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edereen werkt, streeft, denkt en politiseert voor
I
Zichzelf, voor zijn eigen persoontje, zijn eigen
roem, of voor een partij. Inplaats daarvan zou
het werk en de geestelijke inspanning en verheffing
van allen gezamenlijk in een stroom moeten uitmonden
die alleen aan de mensheid toebehoort en waarin prestatie of vergissing van de enkeling algauw anoniem
wordt, ongeveer zoals het in vroeger eeuwen van de
kerk, bij kerkvaders enz., was.
Hermann Hesse: Zinnig eigenzinnig
1920/1921

We leven thans in een tijdsbestek waarin belangrijke veranderingen
plaatsvinden. De neergaande conjunctuur brengt grote materiële en daaraan verbonden immateriële zorgen met zich mee. Welhaast vanzelfsprekend deelt de Universiteit in deze zorgen en wordt geen onderdeel
daarvan gespaard. Ook de universitaire farmacie-opleiding staan ingrijpende veranderingen te wachten. Wat betreft de beroepsuitoefenaren
van de farmacie en wel in het bijzonder de apothekers kan worden opgemerkt dat deze groep in toenemende mate op kritiek uit de samenleving
stuit. Hun plaats in de gezondheidszorg is niet meer zo vanzelfsprekend
afgebakend als dat in het verleden het geval was. Weliswaar is de wettelijke taak van de apotheker nog steeds het bereiden en afleveren van
geneesmiddelen, maar er treden verschuivingen in het takenpakket op.
Het zelf bereiden van geneesmiddelen is door de opkomst van de industriële bereiding sterk teruggedrongen. Ook de feitelijke zorg van de afleverende apotheker voor de deugdelijkheid van de door hem verstrekte
geneesmiddelen lijkt deels in belangrijkheid te zullen afnemen. Dit blijkt
uit een door de Studiegroep Kwaliteitsbevordering' voorgestelde wijziging van art. 19 van het Besluit Uitoefening Artsenijbereidkunst (BUA).
De wijziging houdt in dat de verantwoordelijkheid van de apotheker voor
de deugdelijkheid van door hem afgeleverde geneesmiddelen zich beperkt
tot eigen bereidingen, dit in tegenstelling tot de huidige situatie waarin de

apotheker moet instaan voor de deugdelijkheid van alle door hem afgeleverde geneesmiddelen. Fabriekmatig vervaardigde geneesmiddelen behoeven dan slechts op identiteit (à vue) onderzocht te worden. Tegenover
deze in omvang afnemende taken staat een aantal taken die in belangrijkheid toenemen. Tot deze taken behoren de meditatiebewaking, de advisering van de arts en de voorlichting van de patiënt. Het ontwikkelen van
deze nieuwe taken is mede oorzaak van het meer in de openbaarheid
treden van de apotheker.
Bij het spreken over het vakgebied van de farmaceutische analyse
spelen de hiervoor aangestipte ontwikkelingen een belangrijke rol.
Immers de inrichting van het onderwijs en de ontwikkeling van het onderzoek in defarmaceutische analyse zullen in belangrijke mate afhangen van
de door de overheid uitgezette beleidslijnen en verstrekte middelen, van
de maatschappelijke behoefte aan apothekers en farmaceuten en de door
hen uit te voeren taken in de samenleving. Verschuivingen in het takenpakket van de apotheker zullen noodzakelijkerwijs leiden tot een bijstelling indezelfde zin van de inrichting van de daarop voorbereidende studie.

analyses in biologisch materiaal zijn eveneens het aantonen van de aanwezigheid van de stof en het bepalen van de hoeveelheid daarvan van
belang. Hierbij komen voor bepaalde toepassingsgebieden tevens het
aantonen en bepalen van zijn metabole omzettingsprodukten.
In de omschrijving van farmaceutische analyse werd aangegeven dat de
kennis van een aantal basisvakken noodzakelijk is. De organische, anorganische en fysische chemie moeten het inzicht ín de fysische en
chemische eigenschappen van het te analyseren geneesmiddel verschaffen. De fysische eigenschappen zijn belangrijk bij het kiezen van een
eventueel benodigde isolatieprocedure, het kiezen van een fysische meetmethode en meer in algemene zin bij het kiezen van een geschikte
chemische omzetting. Kennis van de chemische eigenschappen maakt het
mogelijk een geëigende chemische omzetting te kiezen. Deze chemische
omzetting kan de basis van de analysemethode vormen, maar kan ook
dienen om de stof in een voor analyse geschiktere vorm om te zetten of om
de detectie te vergemakkelijken. De kennis van de chemische eigenschappen isbovendien noodzakelijk voor het verkrijgen van inzicht in de stabiliteit van de stof. In verband met het onderzoek naar de zuiverheid van een
geneesmiddel is het nodig kennis te hebben omtrent de synthese van de
stof, teneinde daaruit de aard van de verontreinigingen tekunnen afleiden.
Voor het kiezen van geschikte identificatie- en zuiverheidsreacties is het
nodig inzicht te hebben in de selectiviteit en gevoeligheid van de
chemische omzetting. Bij het kiezen van een chemische omzetting ten
behoeve van een gehaltebepaling zijn tevens de reproduceerbaarheid en
de mogelijkheden van eindpuntsindicatie wanbelang.
De hiervoor omschreven kennis van de fysische en chemische eigenschappen van het geneesmiddel wordt dienstbaar gemaakt aan het rationeel kiezen van de benódigde analysemethode. Het is daarom nodig
overzicht te bezitten over en gedégen kennis te hebben van de beschikbare
analysemethoden. De expansieve ontwikkeling van de analytische chemie
heeft een groot assortiment van bruikbare methoden opgeleverd. De taak
van de farmaceutisch analyticus is nu om de juiste analysemethode te
kiezen bij de gestelde analyse-opdracht. De uiteindelijke keuze van de
analysemethode hangt af van een aantal factoren. De belangrijkste factor
is de aard van de analyse-opdracht, betreft het een identificatie, een
onderzoek naar de zuiverheid of een gehaltebepaling. Eveneens zeer
belangrijk is de vorm waarin het te analyseren monsterwordt aangeboden;
is het een enkelvoudige stof of betreft het een mengsel van stoffen. In het

Dames en Heren, ik wil dan nu overgaan tot het geven van een omschrijving van het vakgebied van de farmaceutische analyse. Het is één
van de vele omschrijvingen die in de loop van de tijd zijn opgesteld.
Farmaceutische analyse is te omschrijven als de tak van wetenschapsbeoefening die zich bezighoudt met het uitbouwen en toepasbaar maken
van die kennis uit de basisvakken analytische, organische, anorganische
en fysische chemie, wiskunde, fysica en technologie, die van belang is bij
het centraal stellen van het geneesmiddel als analyse-object.
Het object van analyse, het geneesmiddel, kan zich in een aantal hoedanigheden presenteren: als enkelvoudige stof, als bestanddeel van een
kunstmatig bereid mengsel van stoffen, bijv. een geneesmiddeltoedieningsvorm of als een component aanwezig ineen biologisch medium. Afhankelijk van deze hoedanigheid zullen de aard van de gewenste analyses en de
daarvoor benodigde analysemethoden verschillen. Bij de enkelvoudige
stof zullen vragen omtrent de identiteit, de zuiverheid en het gehalte aan
de orde zijn. In relatie tot de zuiverheid is tevens het onderzoek naar de
stabiliteit van de stof belangrijk, dit in verband met de aard van de
gevormde ontledingsprodukten. Bij een mengsel van stoffen zullen vragen
omtrent de identiteit en het gehalte van belang zijn. Echter kunnen nu ook
vragen omtrent de mogelijke onderlinge interactie aan de orde komen. Bij
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geval van een mengsel zal moeten worden nagegaan of een isolatie nodig
is. Ook de beschikbare hoeveelheid monster en/of verwachte concentratie
van de te analyseren stof heeft grote invloed op de te kiezen analysemethode. Tenslotte wordt de uiteindelijke keuze van de methode mede
bepaald door factoren als de verlangde juistheid en nauwkeurigheid van de
uitkomst, de bewerkelijkheid, de eventuele mogelijkheden tot automatisering en de kostprijs.
De recente ontwikkelingen in de analytische chemie hebben voor een
belangrijk deel betrekking op het beschikbaar komen van gevoeliger instrumentele meetmethoden, al of niet in combinatie met scheidingsmethoden. Kennis van de basisvakken natuurkunde en technologie is
hierbij belangrijk. De verwerking van de waarnemingsresultaten van de
kwantitatieve bepalingen vergt inzicht in de wiskunde, in het bijzonder de
statistiek. Bij het verwerken van veel waarnemingsresultaten is het toepassen van de computer bijna onontbeerlijk geworden. In toenemende
mate behoort tot het geschikt maken van een kwantitatieve analysemethode het optimaliseréri van de methode. Ook hierbij speelt wiskunde
een belangrijke rol.
Het werkterrein van de farmaceutische analyse valt thans feitelijk in
twee delen uiteen, te weten: het analyseren in biologische media. en de
kwaliteitscontrole van geneesmiddelen. Het analyseren in biologische
media trekt momenteel de meeste aandacht. Door het beschikbaar komen
van gevoelige analysemethoden vinden op dit terrein belangrijke ontwikkelingenplaats. Toepassing van gas- en hogedrukvloeistofchromatografie
in combinatie met geschikte detectiemethoden krijgt veel aandacht. Deze
vooruitgang heeft ertoe geleid dát de vakgebieden van de toxicologie,
biofarmacie, klinische farmacie en farmacokinetiek zich sterk hebben
kunnen ontwikkelen. Eris bij eerdere gelegenheden reeds uitvoereg op de
ontwikkelingen in deze vakgebieden ingegaan.z,3,a
Het tweede werkterrein van de farmaceutische analyse is, zoals reeds is
opgemerkt, de kwaliteitscontrole van geneesmiddelen. De zorg voor de
kwaliteit van de afgeleverde geneesmiddelen behoort tot de harde kern
van de verantwoordelijkheden van de praktizerende apotheker. Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteitszorg is dat de afgeleverde geneesmiddelen zijn samengesteld uit deugdelijke bestanddelen en dat de bereiding plaatsvindt volgens zorgvuldig omschreven en strikt uitgevoerde
bereidingsvoorschriften. Tot de zorgvuldige bereiding behoren tevens de
in-proces controle en voldoende eindcontrole van het gerede produkt. Ik
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zal hier niet verder ingaan op de kwaliteitsbeheersing van de geneesmiddelbereiding en volstaan met te verwijzen naar de GMP-regels, de richtlijnen voor `Good Manufacturing Practice', opgesteld door de Wereld
Gezondheids Organisatie. In de eerder genoemde Rapportage van de
Studiegroep Kwaliteitsbevordering worden nadere maatregelen ter bevordering van de kwaliteitsbeheersing van de eigen bereidingen in de
openbare apotheek voorgesteld.
Ik wil nu wat langer stilstaan bij het belang van de kwaliteitscontrole in
de dagelijkse praktijk. Zoals reeds opgemerkt, is de apotheker gehouden
deugdelijke geneesmiddelen af te leveren. Deze eis is neergelegd in art. 19,
lid 1 en 2 van het Besluit Uitoefening. Artsenijbereidkunst (BUA). Ten
behoeve van het feitelijk vaststellen van de deugdelijkheid van geneesmiddelen zijn in hetzelfde Besluit nadere bepalingen opgenomen. Art. 34,
lid lb schrijft voor dat in een apotheek een lokaal, bestemd en ingericht als
laboratorium voor het onderzoek van geneesmiddelen, aanwezig moet
zijn, terwijl art. 35, lid 2 in aansluiting hierop voorschrijft dat bovendien
voldoende benodigdheden voor het onderzoek van geneesmiddelen aanwezig moeten zijn. Art. 20, lid 1 tenslotte is als volgt geformuleerd: De
apotheker is verplicht de uitkomsten van de onderzoekingen van door hem
of in zijn opdracht onderzochte geneesmiddelen aan te tekenen in een
uitsluitend daartoe bestemd register of kaartsysteem, dat in zijn apotheek
aanwezig moet zijn.
Ik zal nu een nadere uitwerking van de achtereenvolgende artikelen
geven. Art. 19 schrijft voor dat alle afgeleverde geneesmiddelen deugdelijk moeten zijn en uit deugdelijke bestanddelen moeten zijn bereid.
Wanneer mogen we spreken van een deugdelijk geneesmiddel of bestanddeel? Normen omtrent de deugdelijkheid van een groot aantal geneesmiddelen en hulpstoffen en methoden voor het vaststellen van die deugdelijkheid zijn te vinden in de Nederlandse Farmacopee, waarvan thans de
achtste uitgave van kracht is. Van het geneesmiddel of de hulpstof worden
in het algemeen methoden van onderzoek gegeven met betrekking tot het
vaststellen van de identiteit, het limiteren van de op grond van de synthese, biologische herkomst of voortvloeiend uit de technologische verwerking te verwachten verontreinigingen entenslotte de gehaltebepaling.
De in de Nederlandse Farmacopee. gegeven kwaliteitsnormen zijn echter
niet bindend. Het behoort tot de professionele verantwoordelijkheid van
de apotheker om uit te maken wat deugdelijk is. Consciëntieuze uitoefening van het beroep zal ertoe leiden dat tenminste een vergelijkbare

kwaliteit wordt afgeleverd. De kwaliteitsnormen hiervoor kunnen bijvoorbeeld zijn ontleend aan een vigerende buitenlandse farmacopee. Deze
handelwijze voor het vaststellen van de deugdelijkheid is de aangewezen
weg voor geneesmiddelen die niet in de Nederlandse Farmacopee zijn
opgenomen. Aan de onbevredigende situatie van het niet bindend zijn van
de Nederlandse Farmacopee zal een einde komen als de door de Studiegroep Kwaliteitsbevordering opgestelde herformulering van art. 19 van
het Besluit Uitoefening Artsenijbereidkunst kracht van Wet krijgt. De
kwaliteitsnormen van de Nederlandse Farmacopee worden daarin bindend verklaard en het begrip deugdelijk is daarmee éénduidig vastgelegd.
De voormalig Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
was voornemens dit voorstel van de Studiegroep over te nemen.s
Art. 34 en 35 van het Besluit Uitoefening Artsenijbereidkunst schrijven
de aanwezigheid en inrichting van een laboratorium voor het onderzoek
van geneesmiddelen voor. Art. 35, lid 2 stelt, zoals reeds is opgemerkt, dat
in het laboratorium voldoende benodigdheden voor het onderzoek van
geneesmiddelen aanwezig moeten zijn. Wanneer is er sprake van voldoende benodigdheden voor het onderzoek van geneesmiddelen? De
vraag lijkt afdoende beantwoord te zijn met het stellen van de eis dat de
apotheker tenminste in staat moet zijn alle methoden van onderzoek te
kunnen uitvoeren die zijn voorgeschreven in de Farmacopee, uiteraard
alleen voor zover deze methoden betrekking hebben op door hem verwerkte en afgeleverde grondstoffen en geneesmiddelen. Deze eis wint nog
aan kracht als de eerder genoemde herformulering van art. 19 doorgang zal
vinden. Als bovendien de door de Studiegroep Kwaliteitsbevordering
eveneens bepleite verbetering van de kwaliteitsbeheersing van de eigen
bereidingen zal worden geaccepteerd, dan is een goed geoutilleerd laboratoriunn onontbeerlijk. Het is dan ook interessant om te weten hoe in de
kring van beroepsuitoefenaren over de inrichting van het apotheeklaboratorium wordt gedacht. Zeer concrete uitspraken omtrent de inrichting van
het laboratorium zijn te vinden in het rapport van de Werkgroep AWEKnormen.b Dit rapport is eind 1979 uitgebracht aan de Centrale Begeleidingscommissie Intercollegiale Toetsing en er mag daarom worden
aangenomen dat de in het rapport gedane voorstellen een rol zullen spelen
bij de intercollegiale toetsing inde apotheek. In bijlage III van het rapport
Apotheek Werk- en Kontrole (AWEK) Normen wordt een opsomming
gegeven van de apparatuur en reagentia die in een apotheelclaboratorium
aanwezig behoren te zijn. Wat betreft de apparatuur wordt de volgende
8

opsomming gegeven: smeltpuntapparaat, analytische balans, waterbad,
droogstoof, maatglaswerk, glaswerk en diversen, polarimeter, refractometer, apparatuur voor dunnelaagchromatografie en een microscoop met
toebehoren. Zonder uitputtend te willen nagaan welke apparatuur ontbreekt, valt toch de afwezigheid op van in het bijzonder een pH-meter, een
UV-VIS en IR-spectrometer en apparatuur ten behoeve van de (bi)potentiometrische en (bi)ampèrometrische titratie. Er wordt dan voorbijgegaan
aan de ook in Ed VIII opgenomen methoden als fluorimetrie, gaschromatografie, atoomabsorptiespectrometrie en vlamfotometrie. In de toekomst is
het opnemen van nog meer instrumentele analysemethoden in de farmacopee te verwachten. De BP '80 heeft inmiddels hogedrukvloeistofchromatografie als methode opgenomen, terwijl de USP XX ook gebruik
maakt van kernmagnetische resonantie, polarogr~e, róntgendiffractometrie en thermische analyse. Het zal duidelijk zijn dat er thans reeds een
aanzienlijke discrepantie is tussen wat haalbaar wordt geacht voor de
inrichting van het apotheeklaboratorium, gelet op de AWEK-normen, en
wat wenselijk is. Deze discrepantie zal bij ongewijzigd beleid in de toekomst alleen nog maar groter worden.
Tenslotte wil, ik overgaan tot de bespreking van art. 20, lid 1 van het
Besluit Uitoefening Artsenijbereidkunst. In dit artikel wordt de apotheker
verplicht de uitkomsten van zijn onderzoek op schrift vast te leggen. In dit
artikel staat niet dat de apotheker verplicht is onderzoek naar de kwaliteit
te verrichten. Het geheel van de hiervoor besproken artikelen maakt
duidelijk dat de wetgever dit wel noodzakelijk acht. De uiteindelijke
beslissing kwaliteitsonderzoek te verrichten wordt overgelaten aan de
apotheker, Het is dan ook zeer belangwekkend te weten hoe in de praktijk
over het belang van kwaliteitsonderzoek wordt gedacht. De officiële instanties en personen benadrukken alle met meer of minder grote klem de
noodzaak van het verrichten van kwaliteitsonderzoek. Ter illustratie een
aantal citaten: Sprekend over het door mij reeds eerder genoemde art. l9
merkt dr. Teijgeler, hoofdinspecteur van de Volksgezondheid voor de
Geneesmiddelen en voorzitter van de Farmacopee-Commissie., op: De
wetgever schrijft niet bindend voor wat de apotheker moet doen om de
verantwoordelijkheid voorde aflevering van deugdelijke geneesmiddelen
te waarborgen. Terecht wordt dit aan de beroepsbeoefenaar zelf overgelaten, maar dit geeft de apotheker wel gelijktijdig de plicht datgene te doen
wat redelijkerwijze van hem mag worden verwacht. Bij de beoordeling
van wat er daadwerkelijk gebeurt, mag niet uit het oog worden verloren
9

dat deze verantwoordelijkheid één van de pijlers is waarop het apothekerzijn in de maatschappij is gebaseerd.' Bij dezelfde gelegenheid merkt
Teijgeler op dat de verantwoordelijkheid voor de deugdelijkheid van de
geneesmiddelen bijzonder zwaar is en in feite voor een belangrijk deel
alleen col]ectief kan worden gedragen. Bij een andere gelegenheid spreekt
Teijgeler uit: Het is noodzakelijk dat daadwerkelijk onderzoek van geneesmiddelenplaatsvindt. Voor zover deze onderzoekingen niet door één
apotheker verricht kunnen worden, zal een collectieve controle moeten
worden georganiseerd. Teijgeler denkt daarbij aan het LNA of een samenwerkingsverband van collegae.8 Ook Kaufmann, regionaal inspecteur van
de Volksgezondheid voorde Geneesmiddelen, sprekend over `Het belang
van kwaliteitscontrole door de apotheker' merkt over deze materie zeer
behartigenswaardige dingen op.'
In het door de KNMP uitgebrachte rapport: De apotheker, nu en straks'o
staat dat het tot de taak van de apotheker behoort om de grondstoffen te
controleren op identiteit en, indien daartoe aanleiding bestaat, te onderzoeken op zuiverheid en gehalte, voor zover dit laatste niet centraal in het
LNA geschiedt. In het al eerder genoemde rapport AWEK-normen wordt
nog gesteld dat: Alle grondstoffen en farmaceutische preparaten behoren
in het laboratorium tenminste volgens de verkorte onderzoekvoorschriften van het LNA te worden gecontroleerd op identiteit, gehalte en zuiverheid, vóórdat deze in de apotheek mogen worden gebruikt. Het is in dit
verband goed op te merken dat de waarde van de onderzoekvoorschriften
van het LNA beperkt is. Indemans merkt ineen discussie over de betekenis van de moderne farmacopee op dat de LNA-voorschrif~en niet bedoeld
zijn ter vervanging van de farmacopeevoorschriften, maar wel om met
eenvoudige middelen in de apotheek verwisselingen uit te sluiten. Dat
heeft dan betrekking op grondstoffen die reeds centraal gecontroleerd
zijn. Teijgeler merkt bij die gelegenheid op dat wel eens de indruk wordt
gewEkt dat men met het uitvoeren van een verkort onderzoekvoorschrift
klaar is, hetgeen uiteraard niet de bedoeling is.8 Tot zover de officiële
opinies. Ik heb tamelijk uitvoerig aandacht aan deze opinies besteed om
daarmee extra-accent aan deze meningen te geven. Hoe denken de praktijkapothekers over deze kwaliteitscontrole en wat wordt eraan gedaan?
Een indicatie dat deze groep de betekenis van kwaliteitscontrole relatiever
ziet, is te vinden in het rapport: Intercollegiale Toetsing in de Apotheek."
Eén enkel citaat: `Niet ontkend kan worden dat de apotheker onder meer
een uitstekende opleiding in de analytische chemie heeft gehad. Evenmin
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valt te ontkennen dat van de toepassing der verkregen kennis en vaardigheden in de openbare apotheek dikwijls weinig terecht komt.' Tot zover
het citaat. V. d. Berg,12 Groningen, heeft onlangs een enquête gehouden
onder een representatieve groep apothekers uit het noorden des lands. Uit
dit onderzoek blijkt o. a. dat 80% van de apothekers regelmatig tot altijd de
identiteit van grondstoffen vaststelt, terwijl minder dan 30% incidenteel
tot steeds zuiverheidsonderzoek en gehaltebepalingen verricht. Het onderzoek vindt bijna uitsluitend volgens de verkorte onderzoekvoorschriften van het LNA plaats. De resultaten van V. d. Berg worden globaal
bevestigd door de uitkomsten van een landelijke enquête, gehouden in
1979 onder leden van de KNMP. Uit het onderzoek van V. d. Berg blijkt
verder dat ongeveer de helft van de ondervraagde apothekers kwaliteitscontrole als een wezenlijke taak van de apotheker ziet, de andere helft
vindt deze taak minder belangrijk dan andere taken of zelfs onbelangrijk.
Opmerkelijk is dat 80% van de ondervraagden voelde voor een of andere
vorm van centralisatie van de kwaliteitscontrole. Tenslotte blijkt uit het
onderzoek dat nogal eens essentiële apparatuur in het laboratorium ontbreekt. Slechts ongeveer de helft bijvoorbeeld had de beschikking over
een analytische balans en apparatuur voor dunnelaagchromatografie.
Samenvattend kan worden gesteld dat het geneesmiddelenonderzoek in
de praktijk achterblijft bij wat officieel als noodzakelijk wordt gezien. Het
is dan ook zeer belangrijk om op korte termijn grote aandacht aan dit
aspect van de beroepsuitoefening te geven. Er zijn in het verleden door
diverse commissies en personen reeds zeer concrete voorstellen ter verbeteringvan deze situatie gedaan. De naar mijn mening meest bevredigende oplossing, mede gelet op de voortgang van de ontwikkelingen in de
instrumentele analysetechnieken en de daarmee gepaard gaande investeringen, is centralisatie van de kwaliteitscontrole. Slechts op deze wijze
zal het mogelijk zijn in voldoende mate de ontwikkelingen bij te houden.
Het ligt voorde hand eveneens de bereidingen op voorraad in deze centra
onder te brengen. In de aldus ontstane centra zal het voorts mogelijk zijn
desgewenst toxicologische en klinisch-farmaceutische onderzoeken te
verrichten. Een apart onderwerp van studie vormt de optimale omvang
van een dergelijk centrum. Realisering van de voorgestelde centralisatie
zal nieuwe impulsen geven aan deze aspecten van de beroepsuitoefening
en aldus de gunstige positie van de Nederlandse farmacie verder versterken.

11

De ruime aandacht die ik heb besteed aan het belang van kwaliteitscontrole is uiteraard mede ingegeven door de overweging dat de inrichting en
omvang van het onderwijs in de farmaceutische analyse hiermee samenhangen. Een nogal eens gehoorde mening in deze tijd van herprogrammeren is dat analytische chemie en farmaceutische analyse thans te veel
aandacht krijgen in het geheel van de studie in de farmacie. Ik hoop
duidelijk gemaakt te hebben dat deze opvatting onjuist is. Het zal mede
mijn opdracht zijn de kwaliteit van dit onderwijs te handhaven. Meer dan
tot dusver noodzakelijk was, zal de leerstof nauwkeurig moeten worden
geselecteerd.
Ik heb gesproken over analyse van de kwaliteit; ik zou nu nog één aspect
van de kwaliteit van de analyse willen behandelen.
Ik wil mijn aandacht richten op de kwalitatieve (farmaceutische) analyse. Auterhoff13 heeft een inventarisatie gemaakt van de voorschriften
voor het vaststellen van de identiteit van de substanties opgenomen in de
Europese Farmacopee, Ed. I. Hij stelde vast dat 30% van de in totaal
ongeveer 750 voorschriften berustten op kleurreacties, 29% op andere
chemische bewerkingen, bijv. zoutvorming, isolatie, derivatisering, 23%
op het bepalen van eenvoudige fysische constanten (smpt, brekingsindex
etc.), 9% op UV- en IR-spectrometrie en eveneens 9% op chromatografie.
De meeste voorschriften, bijna 60%, berusten dus nog steeds op chemische reacties. Vele van de toegepaste reacties zijn reeds lang bekend,
maar vaak is de kennis van de reactie, in het bijzonder het reactiemechanisme, onvolledig. Dit is begrijpelijk, want het is pas de laatste jaren goed
mogelijk geworden de vaak ingewikkelde mechanismen te bestuderen.
Jammer is het~echter te moeten constateren dat de belangstelling voor dit
soort werk in het vakgebied van de farmaceutische analyse gering is.
Regelmatig worden nog nieuwe (kleur)reacties, zowel voor kwalitatieve
als kwantitatieve analysedoeleinden, beschreven; het onderzoek van het
reactiemechanisme krijgt echter meestal weinig aandacht. Het kennen van
het reactiemechanisme is om een aantal redenen belangrijk:
1. Het mechanisme is belangrijk voor het verkrijgen van inzicht in de
selectiviteit en daarmee de bruikbaarheid van de reactie voor identificatiedoeleinden.
2. Storing van de reactie wordt verklaarbaar en voorspelbaar.
3. Optimaliseren van de reactiecondities kan rationeler plaatsvinden
4. Kennis van het mechanisme is belangrijk voor het opstellen van een
waarde-oordeel over de reactie in relatie tot vergelijkbare reacties. Er
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zijn ❑ogal wat reacties in gebruik in de farmaceutische analyse die
berusten op hetzelfde mechanisme en globaal dezelfde groep van stoffen aantonen. Kiezen voor de reactie met de beste eigenschappen
maakt het mogelijk een uniformering door te voeren. Een dergelijke
uniformering heeft een heilzaam effect op het benodigde aantal reagentia en zal een boekwerk als de farmacopee beter hanteerbaar maken.
5. Het kennen van het mechanisme opent de weg naar het zoeken van
andere toepassingen van de reactie, bijv. als sproeireagens of derivatiseringsreagens. Deze kennis is ook belangrijk bij het kiezen van identiteitsreacties voor nieuwe stoffen.
6. Een zeer persoonlijk argument is tenslotte nog dat het voor een docent
in dit vakgebied zeer onbevredigend is te moeten bekennen ook niet te
weten waarop de reactie berust.
Dames en Heren, nu de Wet twee-fasenstructuur W.O. is aanvaard, is het
goed een inschatting van haar gevolgen te maken. Zoals bekend, zal de
eerste fase, de fase leidend tot het doctoraal examen, 4 jaar beslaan. Deze
fase kan worden gevolgd door een tweede fase. In het geval van farmacie is
het instellen van twee typen tweede-fase-opleiding te verwachten, nl. een
postdoctorale opleiding ter verkrijging van de hoedanigheid van apotheker, deze beroepsopleiding zal ten hoogste 2 jaar bedragen, en een
onderzoekopleiding, die in de regel 1 jaar in beslag zal nemen. De toegang
tot beide tweede-fase-opleidingen is in principe beperkt. Deze toegang
hangt o. a. af van het vakkenpakket en de bekwaamheid. Over de gevolgen
van de invoering van de Wet twee-fasenstructuur is reeds door velen veel
gezegd. Nog onlangs is Doornbos uitvoerig ingegaan op de gevolgen voor
de farmacie en ik wil ermee volstaan hiernaar te verwijzen.14 Eén van de
gevolgen van de nieuwe wet zal zijn, dat vanaf 1986 vier categorieën van
farmaceuten te onderscheiden zijn, te weten: apothekers (oude en nieuwe
stijl-opleiding); doctorandi in de farmacie; doctorandi in de farmacie, die
tevens de onderzoekopleiding hebben gevolgd, en tenslotte apothekers,
die tevens de onderzoekopleiding hebbevgevolgd.
Wat betreft de apotheker nieuwe stijl het volgende: in 1986 zullen voor
het eerst farmaceutisch doctorandi tot de tweede-fase-beroepsopleiding
worden toegelaten. De duur van deze fase ligt nog niet vast. Om het
huidige peil van farmaciebeoefening te kunnen handhaven, zal de maximaal toegestane duur van 2 jaar beslist noodzakelijk zijn. Huizinga heeft
nog onlangs in zijn afscheidsrede de argumenten hiervoor aangedragen.'s
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t~anvankelijk zal, naar het zich laat aanzien, iedere farmaceutisch doctorandus toegelaten kunnen worden tot deze beroepsfase.1ó Maar dit kan
veranderen. De toelating tot deze beroepsfase kan nl. beperkt worden op
grond van o.a. de maatschappelijke behoefte aan apothekers. En over de
behoefte aan apothekers hebben ons de laatste tijd zeer sombere berichten
bereikt. Er dreigt een groot overschot aan apothekers10. Hoewel het
verwachte overschot van 900 apothekers in 1990 mijns inziens veel te hoog
is geschat, lijkt het reëel te verwachten dat een overschot ontstaat. Beperkenvan detoegang tot de beroepsfase is dan acceptabel. Het beperken van
deze toegang mag mijns inziens echter niet eerder plaatsvinden dan nadat
een overschot van ongeveer 5% is ontstaan. Eris dan een reserve gevormd
waaruit voor het vervullen van de diversiteit aan beschikbare functies
geput kan worden.
Over de onderzoekopleiding valt op dit moment weinig concreets te
zeggen. Het instellen van onderzoekopleidingen zal met mate plaatshebben. De farmaceutische subfaculteiten zullen zich daarom gezamenlijk
sterk moeten maken om op dit gebied redelijke mogelijkheden te scheppen. Het niet in voldoende mate tot stand komen van farmaceutisch gerichte onderzoekopleidingen zal op den duur zeer schadelijk zijn voor het
farmaceutisch wetenschappelijk onderzoek.
Tenslotte wil ik stilstaan bij de derde categorie van farmaceuten: de
doctorandus in de farmacie. Deze farmaceut beëindigt om welke redenen
dan ook zijn studie met het behalen van het doctoraal getuigschrift en zal
nu gereed moeten zijn voor het vervullen van een functie op academisch
niveau. Om zijn kansen op het verwerven van een dergelijke functie zo
gunstig mogelijk te doen zijn, is het gewenst hem naast een brede algemeen
natuurwetenschappelijke en farmaceutische basis tevens een verdieping
in één of meerdere vakgebieden mee te geven. Het basisprogramma moet
mijns inziens een sterker theoretisch accent krijgen dan tot nu toe het
geval was. De omvang van de differentiatie moet bij een 4 jarig doctoraalprogrammaten minste een 1/a jaar zijn, optimaal lijkt me echter een perïode
van ongeveer 1 jaar. Het ontwerpen van een dergelijk doctoraalprogramma
is niet zonder problemen. Immers, ditzelfde programma moet ook geschikt zijn voor studenten die te zijner tijd toegang krijgen tot de beide
eerder genoemde tweede-fase-opleidingen. Als ik bovendien in herinnering roep dat één van de criteria voor toelating tot de tweede-fase-opleidingen de samenstelling van het vakkenpakket is, dan zal het duidelijk
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zijn dat hier tegenstrijdige verlangens liggen. Bij het opstellen van toelatingscriteriatot de tweede-fase-opleidingen zal deze problematiek grote
aandacht moeten krijgen. Voorkomen moet worden dat te strak gestelde
eisen aan het vakkenpakket de differentiatie in de doctorale fase in het
gedrang zullen brengen. Ideaal zou zijn dat over toelating tot de tweedefase-opleiding wordt beslist op het moment dat met de differentiatieperiode wordt begonnen. De student verkrijgt vroegtijdig duidelijkheid
over zijn verdere opleidingsmogelijkheden en kan de inrichting van zijn
differentiatiestudie hierop afstemmen. Over de maatschappelijke behoefte
aan farmaceutisch doctorandi zijnop dit moment nauwelijks uitspraken te
doen. De farmaceutisch doctorandus zal zich in competitie met vakgenoten uit verwante disciplines (chemie, biologie) een plaats moeten veroveren. De praktijk zal moeten uitmaken wat zijn mogelijkheden zijn.
Sombere verwachtingen hieromtrent mogen niet bij voorbaat leiden tot
een instroombeperking tot de farmaciestudie. Dat het instellen van een
dergelijke instroombeperking in de toekomst dreigt, mag blijken uit het
Samenvattend Rapport Heroverweging Collectieve Uitgaven.l' Op grond
van de maatschappelijke behoefte wordt een landelijke instroom van 125
le;jaarstudenten voorgesteld. Dit is ongeveer de helft van het thans
gangbare aantal.
Aan het einde van deze rede gekomen, wil ik gaarne mijn eerbiedige dank
betuigen aan Hare Majesteit de Koningin voor mijn benoeming tot gewoon
hoogleraar aan deze Universiteit.
Dames en Heren Bestuurders van deze Universiteit,
Het feit dat U mijn benoeming heeft willen bevorderen, stemt mij tot grote
erkentelijkheid. Het handhaven van de twee kroondocentplaatsen in het
vakgebied van de farmaceutische analyse en analytische chemie zie ik als
een bevestiging van de belangrijkheid van dit vakgebied in de farmacieopleiding. De verplichtingen die het ambt van hoogleraar mij oplegt, zal ik
trachten, zo goed als mij dit mogelijk is, na te komen.
Damces en Heren Docenten,
Ik beschouw het als een voorrecht in Uw midden te worden opgenomen en
met U te mogen samenwerken in het belang van het wetenschappelijk
onderwijs en onderzoek aan onze Universiteit.

15

onderwijskundig, bestuurlijk en persoonlijk niveau vruchtbaar zal zijn. Ik
wil samen met jullie ijveren voor een verdere uitbouw van de subfaculteit.

Damces en Heren Leden van de Subfaculteit Farmacie,
de
Ik ben nu negen maanden in Uw midden werkzaam en beschouw
op
gesteld
prenatale fase als voleindigd. Ik heb in deze periode hoge prijs
ik de tijd
Uw bereidwilligheid tot informatie en samenwerking. Thans acht
gekomen om mijn werkzaamheden in volle omvang in Uw midden te
voortontplooien en in samenwerking met U allen de gestelde taken met
ons
van
ing
samenwerk
e
varendheid ter hand te nemen. Een eendrachtig
houden.
allen is voorwaarde om onze subfaculteit in bloei te

Dames en Heren Studenten,
Uit de resultaten van een onlangs gehouden enquête onder ouderejaars
farmaciestudenten bleek, dat analytische chemie niet hoog scoorde op de
lijst van voor de openbare apotheker relevant geachte vakken.'$ Een
dergelijke lijst geeft informatie over het beroepsbeeld dat de student van
de apotheker heeft. Ik wil hier een waarschuwend woord laten horen. De
apotheker draagt de volle verantwoordelijkheid voor alle facetten van zijn
beroep, deze verantwoordelijkheid kent geen gradaties. Ik hoop in deze
rede U overtuigd te hebben van het belang van de farmaceutische analyse
in de opleiding. Ik acht mij in mijn vandaag aanvaarde taak geslaagd als U
niet alleen het belang van dit vak onderschrijft, maar tevens in Uw latere
beroepsuitoefening dit vak met vreugde zult beoefenen.

Hooggeleerde Faber, beste Jan,
ppelijke
Jij hebt de belangrijkste bijdrage geleverd aan mijn wetenscha
chemie
analytische
de
in
loopbaan, eerst door je voortreffelijke onderwijs
tenslotte
en
hap
en farmaceutische chemie, vervolgens door je promotorsc
in
door me de gelegenheid te geven zelfstandig een deel van het onderwijs
te
de farmaceutische anorganische chemie en farmaceutische analyse
nderzoek
promotie-o
het
vrijheid
van
mate
grote
verzorgen. Je gaf me een
Ik ben je
naar eigen inzicht in té richtenen stelde vertrouwen in mijn werk.
te doen
op
ervaring
zeer dankbaar voor de gelegenheid, die je me bood,
en
college
met het verzorgen van onderwijs in de vorm van het geven van
dat ik
het begeleiden van diverse practica. In mijn ogen nog belangrijker is
mijn
ook
ik
wil
jou
In
mens.
d
meevoelen
wijsen
je heb leren kennen als een
v.
Prof.
en
Huizinga
Prof.
bijzonder
andere leermeesters danken, in het
in
um
Laboratori
isch
Os, en verder allen met wie ik op het Farmaceut
Groningen heb samengewerkt.

Ik dank U voor Uw aandacht.

Hooggeleerde De Jong, beste Henk,
je een
Met mijn komst is een einde gekomen aan de lange periode waarin
overleg
k
gezamenlij
goed
dubbele onderwijstaak moest vervullen. De in
heid
gemaakte verdeling van taken binnen de vakgroep en je bereidwillig
gemaktot het geven van advies en het verlenen van steun hebben het me
mijn
plaats
deze
vanaf
wil
Ik
voelen.
te
thuis
snel
kelijk gemaakt me hier
ing.
samenwerk
de
van
voortzetten
bereidheid uitspreken tot het
en
Hooggeleerde Breimer, Junginger en Svendsen, beste Douwe, Hans
Anders,
geweest.
In de afgelopen maanden is er al regelmatig contact tussen ons
Ik heb
uitbreiden.
sterk
toekomst
Deze contacten zullen zich in de nabije
ppelijk,
wetenscha
er volledig vertrouwen in dat de samenwerking op
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