
 

 
 

Toelichting programma 36ste Farmaceutisch Historische Dag 
 
Peter Wittop Koning: Waarom automatiseerde destijds een apotheker, en wat maakte hij daarbij 
mee 
Over de beweegreden om te starten met computer. Hoe haalt een jong apotheker het zich in het 
hoofd? Avonturen bij het begin. Migratie naar KNMP databank. Oprichten Coöperatie Microbais. 
Technische ontwikkelingen in verleden en toekomst. 
 
Over de spreker 
Peter Wittop Koning was openbaar apotheker in Amsterdam van 1973 tot 1999. Pionier op het 
gebied van automatisering van de apotheek en farmaceutische zorg, medeoprichter van Microbais. 
 
Joep Winters: Wat ging er aan automatisering vooraf en wat deden we met de magistralen? 
Welke hulpmiddelen waren er voor medicatiebewaking voor dat de computer kwam. Hoe 
automatiseerden we de eigen bereidingen. Wat waren de overwegingen van het HB om de KNMP 
databank op te zetten. 
 
Over de spreker 
Joep Winters was openbaar apotheker te Deventer. Behoorde tot de eerste apothekers die 
automatiseerden. Was hoofdbestuurslid tijdens het opzetten van de KNMP databank. 
 
Marga van Weelden: Hoe automatisering medicatieveiligheid veranderde 
Wat kon ik in mijn (overzichtelijke) regio met de medicatiegegevens na het inrichten van de 
automatisering doen? Door automatisering ontstond een duidelijk beeld van het voorschrijfbeleid 
van huisartsen en specialisten. Daar kon je in eens wat mee. 
 
Over de spreekster 
Marga van Weelden is openbaar apotheker sinds 1984 te Ermelo. Startte begin tachtiger jaren in 
Ermelo met automatiseren. Was lid van het hoofdbestuur van de KNMP (voorzitster van 2004 tot 
2008). 
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Frits Elferink: Structuur en organisatie van de geneesmiddelendatabank, nationaal en 
internationaal 
Evolutie van de geneesmiddeldatabank (organisatie, structuur, Z-index), Nederlandse inbreng in 
internationaal verband. 
 
Over de spreker 
Frits Elferink is sinds 1985 werkzaam als beleidsmedewerker bij de KNMP en sindsdien betrokken bij 
de KNMP databank. Is verantwoordelijk voor de internationale contacten met name voor wat betreft 
het gebruik van standaarden. 
 
Marcel Settels en Peter Wittop Koning: De apotheker als aanjager van de communicatie in de zorg, 
toen, nu en in de toekomst 
Open communicatie tussen zorgverleners essentieel voor de zorg. Wat komen we bij uitrol van 
communicatie in de zorg allemaal tegen. De apotheker kan daarbij de spil zijn. Belang voor het vak 
van apotheker om de koploper in die wereld te blijven. In welke richting ontwikkelt zich de techniek? 
 
Over de spreker 
Marcel Settels is de ontwikkelaar op het gebied van communicatie in de zorg. Onder zijn leiding 
kwamen een reeks koppelingen tussen apothekers en andere zorgverleners tot stand. Marcel werkt 
momenteel voor VZVZ. 
 
Hugo van der Kuy: Clinical rules, de nieuwe generatie medicatiebewaking 
Wat betekent de techniek van de clinical rules voor de positie van de apotheker. Welke 
gezondheidswinst is te bereiken met deze techniek. In de presentatie zullen voorbeelden worden 
gegeven van de techniek die door Digitalis is ontwikkeld waarbij resultaten van beslissing 
ondersteunend systeem worden gedeeld met de voorschrijver. 
 
Over de spreker 
Hugo van der Kuy is ziekenhuisapotheker vanaf 2006 te Heerlen (Zuyderland, voormalig Orbis MC). 
Voortrekker op gebied van clinical rules (project SCREEN, begeleider van diverse promovendi op 
gebied medicatieveiligheid). 
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