
 

 

Concept 
 

Jaarverslag Stichting Farmacie Mondiaal 2019 
 
Inleiding: 

 
Visie 
 
Farmacie Mondiaal onderschrijft de visie van de Verenigde Naties en de World Health 
Organisation dat iedereen recht heeft op gezondheid en toegang tot essentiële medicijnen.  
De farmacie, zowel vanuit de producten als de kennis, draagt bij aan de gezondheid van 
individuen en is daarmee een bijdrage aan het verwezenlijken van  het recht op 
gezondheid. 
 
Missie 
 
Farmacie Mondiaal heeft als missie een bijdrage leveren aan structurele verbetering van 
de farmaceutische zorg in ontwikkelingslanden. In Nederland heeft de farmacie een zeer 
hoge graad van ontwikkeling bereikt en beschikt de beroepsgroep van apothekers over 
een enorme schat aan kennis en kunde. Het behoort tot onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid dat kennis ook gedeeld wordt met collega’s, en via hen naar de 
individuen, uit de zich ontwikkelende landen. 
 
Strategie 
 
Farmacie Mondiaal  heeft een primaire focus op kennisoverdracht en het stimuleren van 
de zelfredzaamheid. Wij doen dat met name door het ondersteunen van kleinschalige 
projectvormen, waarbij wij de projectleiders persoonlijk kennen. De 
eindverantwoordelijkheid van de projecten ligt altijd bij de projectleider. De bijdrage van 
Farmacie Mondiaal kan bestaan uit een financiële donatie, het overdragen van kennis en 
het met elkaar in contact brengen van mensen binnen ons netwerk. Belangrijk criterium is 
altijd of er een duurzame verbetering tot stand gebracht kan worden.  Daarnaast wil FM 
het belang van farmaceutische ontwikkelingshulp duiden door samen te werken met de 
internationale zusterorganisaties, aanwezig te zijn op farmaceutische 
beroepsbijeenkomsten en websites. 
 
Bestuurlijke zaken: 
Het bestuur was als volgt samengesteld: 
Fred Blokzijl, voorzitter,  
Mieke van Hattum, secretaris, 
Linda Nederhoed, penningmeester,  
Richard van Slobbe, lid 
Blessing Odigie, lid 
Thijs Balk, lid 
In oktober 2019 hebben we afscheid genomen van Richard van Slobbe en Linda 
Nederhoed. Thijs Balk is penningmeester geworden. 
Toegetreden tot het bestuur als lid zijn Erna Berkhof en Endriean Prajitno. 
 
Het bestuur heeft 5 keer vergaderd waarvan 3 keer telefonisch. 
In deze vergaderingen is vooral gesproken over de projecten en de daaruit voortvloeiende 
gevolgen voor activiteiten c.q. sponsoringen. 



 

 

 

Projecten 
 
Senegal  
In het voorjaar van 2019 was wederom een lesprogramma van drie dagen georganiseerd: 
De formatie zou plaatsvinden op 8, 9 en 10 april. 
Het programma zag er als volgt uit: 
Dag 1  
Tandheelkunde 
Tuberculose 
Dag 2 
HIV en seksueel overdraagbare aandoeningen Voeding 
Dag 3  
Geneesmiddelen tijdens zwangerschap en lactatie 
Eindtoets en evaluatie 
 
De formatie is opgeschoven naar het najaar wegens drukte op de posten en activiteiten 
gedurende de vastentijd. 
Het merendeel der posten wordt gerund door religieuzen, dus de aanlooptijd naar Pasen 
heeft invloed op het personeelsbestand. Uiteindelijk waren er maar zes aanmeldingen (het 
gemiddelde bedraagt 25). 
 
Inmiddels is de situatie enorm gewijzigd. 
In Dakar en Thies is een opleiding voor apothekersassistenten, verpleegkundigen en 
vroedvrouwen gevestigd. 
Het is dr Michel Mendy gelukt deze opleiding ook naar Ziguinchor te halen. Dit mede 
dankzij het feit, dat wij al gedurende vele jaren structureel lessen realiseren voor de 
medewerkers van de katholieke gezondheidsposten. 
Dit betekent, dat de opleiding officieel wordt en er een geaccrediteerd einddiploma zal 
worden uitgereikt 
De duur van de opleiding is 10 maanden. 
 
Farmacie Mondiaal heeft toegezegd het eerste jaar zeven leerlingen te willen sponsoren. 
Aan de orde komen o.a. inhoud van het beroep, administratie, hygiene, EHBO, wetgeving, 
omgangskunde, beroepsgeheim, farmacotherapie, en zo meer. 
In november zijn zes medewerkers van de farmacie met veel enthousiasme de opleiding 
begonnen.  
 
 

Rwanda 
Knowledge Transfer Project Rwanda 
 
Ook in 2019 is er vanuit Rwandese kant helaas geen verdere actie ondernomen. Echter, 
na een lange radiostilte en navraag bij een van de oud-deelnemers Marie Claire 
Nyinawinkindi door Frans Bosman (oud projectleider van Rwanda portefeuille), kreeg 
Frans onverwachts het bericht van Marie Claire dat zij en anderen de Pharmaceutical 
Society of Rwanda (PSR) hebben opgericht tijdens een General Assembly in augustus 
2019 in Kigali, Rwanda. Per september 2019 bestond de vereniging uit 92 leden. De 
uitdaging wordt om de leden actief bij vereniging te betrekken en voldoende activiteiten 
voor de leden te kunnen organiseren. 
  



 

 

Frans vond het jammer dat er niet werd gecommuniceerd en dat er sprake is van een 
lange radiostilte. Kennelijk had men de juiste personen gevonden en tevens voldoende 
kennis in huis om een vereniging op te richten. Dit geeft aan dat er waarschijnlijk aldaar 
geen input meer nodig is vanuit FM. 
  
Verder staat voor 2020 op de planning om een vervolg te geven aan het Rwanda Project, 
dat ook in 2015 plaatsvond. Het principe is vergelijkbaar met het project in 2015, waarbij 
farmaciestudenten naar Rwanda zullen reizen. Echter, ditmaal wordt er van ze verwacht 
dat ze een bijdrage leveren aan een onderzoek, dat wordt geleid door Jurdas Serheziga. 
Door een gebrek aan financiele hulpmiddelen ligt het onderzoek stil. De input van de 
studenten kan Jurdas ’onderzoek een impuls geven. De studenten zullen een onkosten 
vergoeding en vaccinatievergoeding ontvangen, net zoals in 2015 het geval was. 

  
Mongolië 
Prem Dihal heeft in oktober Mongolië bezocht namens Farmacie Mondiaal. Hij heeft hier 
een rapport over geschreven en een update gegeven over de verschillende projecten die 
gestart zijn in samenwerking met de Association of Mongolian Pharmacy Professionals 
(AMPP, Mongoolse equivalent KNMP) 
 
Kwaliteitssysteem Mongolië: Prem heeft dit project zelf gedaan. Er is een 
kwaliteitmanagementsysteem (met Standard Operating Procedures) aanwezig in 16 
apotheken. Deze apotheken hebben ondertussen ook een ISO certificering doorstaan, dit 
is een mooie mijlpaal. Prem geeft aan dat de basis voor een kwaliteitssysteem nu gelegd 
is en dat AMPP (Mongoolse KNMP) dit nu verder op eigen kracht kan doorontwikkelen. 
 
Medicatieveiligheid Mongolië: Raymond Brunink heeft in het verleden een cursus gegeven 
aan 30 apothekers over 18 belangrijke geneesmiddelinteracties. Na het bezoek van Prem 
geeft hij aan de het van meerwaarde zou zijn om deze groep van apothekers uit te breiden 
met nog 60 apothekers. Het voorstel van Farmacie Mondiaal is om de cursus nog een 
keer te geven, maar dit keer door een Mongoolse apotheker (die deze cursus zelf gevolgd 
heeft). Als Farmacie Mondiaal kunnen we hierin op afstand ondersteunen. 
 
Curriculum Farmacie Opleiding Mongolië: Herman Woerdenbag heeft in het verleden een 
bezoek gebracht aan Mongolië met als opdracht om te adviseren over het huidige 
curriculum. Prem heeft het huidige hoofd van de faculteit (wisseling geweest na het 
bezoek van Herman) gesproken over het rapport van Herman. Op dit moment zijn er nog 
geen ontwikkelingen op dit vlak. Het is nu aan de faculteit om hiermee aan de slag te gaan 
en daarom zet Farmacie Mondiaal dit project nu op pause. 
  
AMPP heeft in 2016 een ambitieus plan geschreven met verschillende doelen en 
projecten. Op dit moment zullen onze contactpersonen in Mongolië dit plan updaten en 
opnieuw prioriteren. Op basis daarvan kunnen opnieuw projectaanvragen bij Farmacie 
Mondiaal ingediend worden. De projecten hebben tot nu toe goede resultaten gegeven en 
hebben een goede samenwerking laten zien. Farmacie Mondiaal zou dan ook graag een 
vervolg geven. 
 
EPN 

Yvon Koopmans is een Nederlandse apotheker die werkzaam was bij EPN (Ecumenical 
Pharmaceutical Netwerk). In 2018 zijn de contacten met EPN gelegd. EPN geeft 



 

 

cursussen aan gezondheidswerkers over geneesmiddelen in low and middle income 
countries. 
 
Website: EPNetwork.org 
  
We believe access to quality-assured medicines and its rational use is a Right. 
Access to quality pharmaceutical care is a basic human right. We collaborate with partners 
to build locally sustainable solutions to access to quality-assure medicines and its rational 
use to all, in a just and compassionate manner. 
 
Change Begins with the Pharmacists. 
Pharmacists complete the patient journey in many facilities. Whether in-patient or out-
patient, a pharmacists has intimate conversations with patients and in many cases 
(especially community pharmacies), they have more interactions with patients. Access to 
quality- assured medicines and its rational use, begins with the pharmacist and is two 
fold;first, his/her competence within the pharmaceutical care  and systems, and secondly, 
the ability to relationship build with the patient and communicate the appropriate use of 
medicines. 
 
In 2019 zijn we overeengekomen dat Farmacie Mondiaal € 6000,- doneert gedurende drie 
jaar ten behoeve van de structurele werkzaamheden en nogmaals € 6000,- om een cursus 
te ontwikkelen met behulp van Farmacie Mondiaal. Het ontwikkelen van de nieuwe cursus 
is gepland voor 2020. 
 
 
 

Fondsenwerving 
Dit jaar is er geen wijn verkocht tijdens het congres.  
 
Apparaten 
Diverse apotheken stelden apparatuur beschikbaar waarvoor de stichting een goede 
bestemming heeft weten te vinden. Duidelijk is wel geworden dat de stroom aan ter 
beschikking gestelde apparatuur sterk aan het opdrogen is omdat veel apotheken al 
gestopt zijn met bereiden. In 2019 heeft de verkoop van apparatuur 2223 euro opgeleverd. 
We houden er rekening mee dat inkomsten via deze weg geheel gaan wegvallen op de 
kortere termijn.  
 
PR activiteiten  
De website is dit jaar verder uitgewerkt.  
Ook dit jaar waren er weer activiteiten met als doel onze naamsbekendheid te vergroten 
zoals de aanwezigheid van FM op de KNPSV beroependag. Er is toen een presentatie 
gegeven aan ca 50 deelnemers. 
  
Het jubilieumboek  
In 2016 is gestart met een project om de geschiedenis en context van FM (en haar 
voorgangers) vast te leggen. Hiertoe is het archief weer eens goed nagelopen en een 
opzet gemaakt langs welke thema’s eea belicht kan worden. 
Dr. Arjo Roersch van der Hoogte is historicus en heeft ervaring met schrijfwerk aangaande 
farmaceutische onderwerpen. De KNMP heeft inmiddels ook een substantiële financiële 
bijdrage toegezegd. Het resultaat is een e-document tbv de website en een mooi boekje 
getiteld; Veertig jaar farmaceutische ontwikkelingshulp: Farmacie Mondiaal en haar 
voorgangers 1979-2019.  

http://epnetwork.org/


 

 

Dit komt op een mooi moment aangezien het alsdan 40 jaar geleden is dat hetgeen wat 
toen officieel begon uiteindelijk tot FM geleid heeft. 
Het boekje is aangeboden aan de voorzitter van de Knmp, de heer Klein Nulent. 
 
Toelichting op de financiële jaarstukken 
De onkosten zijn zo minimaal mogelijk gehouden. De beloning van het bestuur is nihil. 
Er is een ruime reserve.  
De jaarrekening 2019 wordt, als deze is goedgekeurd door het bestuur en de accountant, 
op onze website geplaatst. 
 
Tot slot 
We hebben onze donateurs nodig voor de broodnodige gelden. Wij danken onze 
donateurs voor hun vertrouwen en bijdragen. Zij zijn onmisbaar. 
Bovendien een woord van dank aan de KNMP die onze aanwezigheid op de 
congresdagen mogelijk maakt en het transport van de standkoffer verzorgt. 
 


