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Aandacht voor fundamenten apothekersvak bij aanvang masterstudie

Farmaciestudenten en
knmp halen banden aan
Auteur Michiel Hartkamp,
afdeling Communicatie

dan aandacht aan de actualiteit, het lobbywerk en de
communicatie in het algemeen.”

knmp-bestuurssecretaris Rob de Wolf startte

Registratiefase

afgelopen jaar namens het knmp-bestuur een nieuwe
traditie. Het betrof de ceremoniële overhandiging
van het Handvest van de apotheker aan studenten
van de masteropleiding farmacie aan de School of
Pharmacy van de Universiteit Utrecht.

Sinds afgelopen jaar wordt ook het afronden van de
vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist met
enig ceremonieel gevierd bij de knmp. De Wolf: “Na deze
mijlpaal zijn de apothekers echt klaar om zelfstandig in de
praktijk aan de slag te gaan. Een moment dat waard is met
elkaar te vieren.”

Masterdag
Ook tijdens de studie wil de knmp graag in beeld zijn
bij de studenten. Dat gebeurt op twee momenten: in
het vierde en in het zesde jaar. Zo zijn reeds honderden
farmaciestudenten uit Groningen, Utrecht en de
biofarmaciestudenten uit Leiden bij de knmp te gast
geweest.
Marije Hagendoorn, communicatieadviseur bij de knmp
en coördinator van de studiedagen: “De vierdejaars krijgen
een introductie over de inhoudelijke kant van de farmacie
en hoe de knmp daaraan bijdraagt. Denk aan uitleg
over het Geneesmiddel Informatie Centrum (gic) en
een rondleiding door het Laboratorium der Nederlandse
Apothekers (lna). In het zesde jaar ligt het accent op de
sector en het apothekerschap in de praktijk. We besteden
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De betrokkenheid met farmaciestudenten is belangrijk,
niet in de laatste plaats omdat zij de nieuwe generatie
apothekers vertegenwoordigen. Het Handvest van de
apotheker is nadrukkelijk bedoeld voor álle apothekers, waar
ook werkzaam. Hierin is de professionele grondslag van het
apothekersvak neergeschreven. Het document sluit dus ook
aan bij het masterprogramma farmacie.
De Wolf zei er tijdens de eerste uitreiking het volgende
over: “Als jullie over een aantal jaren de arbeidsmarkt
betreden, heeft de maatschappij dringend behoefte aan
méér openbare apothekers en ziekenhuisapothekers.
Het aantal oudere polyfarmaciepatiënten stijgt enorm.
Zij zullen zorgvuldig begeleid moeten worden bij hun
complexe medicijngebruik. Hoe apothekers daarmee aan
de slag kunnen, werken we nu uit. Zo zorgen we ervoor dat
de sector inhoudelijk klaar is voor jullie, de nieuwe lichting
apothekers.”

feestelijke diplomauitreiking bij knmp aan apothekers die geslaagd zijn
voor de opleiding tot openbaar apotheker specialist.
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