NIEUWSBRIEF MAART 2017
DAG VAN DE ZIEKENHUISAPOTHEKER
2017
SUCCESVOLLE EDITIE
Met een opkomst van meer dan 200
werkende leden en de deelname van
verschillende firma’s was de dag van de
ziekenhuisapotheker een groot succes. Dit is
voor een groot stuk te danken aan het
programma dat tot stand kwam door de vele
collega’s die onder andere instonden voor 7
workshops en die feedback gaven over de
werking van de VZA werkgroepen. De
presentatie van de algemene vergadering is
consulteerbaar op de VZA website.
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We nemen afscheid van 2 jonge collega’s
Marjoleine Desmedt en Karen Vercruysse en
danken hun voor hun inzet het afgelopen
jaar. Wij hopen dat zij zich verder
enthousiast zullen inzetten voor onze
vereniging.

VOORSTELLING NIEUW VZA BESTUURSLID
SABRINA COMMEYNE
Mijn naam is Sabrina
Commeyne. Ik werd
geboren op 14 maart
1972 en groeide op als
enig kind in het WestVlaamse Lendelede.
Als net afgestudeerde
ziekenhuisapotheker
(UGent) kon ik in de
zomer van 1996 aan de
slag in de Kliniek Zwarte Zusters te Ieper –
na een fusie werd dit het Jan Yperman
Ziekenhuis. Begin 2002 maakte ik dan de
overstap naar Oostende, waardoor ik 12
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fantastische jaren als hoofdapotheker in het
AZ Damiaan op mijn CV heb staan.
In april 2014 kreeg ik het aanbod om in het
UZ Gent als hoofdapotheker te werken. Dit
was voor mij een unieke kans die ik moeilijk
kon laten liggen! Ondertussen zijn we bijna
3 jaar verder, en is het er nog steeds erg fijn
werken in een prachtig team dat ervoor
zorgt dat het steeds opnieuw even boeiend,
afwisselend en leerrijk is als mijn eerste dag.
Als kersvers bestuurslid van de VZA deel ik
de visie van een goed draaiend bestuur in
alle openheid en samenwerking én in het
belang van alle werkende leden. Een bestuur
is meer dan een groep mensen die
bijeenkomt.
Het
zijn
gepassioneerde
beroepsuitoefenaars die hun tijd en energie
willen (en kunnen) steken in de verdere
ontplooiing van een stabiele vereniging met
het oog op een verdere professionalisering.
In deze context wil ik graag en met plezier
en trots deel uitmaken van dit nieuwe
bestuur. Met veel enthousiasme ga ik deze
uitdaging aan.

NIEUW LOGO
Tijdens de Dag van de ziekenhuisapotheker
werd in primeur het nieuwe VZA logo
voorgesteld. Dit werd na een wedstrijd
gekozen door de leden.

OVERZICHT GEPENSIONEERDEN
Volgende collega’s gingen na een rijke
gevulde loopbaan op pensioen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beatrise De Muer
Lidia De Roeck
Cecile Dekeyster
Alan Michels
Marianne Olbrechts
Erik Pauwels
Paul Tisaun
Lieve Van Tassel
Frank Vancoillie
Ludo Willems

AWARDS
Baxter Award
Dit jaar ging de Baxter award naar Apr. Lore
Holmstock van het Jessaziekenhuis Hasselt
voor het project: “Het verhogen van Patient
Empowerment door middel van een mobiele
applicatie bij patiënten behandeld met
antiretrovirale geneesmiddelen in het Jessa
ziekenhuis”.
Amgen Scientific Award for Hospital
Pharmacists 2016
De eerste prijs van de Amgen Scientific
Awards ging naar een optimalisatieproject
rond dienstverlening waar ieder ziekenhuis
vandaag de dag mee bezig is.
Tine Van Nieuwenhuyse en Sabrina De
Winter van UZ Leuven met: “COA - Check of
medication appropriateness ”.
De tweede prijs van de Amgen Scientific
Awards werd uitgereikt naar een project dat
inpikt op de nood aan transmurale zorg en
aantoont dat de ziekenhuisapotheker daar
een belangrijke rol in speelt.

AANGEPAST STATUUT
Het VZA statuut werd aangepast waardoor in
de
toekomst
de
bestuursverkiezingen
elektronisch kunnen verlopen. Daarnaast
bestaat nu ook de mogelijkheid om naast de
12 bestuursleden twee bestuursleden te
coöpteren (1 uit de groep van de werkende
leden en 1 uit de groep van de
ziekenhuisapothekers in opleiding).

Sandrina von Winckelmann en Astrid
Vantrappen
van
Imeldaziekenhuis
Bonheiden
met
“OPAT
-(Outpatient
Parenteral Antimicrobial Therapy) ”.
Alle inzendingen voor de Amgen Scientific
Award for Hospital Pharmacists 2016 zijn
consulteerbaar op de VZA website.
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VZA WERKGROEPEN
De realisaties en doelstellingen van de VZA
werkgroepen zijn consulteerbaar op de VZA
website. Hieronder de werkgroepen met de
voorzitter:
Antibiotica

Ina Van den Borre

Bereidingen

Sarah Van Broek

Implantaten

An Govaers

Intercollegiale toetsing
en medicatieveiligheid

Thomas De Rijdt

Klinische farmacie

Elke De Troy

Klinische studies

Annelies Vranckx

Pletmedicatie

Carine De Vroe en
Sabine Deryckere

Productinformatie fiches
(PIF’s)

Ellen Oudaert

Psychiatrie

Danny Vrijders

Transmurale Zorg

Sarah Mertens
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