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Farmaceutisch Historische Dag in Oss

De pilrevolutie in Nederland
De geschiedenis van de anticonceptie in Nederland stond
6 november centraal tijdens de Farmaceutisch Historische
Dag bij msd in Oss. Sprekers belichtten hoe een farma
ceutische noviteit in enkele decennia uitmondde in een
maatschappelijke revolutie.

Historisch erfgoed
In kort Historisch Actueel werd stilgestaan
bij twee bijzondere initiatieven die ontstaan
zijn na de noodgedwongen sluiting van het
Nationaal Farmaceutisch Museum (nfm) in
Gouda. Het nfm heeft een nieuwe identiteit
gekregen. Verleden, heden en toekomst ontmoeten elkaar in een nieuw soort museum

omgeving: het virtuele museum. Innovatie,
inspiratie en educatie zijn hierbij leidend.
Wie een kijkje wil nemen, kan terecht op
www.farmaceutischmuseum.nl. Hier kan de
bezoeker door het virtuele museum wandelen, het apothekersspel doen of in de huid
kruipen van een apotheker in de zeventiende
of negentiende eeuw.
Aan het Foksdiep 6 te Urk is het Centrum
voor farmaceutisch erfgoed De Eenhoorn
gevestigd. Dit biedt plaats aan een schat aan
historisch materiaal, zoals geneesmiddel
verpakkingen en pillenplanken. Ook zijn er
vele boeken over historische farmacie, farma
ceutische tijdschriften en documentatie
materiaal over geneesmiddelen te vinden.
De Eenhoorn is iedere tweede woensdag en
vierde zaterdag van de maand geopend van
10.00 tot 15.00 uur.
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Hoogleraar geschiedenis van de farmacie
Toine Pieters liet in zijn lezing onder meer
zien hoe Nederlanders een grote rol hebben
gespeeld bij de ontdekking van geslachts
hormonen. Huisarts Fons Sips hield een
bevlogen verhaal over hoe de introductie
van de pil het functioneren van de huisarts
beïnvloedde. De huisarts moest opeens het
gesprek aangaan over seksuele problemen,
terwijl hij daarvoor niet was opgeleid.
Jelto Drenth, arts/seksuoloog, vertelde over de
belangrijke rol die de Rutgers Stichting heeft
gespeeld. De Rutgershuizen waren voor veel
vrouwen een ‘toevluchtsoord’, wanneer ze niet
naar hun eigen huisarts wilden of konden gaan.
Frits Rosendaal stond stil bij veertig jaar debatteren over tromboserisico’s en het hogere
risico op trombose bij de derdegeneratiepil.
Hij plaatste kritische kanttekeningen bij de
berichtgeving in de media over het systeem
van het melden van bijwerkingen in Nederland. Pas na publiciteit over de Diane-pil
kwamen met terugwerkende kracht veel
meldingen los, voor het overgrote deel van
patiënten. Leon Jacobs van msd sprak, tot
slot, over de ontwikkeling en productie van
het anticonceptiestaafje en therapietrouw van
vrouwen in ontwikkelingslanden.

Meer weten over de Commissie voor de Geschiedenis van
de Farmacie? Mail naar: geschiedenis@knmp.nl.
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