mogen
door iedereen aangevraagd worden, maar niet ondertekend
worden namens de NIA. Na een goedgekeurde offerte kan
men aan de slag Gevraagd wordt kritisch te kijken naar de
offerte. Vaak worden zaken geoffreerd die niet noodzakelijk
zijn. Afgevraagd wordt of de secties nog bestaansrecht hebben of dat het bestuur meer een beroep moet doen op de
individuele leden. Gesuggereerd wordt om op de website
een onderverdeling in vakgebieden te maken. De leden weten van elkaar niet wat ze doen. Door zelf presentaties te
organiseren en kennis te delen kunnen we elkaar beter leren
kennen. Aangeraden wordt te rade te gaan bij de sectieleden
zodat zij met hun ervaring kunnen helpen een draaiboek op
te stellen voor het organiseren van een bijeenkomst. Om een
grotere opkomst te genereren wordt aangeraden ook aanpaNIA NIEUWS Jrg. 23 nr. 1 - december 2015

lende verenigingen uit te nodigen voor de bijeenkomsten.
Door een lid wordt geopperd platforms op te richten om met
elkaar van gedachten te wisselen i.p.v. secties. Discussies
vinden meestal al via de LinkedIn groepen plaats.
Heidag
Het bestuur heeft zich een kort weekeinde teruggetrokken in
een hotel in de bossen om na te denken over het beleid.
Conclusie is dat de NIA leden zeer geïnteresseerd zijn in elkaar en in elkaars vak. Daarnaast kunnen ze goed borrelen.
Voorgesteld wordt om 3x per jaar een netwerkborrel te organiseren, op wisselende locaties in het land. Belangrijkste
doel is dat de leden elkaar leren kennen, kort over de eigen
werkzaamheden vertellen via de zeepkistmethode. De bedoeling is dat de leden deze borrels gaan organiseren, gefaciliteerd door het bestuur. Vorig jaar is een dergelijke borrel
georganiseerd in Amersfoort. Meldt u aan als u een borrel
wilt organiseren en/of als u wilt spreken. Tijdens de heisessie
is ook de digitalisering besproken. Inmiddels ontvangt u een
digitale nieuwsflits, inschrijven voor bijeenkomsten is mogelijk via de website, de factuur is ook per e-mail gestuurd. De
leden kunnen elkaar e-mailen via de website; het e-mail
adres is niet zichtbaar, maar er kan wel contact opgenomen
worden. De gehele ledenlijst staat op het besloten gedeelte
van de website. Ondanks de digitalisering zal toch 1x per
jaar het NIA-nieuws in papieren versie verschijnen.
Onbekende leden
Van een aantal leden is alleen een naam bekend. E-mail gegevens en adressen zijn niet meer actief en facturen komen
klaarblijkelijk niet aan. In ieder geval worden de contributiefacturen niet betaald. Via LinkedIn en Google proberen we
deze mensen te vinden, maar dat lukt niet altijd. Een geprinte lijst met deze namen is aanwezig. Verzoek aan de leden is
om, indien men een van deze namen kent, deze persoon
aan te sporen zijn gegevens bij de NIA bekend te maken
(secretariaat@industrieapothekers.com).
Studenten
Vorig jaar is per e-mail en LinkedIn verzocht om stageplekken aan te bieden en rondleidingen te verzorgen. De gegevens van de aangemelde bedrijven zijn doorgegeven aan de
universiteiten en de studentenverenigingen. De KNPSV is
continu op zoek naar stageverleners voor snuffelstages. Dit
is een stage van één dag die naar eigen inzicht door het bedrijf ingevuld kan worden. De leden worden opgeroepen indien ze een (snuffel)stage kunnen verzorgen dit door te geven aan secretariaat@industrieapothekers.com.
BIG registratie StRiA
Na de succesvolle bijeenkomst van afgelopen maand lijkt de
herregistratie in een rustiger vaarwater te komen. Openstaande actiepunten zijn de toetsing en scholing voor diegenen die nu niet voldoen aan de werkuren eis van 2080 gewerkte uren in 5 jaar in het relevante vakgebied. Guus van
der Werf is op dit moment het enige StRiA lid. De leden worden opgeroepen Guus te ondersteunen bij de StRiA. Daarnaast zoekt de PAO farmacie een ad interim bestuurslid
(tijdsbesteding gemiddeld 1 dagdeel per maand). Industrieapothekers die niet kunnen voldoen aan de urenregistratie
en wel opgenomen wensen te worden in de BIG-registratie
moeten scholing en toetsing ondergaan. De StRiA en PAO
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vervullen hierin een belangrijke rol, daarom zou het bestuur
graag een afvaardiging van de NIA in beide besturen zien.
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het secretariaat.
Jaarverslag van de secretaris over 2014
Het verslag wordt ter kennisgeving aangenomen.
Financieel verslag over het boekjaar 2014
Rolf Kuipers informeert waarom er twee girorekeningen zijn.
Voor het opheffen van een van de rekeningen moeten de
voorzitter en penningmeester gezamenlijk naar de bank.
I.v.m. fulltime banen is dit niet gelukt. Voorgesteld wordt de
rekening die niet gebruikt wordt, niet op te nemen in het financieel verslag.
Begroting 2015
In de begroting van 2015 wordt uitgegaan van het aantal advertenties in 2012 en 2013 en een hoger tarief. Het aantal
advertenties bleef echter achter. Na 15 jaar is het gelukt om
in te teren op het vermogen, wat de afspraak was.
Verslag van de kascommissie over het boekjaar 2014
Rutger Smit meldt dat de stukken er goed uitzien. Zijn collega kascommissielid nam voor het eerst deel aan de kascommissie en heeft vooraf zeer veel informatie opgezocht om
goed beslagen ten ijs te komen. De kascommissie heeft alle
vertrouwen in penningmeester.
Benoeming kascommissie voor het boekjaar 2015
Rutger Smit is aftredend en niet herverkiesbaar. Ronald Cornelisz heeft nog een jaar zitting. Rob Bussink wordt per acclamatie benoemd tot lid van de kascommissie.
Begroting boekjaar 2016
Helaas kunnen we van een aantal leden niet de contributie
innen. Van deze leden (10% van het ledenaantal) zal afscheid genomen worden. Zij hebben reeds enkele herinneringsfacturen ontvangen. Twee jaar terug zijn ook 40 leden
uitgeschreven. Op de een of andere manier worden deze
mensen niet bereikt per e-mail of post. Bij de laatste herinneringsfactuur is melding gemaakt dat het lid uitgeschreven zal
worden indien het niet het contributiebedrag voldoet. Door de
vergadering wordt afgevraagd waarom zoveel moeite ondernomen wordt. Het blijkt dat vele leden na een 1e of 2e herinnering alsnog hun contributie gaan betalen. Helaas zijn er
veel leden die hun lidmaatschapsnummer niet vermelden en
daarom niet traceerbaar zijn als betalend lid. Dit leidt tot het
sturen van herinneringsfacturen.
Jaarverslag en activiteiten van de secties P&K, RA&D
Het verslag wordt ter kennisgeving aangenomen. De commissie wordt bedankt voor de inzet.
Jaarverslag en activiteiten van de Promocie
Het verslag wordt ter kennisgeving aangenomen. Han op ’t
Land wordt met een bloemetje bedankt voor zijn inzet de afNIA NIEUWS Jrg. 23 nr. 1 - december 2015

gelopen jaren.
Jaarverslag en activiteiten van de EIPG
Op verzoek van de heer Wafelman vindt zijn presentatie op
het eind van de vergadering plaats.
- De heer Wafelman heeft bij de EIPG special interestgroups
opgestart, een van de interestgroups heeft o.a. de codes of
practice vergeleken.
- Dit jaar heeft hij een lezing en workshop verzorgd op het
EPSA-congres.
- Daarnaast heeft hij een lezing gehouden over de industrie
op een informatieavond van de universiteit Utrecht.
- De General Assembly vond afgelopen weekeinde plaats in
Edinburgh.
- Mensen werkzaam in de biomedische industrie worden opgeroepen zich op te geven bij de heer Wafelman om mee te
doen aan een onderzoek.
- Aangeraden wordt de EIGP website te bekijken.
Jaarverslag en activiteiten van STIP
Het verslag wordt ter kennisgeving aangenomen.
Verslag Stichting Registratie Industrie Apothekers
Er is geen verslag ontvangen van de StRiA. Een vervangend
verslag van de herregistratiecommissie wordt voorgelezen
door de voorzitter. De leden van de herregistratiecommissie
zijn Hetty Prins, Jos van der Lubbe, Frederiek Swart en Rob
Bussink. Zo’n 110 leden waren aanwezig bij de BIG informatiemiddag in Bunnik.
Bestuursverkiezing
Op de website staat mevrouw Richert nog als secretaris vermeld, echter door de aanvaarding van een functie in het buitenland kan zij deze functie niet langer vervullen. De heer
Slappendel is bestuurslid sinds 2009 en stelt zich niet meer
verkiesbaar. Na een oproep per e-mail hebben 2 personen
aangegeven geïnteresseerd te zijn in een bestuursfunctie.
Per acclamatie worden de heer Klaas Riepma en mevrouw
Mirena Nouwen benoemd tot bestuurslid. Volgend jaar zullen
de voorzitter en penningmeester gaan aftreden. Geïnteresseerden kunnen zich reeds aanmelden.
Het bestuur zal in 2015 in de volgende samenstelling werken:
Voorzitter: Florentine Baldée-Nieuwmeyer
Secretaris: Mirena Nouwen
Penningmeester Francis Buiter-Rosenberg
Lid: Leander Brouwer
Lid: Klaas Riepma
Rondvraag
Op 10 juni is de wetenschapsdag. Thema is de Gouden
Eeuw van de farmacie, ontwikkeling van nieuwe ontwikkelingen. Voor dit thema worden nog twee sprekers gezocht die
een lezing willen organiseren.
Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 20.01 uur.
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EVEN VOORSTELLEN

VACATURES BESTUURSLEDEN

Tijdens de ALV op 23 april 2015 zijn Eveline Richert en Gijs
Slappendel afgetreden als bestuursleden. Bij dezen wil het
bestuur hen nogmaals hartelijk danken voor hun inzet al die
tijd! Er zijn ook twee nieuwe bestuursleden aangetreden, die
zichzelf hieronder kort zullen introduceren.

In aansluiting op de introductie van deze nieuwe bestuursleden doen we ook een oproep voor nieuwe bestuursleden:
Helaas nemen in april 2016 twee bestuursleden afscheid,
namelijk Florentine Baldée-Nieuwmeijer en Francis Buiter.
Daarom hebben we urgent nieuwe bestuursleden nodig!
Dus, waarom ga jij je opgeven?
1. Wat is er mooier dan een bijdrage te kunnen leveren en
ook invloed te kunnen uitoefenen?
2. Het kost je maar een beperkt aantal uren per jaar, wel
bestede uren! Iedere eerste dinsdag vergaderen we in het
midden van het land.
3. Functioneren binnen de NIA is altijd goed voor je netwerk
en staat goed op je CV! Dus waarom zou je je niet opgeven? Aarzel niet en geef je vandaag nog op. Dat kan door je
naam en contactgegevens te mailen naar het secretariaat: secretariaat@industrieapothekers.com

Klaas Riepma
Bestuurslid van de NIA sinds voorjaar
2015. Afgestudeerd in Groningen als
apotheker in 1986, gepromoveerd in
de farmaceutische Technologie bij
Prof. Lerk. Woont en werkt in Valkenburg aan de Geul. Getrouwd, werkt bij
Curesupport, het bedrijf van hem en
zijn echtgenote, dat consultancywerk
doet op het grensvlak van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, cosmetica en voedingssupplementen. Daarnaast groeit de afdeling productontwikkeling en productie in onze producten snel. De stap om in
het bestuur van de NIA te stappen is een logisch gevolg van
mijn interesse voor het vak van industrie-apotheker en de
enorme veranderingen die komende jaren daarin zijn te verwachten zoals doorvoeren van o.a. de herregistratie in het
BIG register. Zoiets kun je van de zijlijn volgen, beter vind ik
het daarin een actieve rol te spelen.

Mirena Nouwen
Ik ben Mirena Nouwen, en ik
maak sinds april deel uit van
het NIA bestuur. Voordat ik in
het bestuur ging ben ik actief
geweest in de RA&D sectie,
onder meer met de organisatie van het symposium
‘Orphan drug for kids’. Sinds
anderhalf jaar werk ik met
veel plezier als Director CMC bij ProQR, een jong bedrijf
met grote ambities. Hiervoor heb ik 8 jaar gewerkt als consultant CMC/project manager voor Kinesis Pharma, een
consultancy bedrijf (en CRO) in Breda in early drug development. Dit was een leuke, afwisselende baan met veel verschillende soorten projecten, wat me de gelegenheid heeft
gegeven een indruk te krijgen van allerlei verschillende farmaceutische bedrijven in vele soorten en maten. Mijn eerste
functie na mijn afstuderen als apotheker was bij de overheid
als chemisch-farmaceutisch beoordelaar, destijds nog bij het
RIVM. Ik ben getrouwd met een industrie apotheker, en we
hebben samen 3 heerlijke kinderen. Momenteel ben ik in
mijn vrije tijd hard aan het trainen om de alternatieve elfstedentocht (200 km) te rijden op de Weissensee, om voor
Skate4Air geld op te halen voor onderzoek naar Cystic Fibrosis (sponsoren mag! Kijk op http://skate4air.nl/nl/
participants/profile/675).
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RAAMPLAN FARMACIE
De NIA heeft een adviserende rol in de projectgroep
die bezig is het ‘Raamplan Farmacie’ te herschrijven.
Dit raamplan is een overkoepelende beschrijving van
de opleiding tot apotheker in Nederland, en de opdrachtgevers zijn de faculteiten Farmacie / Biofarmaceutische wetenschappen in Groningen, Utrecht en
Leiden, samen met de KNMP.
De laatste versie van het raamplan stamt uit 2006 en
herschrijven is nodig om de ontwikkelingen in het farmaceutische domein te kunnen borgen in het onderwijscurriculum, de opleidingen beter op elkaar en op
de vervolg opleidingen (openbaar apothekers specialist en ziekenhuisapotheker specialist) af te stemmen,
de opleiding in een internationaal kader te plaatsen, de
aansluiting te borgen met die apothekersberoepen
waarvoor het hebben van een apothekerstitel relevant
is (zoals omschreven in de wettelijke kaders zoals de
wet BIG), en de samenwerking van de opleidingen
farmacie en geneeskunde en apothekers en artsen te
verbeteren.
Door de adviserende rol actief te vervullen hopen we
te kunnen zorgen dat de competenties van de net afgestudeerde apothekers ook voldoende zijn om in de
farmaceutische industrie en andere verwante werkvelden, waarvoor minder of geen wettelijke kaders vastgelegd zijn, maar waarin apothekers wel een rol spelen zoals bij de overheid, medische hulpmiddelen, voedingssupplementen, consultancy etc. aan de slag te
kunnen.
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NIA LUSTRUM 2015
Een lustrumjaar blijft een bijzonderheid. Wanneer een vereniging de pensioengerechtigde leeftijd van 65 behaalt is dat
natuurlijk reden tot een feestje! De NIA is namelijk allerminst
aan het eind van de carrière. Dit blijkt wel uit de opkomst op
de allereerste activiteit voor het lustrum; de Nieuwjaarsreceptie. In een werkelijk volgepakt Oudaen zijn wij onthaald
op een rondleiding door de brouwerij, allerlei soorten bieren
en een ontvangst door een spreker uit de Gouden Eeuw.
Deze spreker deed in het theater uitgebreid verslag van de
kwalen en de geneeswijzen uit de Gouden Eeuw. Hoe gruwelijk de ziektes en de middelen ook klonken, dit deed niets
af aan de eetlust! Na deze ontvangst en de toespraak van de
voorzitter stond er een groots buffet klaar. Tot in de late uren
is er nog doorgeborreld in Oudaen.
Na de nieuwjaarsreceptie was de ALV de volgende gelegenheid voor een glorieuze ontvangst. Op de Bataviawerf kregen wij de gelegenheid de kanonnen wel van zeer dichtbij te
bewonderen. Echte kanonskogels worden er niet meer afgevuurd, maar onder het genot van een bitterbal was er zeker
gelegenheid tot schietoefeningen. De oudere en zeer ervaren begeleiders konden in ieder geval genoeg vertellen over
de historie en voorafgegaan door een stemmige melodie
werden de kanonnen afgeschoten!
De Bataviawerf bood gelegenheid tot een discussie over de
toekomst en het beleid van de NIA vooraf aan de vergadering. De laatste jaren worden de algemene ledenvergaderingen ook gebruikt om de leden te raadplegen en om nieuwe
ideeën voor te leggen. Omdat men slechts achteraf kan
spreken van een Gouden Eeuw, weten we natuurlijk nog niet
in welke tijden de NIA nu vertoeft, maar door participatie van
de leden kunnen we wellicht bij het volgende jubileum ook
terugkijken op een gouden tijd.
In Utrecht heeft ook nog het oud-bestuursledendiner plaatsgevonden. Tijdens dit diner werd ook over de geschiedenis
van de NIA gesproken. Ieder oud-bestuurslid haalde herinneringen op aan de bestuursjaren en de veranderingen die
sindsdien hebben plaatsgevonden. Onder het genot van een
goed diner en een goed glas wijn was er uitgebreid de gelegenheid om bij te praten en terug te kijken op de prestaties
uit het verleden. De geschiedenis van de NIA is zeker niet zo
roerig als de vaderlandse geschiedenis!
Helaas is het niet gelukt om het lustrumsymposium ook te
organiseren. Ondanks verwoede pogingen en grote inzet van
verscheidene leden van de lustrumcommissie kwam dit symposium niet van de grond. Wat in het vat zit verzuurt echter
niet.
Het hoogtepunt van het lustrumjaar vond letterlijk hoog
plaats. Op de hoogste verdieping van de Metaalkathedraal te
Utrecht werd een historisch diner voorgeschoteld; na de ontvangst in de bar waar een ieder al bij kon praten, verplaatste
het gezelschap zich naar de daketage waar onder de dakbogen de tafels, de muziek en een deel van het diner al klaar
stonden. Onder de klanken van de jazzband werd aan de
lange tafels genoten van het diner. Een bijzondere sfeer met
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kunst uit die Gouden Eeuw en een hoofdgerecht met vergeten groenten, deed ons herinneren aan hoe het toen was en
waarderen waar we nu zijn. Het kaasplateau werd als stilleven gepresenteerd. Bijna te mooi om niet van te genieten!
Maar terug in de realiteit wel heel bijzonder van smaak.
Met dit lustrumfeest aan het einde kijken we terug op een
mooi lustrumjaar maar kijken we ook al weer reikhalzend uit
naar het nieuwe jaar waar ook dan de NIA samen met zijn
leden weer iets bijzonders van zal maken. Immers zonder
enthousiaste en actieve leden, geen activiteiten maar ook
geen gezelligheid. Dank u wel voor u aanwezigheid/inzet
voor de NIA in het afgelopen jaar/jaren.

BIG HERREGISTRATIE
De eerste herregistratiedatum voor apothekers die ingeschreven staan in het BIG register nadert met rasse schreden. Voor apothekers die op 1 januari 2012 al in het BIG
Register stonden ingeschreven is dat 1 januari 2017. Elke
BIG-geregistreerde apotheker krijgt een half jaar voordat zijn
of haar registratie verloopt daarover persoonlijk bericht van
het CIBG. Iedereen die in de afgelopen vijf jaar minimaal
2080 uur (=gemiddeld 8 uur per week) werkzaamheden verrichtte die tot het deskundigheidsgebied van een apotheker
behoren, kan zijn BIG-herregistratie zonder aanvullende eisen aanvragen. Zorg er dus voor dat u deze werkzaamheden
tijdig in kaart brengt en het benodigde ‘bewijsmateriaal’ verzamelt om dat te kunnen aantonen. Daarvoor is o.a. een
werkgeversverklaring nodig. Wie in die 5 jaar bij verschillende bedrijven heeft gewerkt heeft van al die bedrijven een
aparte werkgeversverklaring nodig. Het CIBG gaat steekproefsgewijs controleren of de aangeleverde gegevens correct zijn. Bij de KNMP wordt er op dit moment gewerkt aan
een ‘beslisboom’ waarmee apothekers zich een beeld kunnen vormen of zij voldoen aan het beoordelingskader herregistratie apothekers. Het beoordelingskader kan worden gedownload van de website www.bigregister.nl.
Om u als NIA-lid te helpen u voor te bereiden op het herregistratietraject organiseert de NIA Werkgroep Herregistratie
(Vervolg op pagina 7)
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Wet BIG op donderdag 17 en dinsdag 22 maart 2016 een
tweetal interactieve voorlichtings/trainings bijeenkomsten
waarop u zult worden bijgepraat over de stand van zaken ten
aanzien van de BIG Herregistratie. Ook Jurriane Rendering,
juridisch adviseur van de KNMP, heeft haar medewerking
daaraan weer toegezegd. Op beide avonden wordt een identiek programma aangeboden; u hoeft zich dus maar voor één
van beide avonden aan te melden. Voorafgaand aan de bijeenkomst krijgt u ‘huiswerk’ toegestuurd waarmee u thuis
alvast aan de slag kunt om te bepalen wat uw herregistratiestatus is. Apothekers die niet kunnen voldoen aan de werkervaringseis kunnen door het behalen van een periodiek registratie certificaat (PRC) alsnog herregistratie aanvragen.
Voor het verkrijgen van een PRC moet er een toets te worden gedaan. De toets wordt afgenomen door PAOFarmacie
in opdracht van de departementen farmacie van de RUG en
de UU. Wie bij deze toets een voldoende scoort ontvangt
een PRC, waarmee herregistratie in het BIG-register mogelijk is. Meer informatie over de toets is te vinden op
www.paofarmaciebigherregistratie.nl. KNMP en PAOFarmacie zijn bezig met het opstarten van een communicatietraject
over de herregistratie. In het kader daarvan zal binnenkort in
het Pharmaceutisch Weekblad (PW) een artikel verschijnen.
Omdat niet alle NIA leden lid zijn van de KNMP en het PW
niet ontvangen, zal het betreffende artikel, zodra het verschenen is, doorgeplaatst worden op de NIA website
www.industrieapothekers.com. We houden u op de hoogte!

1-DAG STAGEPLAATSEN GEZOCHT
Voor enkele enthousiaste studenten farmacie is het bestuur
op zoek naar verschillende stageplekken. Het betreft een
zogenoemde kennismakings- of snuffelstage waarbij de studenten graag meer te weten komen over een vakgebied.
Studenten komen over het algemeen 1 dag een kijkje in de
keuken nemen. Alle studenten hebben nu al zeer gerichte
vragen, dus uw kans meer over uw vak, bedrijf en functie te
delen! Het is natuurlijk ook mogelijk dat u samen met collega's invulling aan deze dag geeft. Heeft u de mogelijkheid
om een student in 1 dag kennis te laten maken met uw vak
en bent u werkzaam in de QA/QC, Productie of Marketing
wilt u dan contact opnemen met secretariaat@industrieapothekers.com? Leander Brouwer zal contact
met u opnemen en u en de student met elkaar in contact
brengen.

trie. René en Koen hebben onlangs besloten het stokje over
te dragen aan een nieuwe generatie enthousiaste jonge
industrie-apothekers: Penny Gilberts (RA (EU) Sandoz),
Tonnis Jan Kruizinga (QA Sandoz), Ton Steen (QP Centrafarm), Astrid Thorissen (QA Fagron) en Rob van de Velde
(Productie, Astellas). Zij zullen vanaf heden de borrels van
STIP organiseren en zij hopen daar vele collega's te treffen.
Ben jij een jonge apotheker/bio-farmaceut en wil je op de
hoogte blijven van de activiteiten van STIP? Meld je dan
aan voor de STIP-groep op LinkedIn.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 2016
Graag willen we ook dit jaar het glas weer met u heffen u om
het nieuwe jaar in te luiden! Dit jaar zal de nieuwjaarsbijeenkomst gehouden worden op donderdag 21 januari 2016, in
´Het Oude Tolhuys´ in Utrecht. Uiteraard laten we u niet met
een lege maag naar huis gaan, dus ook voor een diner wordt
gezorgd. Voorafgaand aan de borrel en het diner heeft u de
mogelijkheid om uw vaardigheden te testen en te meten met
NIA-collega's, namelijk in de Lean Game die we in samenwerking met Xendo kunnen aanbieden:
Lean Game NIA
GMP, compliance, regelgeving, controles ...... ja, vanzelfsprekend in onze industrie. Maar, we moeten ook op het
juiste moment het juiste product leveren aan veeleisende
klanten. En we moeten ook nog efficiënt werken en kosten
besparen. Kortom, veel ogenschijnlijk tegenstrijdige eisen en
verwachtingen. De Lean Game laat zien dat het mogelijk is.
Wij nodigen u uit voor een interactieve game, waarin u zelf
zult ervaren, dat lean-principes ook in onze bedrijfstak toepasbaar zijn. Samen met uw NIA-collega's gaat u in drie
teams een bedrijf vormen, die in een race tegen de klok de
juiste producten gaan leveren aan een veeleisende klant.
Via de website kunt u zich inschrijven voor de zowel de Lean
Game als voor de borrel en het diner!
16.00-18.30 uur: Lean Game
vanaf 18.00 uur: Borrel en diner
We hopen u in groten getale te kunnen verwelkomen!
Het NIA bestuur

AGENDA
STIP NIEUWSBERICHT
Enkele jaren geleden begonnen René Huiskes en Koen Belgers met een nieuw initiatief: STIP.
STIP staat voor Startende en Talentvolle Industriële Pharmaceuten en heeft tot doel een platform te vormen voor jonge
apothekers/bio-farmaceuten in de farmaceutische industrie.
Binnen korte tijd hebben ze een netwerk weten te creëren
zoals dat nog niet bestond binnen de farmaceutische indusNIA NIEUWS Jrg. 23 nr. 1 - december 2015

21 januari 2016 (donderdag)
NIA Nieuwjaarsbijeenkomst
Locatie: Het Oude Tolhuys - Utrecht
Tijd: Lean Game: 16:00-18:30 uur / Borrel en diner
vanaf 18:00 uur
Organisatie: NIA bestuur
Informatie: Zie aankondiging elders in deze NIA Nieuws
Aanmelding: www.industrieapothekers.com
(Vervolg op pagina 8)
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17 en 22 maart 2016 (donderdag resp. dinsdag)
Interactieve voorlichtings-/trainingsmeeting Herregistratie Wet BIG
Locatie: Postillion Hotel Utrecht Bunnik (let op: ingang parkeerplaats gewijzigd. Navigatie: Baan van Fectio )
Tijd: vooravond (waarschijnlijk18:00-20:30 uur)
Organisatie: Werkgroep Herregistratie.
Informatie: Zie aankondiging elders in deze NIA Nieuws
Aanmelding: www.industrieapothekers.com
Let op: op beide avonden wordt hetzelfde programma
aangeboden. U kunt zich maar voor 1 avond aanmelden
14 april 2016 (donderdag)
NIA ALV
Locatie en tijd: nadere info volgt per e-mail
Organisatie: NIA bestuur
Aanmelding: www.industrieapothekers.com
mei 2016
Minisymposium ‘Recall’
Locatie en tijd: nadere info volgt per e-mail
Organisatie: NIA bestuur
Aanmelding: www.industrieapothekers.com

COLOFON
Uitgave: Vereniging Nederlandse Industrie Apothekers (NIA)
NIA NIEUWS verschijnt 1 x per jaar als hard copy - Oplage: 550
exemplaren
Redactie NIA-Nieuws
H. Prins
Bestuur NIA
F.J.S. Nieuwmeyer voorzitter@industrieapothekers.com
(voorzitter)
M. Nouwen secretaris@industrieapothekers.com (secretaris)
F.H.G.T. Buiter-Rosenberg penningmeester@industrieapothekers.com (penningmeester)
K.A. Riepma bestuurslid1@industrieapothekers.com (lid)
L.Q. Brouwer bestuurslid2@industrieapothekers.com (lid)
Bestuurssecretariaat: Tineke van der Wal-Zoer  secretariaat@industrieapothekers.com
Correspondentieadres
Postbus 2756  3800 GJ AMERSFOORT 
secretariaat@industrieapothekers.com

23 juni 2016 (donderdag)
Zomerborrel
Locatie en tijd: nadere info volgt per e-mail
Organisatie: NIA bestuur
Aanmelding: www.industrieapothekers.com

NIA SECTIES & COMMISSIES
Kascommissie
Ronald Cornelisz Rob Bussink
StRIA
Jos van der Lubbe  Guus van der Werff 
WAR
Annemiek Hildebrand-Bosman

Bankrekeningnummer
IBAN: NL88INGB 0000 404963 t.n.v. Vereniging NIA
SWIFT Adres (BIC): INGBNL2A
Het is voor de NIA niet mogelijk om op facturen een “purchase order” (PO)
nummer te vermelden. Bij betaling van het lidmaatschap door de werkgever dient u zelf de factuur te voldoen en deze later te declareren bij uw
werkgever

Correspondentieadres StRIA
Postbus 30460  2500 GL Den Haag  tel: 070 - 373 72 90
Lidmaatschap
(Buiten)gewoon lidmaatschap van de NIA: € 85,-- per jaar
Buitengewoon lidmaatschap zonder functie: € 30,-- per jaar
Student lidmaatschap: € 15,-- per jaar
Voor Informatie over het lidmaatschap van de NIA en aanmelding
als (buiten)gewoon- of student-lid kunt u terecht bij het NIA secretariaat : secretariaat@industrieapothekers.com

Herregistratie-commisie
Jos van der Lubbe Hetty Prins Rob Bussink Frederiek
Swart

Lustrumcommissie
Meggie Cox • Lotte Huinink • Phan Ahn Dao
EIPG
Amon Wafelman
STIP
Penny Gilberts  Tonnis Jan Kruizinga  Ton Steen  Astrid
Thorissen  Rob van de Velde
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Advertenties
NIA Nieuws biedt de mogelijkheid om advertenties te plaatsen.
Voorafgaand aan plaatsing worden advertenties door de redactie
inhoudelijk beoordeeld.
Kosten van advertenties: 1/1 pagina € 600,-; 1/2 pagina € 375,-;
1/4 pagina € 250,- (prijzen onder voorbehoud)
Plaatsing van advertenties op de website is ook mogelijk. Kosten van
adverteren zijn: € 750,- voor een periode van drie weken. De advertentie
op de website wordt uiterlijk vier dagen na acceptatie op de website geplaatst. Duur van de plaatsing is drie weken ingaand vanaf het moment
van verschijnen. Verlenging van de advertentieduur is mogelijk. Voor
verlenging geldt hetzelfde plaatsingstarief. Informatie via secretariaat@industrieapothekers.com. Prijswijzigingen en fouten voorbehouden.
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