
 

 

Jaarverslag Stichting Farmacie Mondiaal 2016 
 
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,  
Maayke Fluitman, lid 
Richard van Slobbe, lid 
Jurre Hoekstra, lid tot 12 februari 
Blessing Odigie, lid vanaf 4 april 2016 
 
Het bestuur heeft 6 maal vergaderd waarvan 4 maal telefonisch. 
In deze vergaderingen is vooral gesproken over de projecten en de daaruit voortvloeiende 
gevolgen voor activiteiten c.q. sponsoringen.  
 

Projecten 
 
Senegal 
Al  een aantal jaren is Farmacie Mondiaal sponsor van een cursus die door de katholieke kerk in 
Senegal  gegeven wordt aan verpleegkundigen, verloskundigen en EHBO'ers die op de Postes de 
Santé werken.  De cursus is dit jaar op 2 verschillende locaties gehouden en de eerste cursus (in 
Ziguinchor) waren er 19 deelnemers, de tweede cursus in Bignona 21. 
 
In vergelijking met eerdere jaren werden nu bijna alle presentaties verzorgd door Senegalese 
gezondheidszorg medewerkers ( arts, verpleegkundige, apotheker, verloskundige). De cursus 
bestaat uit 5 dagdelen verdeeld over 3 dagen. Om de aanwezigheid te stimuleren krijgen 



 

 

deelnemers de reiskosten vergoed en een klein vacatiegeld voor de gederfde inkomsten. 
Onderwerpen die in 2016  aan de orde gekomen zijn: 
 

 een algemeen verhaal over wat ziekte en gezondheid is en wat belangrijk is in het omgaan en 
benaderen van patiënten. 

 algemene basisprincipes van geneesmiddelen 

 het belang van hygiëne in de gezondheidszorg en het omgaan met medisch afval. 

 spoedeisende hulp. Onder andere hoe te handelen bij een hartstilstand en bij status astmaticus.  

  HIV in de verloskunde. Bij adequaat handelen kan besmetting van het kind voorkomen worden als 
de moeder SIDA (AIDS) heeft.  
 

Daarnaast is Linda de Groot trekker van het Carnet de Santé. Dit Carnet is jaren geleden 
ingevoerd op enkele posten en jaar na jaar is het tot nu toe stapsgewijs uitgebreid. Het streven is 
nu om het Carnet ingevoerd te krijgen op alle 24 katholieke posten. Ook dit Carnet wordt 
ondersteund door Farmacie Mondiaal. 
Dit jaar is het Carnet uitgebreid met een inlegvel waarop gegevens van de kinderen kunnen 
worden vastgelegd. 
 
Gambia 
In Gambia is Linda de Groot bezig met een project in het plaatsje Madina. De lokale bevolking 
heeft haar gevraagd om hen te ondersteunen in het opzetten van een klein apotheekje in het dorp. 
Op dit moment is er een structureel gebrek aan voldoende medicatie en moet de bevolking in 
noodgevallen ver reizen voor medicatie. Belangrijkste aandachtspunt in het project is hoe zij de 
bevolking kan helpen om dit op te zetten op zo'n manier dat er een goede organisatie komt, 
gedragen door het dorp, die de continuïteit kan waarborgen. De voortgang is moeizaam. 
 
Rwanda 

1) Rwanda/KNPSV 
In totaal zijn 6 Nederlandse studenten voor een periode van 3 weken naar Rwanda geweest. In 
deze periode hebben zij meegelopen in bijv. openbare apotheek, ziekenhuis-apotheek, 
groothandel en hebben zij ook een les verzorgd voor medestudenten Farmacie in Rwanda. Hun 
verslagen staan op de site. FM sponsorde ieder bezoek met 1000,- pp. 
Uit de evaluatie komt ook dat het programma bij een vervolg inhoudelijk wat zwaarder mag 
worden. Het is nu vooral een verrijking voor de individuele student geweest echter dit was ook 
deels de doelstelling: mensen warm laten worden voor (vrijwilligers)ontwikkelingswerk.  
Bij een mogelijk vervolg wordt ook nadrukkelijk gekeken wat onderstaande project aan 
mogelijkheden oproept. 
  
2) Knowledge Transfer Project Rwanda 
Als uitvloeisel van de NL-studenten die naar Rwanda gaan, is twee Rwandese senior-collega’s die 
een relevante plek hebben in de Rwandese farmaceutische gemeenschap de mogelijkheid 
geboden om een zeer gecomprimeerd 1-weeks kennismakingsprogramma met het NL 
farmaceutische landschap te komen gaan doen. Hierin werden o.a. de KNMP, RUG, St Health 
Base, groothandel en openbare apotheek bezocht. FM heeft hun bezoek geheel gesponsord. 
Doel van het bezoek is dat zij daarna vaststellen welke kennis en kunde vanuit de Nederlandse 
situatie ze nuttig achten om verder in Rwanda te implementeren. Hier vanuit kunnen alsdan 
nieuwe projecten ontstaan. 
Frans Bosman heeft dit project georganiseerd in de week van 11-19 juni. Naast dat beide gasten 
een exemplaar van ‘Practical Pharmaceutics’ kregen aangeboden op de afsluitende werklunch 
was een belangrijke ‘take home message’ dat een krachtige algemene beroepsorganisatie van 
groot belang is om daadwerkelijk stappen te kunnen gaan zetten. Zowel vakinhoudelijk als 
strategisch. Pierre en Marie-Claire zijn hiermee na hun terugkeer aan de slag gegaan. Eind 2016 
is het resultaat dat er een werkgroep is gevormd die de ‘Rwandan Pharmaceutical Society’ dient te 
gaan realiseren. 
 
Mongolië 



 

 

Bestuurslid Richard van Slobbe is, vanuit eerdere contacten op de FIP 2015, in April voor een 
onderzoeksmissie naar Mongolië geweest voor een inventarisatie van de behoeftes en 
mogelijkheden aan ondersteuning aldaar. Als gast van de Association of Mongolian Pharmacy 
Professionals (AMPP) is hij op bezoek geweest bij ziekenhuizen, openbare apotheken, universiteit, 
overheid en industrie. 
 
Uit het bezoek kwamen een aantal concrete projectmogelijkheden. 
Dit resulteerde in 2016 in 3 projecten: 
Medication Safety-project: in september is door Raymond Brunink (Apotheekvrij bv) tweemaal een 
zelf ontwikkelde cursus ‘Clinical Pharmacy’ (van ieder 12h) gegeven aan ongeveer 40 openbare 
apothekers/studenten. De beheersing van de Engelse taal was voor de Mongolen wel eens een 
struikelblok en zorgt ervoor dat men continu een vertaler nodig heeft. FM heeft reis- en 
verblijfskosten gesponsord. 

1) GMP-project: Simon Arnoldussen (Pharmatech bv) heeft een GMP cursus voor Industrie-
apothekers verzorgd. FM heeft reis- en verblijfskosten gesponsord en de AMPP de 
cursuskosten zelf. 

2) Buddy Project: Mongoolse zkh-apothekers wilden graag vakinhoudelijk kunnen sparren met 
een NL-collega. Dit heeft geleid tot het Buddy-project met o.a. Miriam Koopmann als buddy. 

 
Mongolië biedt voor FM goede mogelijkheden voor projecten. Deels vanuit de aanpak-cultuur en 
deels doordat de farmacie reeds een nivo en structuur heeft die meer professioneel gerichte 
kennisoverdracht bevordert. 
 
Afghanistan 
De AEuPA heeft gedoneerde NL-ziekenhuis laboratorium goederen naar Afghanistan gestuurd. 
Farmacie Mondiaal heeft dit vervoer voor 85% betaald. Verdere samenwerking wordt onderzocht.  
 
Malawi 
T.b.v. een hygiëne project in Malawi is eenmalig een bescheiden donatie van 500,- gedaan. 
 
Fondsenwerving 
Tijdens het KNMP najaarscongres heeft FM kleine cadeautjes verkocht die apothekers kunnen 
doneren aan hun personeel. Helaas hebben we maar weinig bezoekers gehad door de slechte 
locatie van de stand. Ondanks de locatie hebben de cadeautjes ca 600 euro opgeleverd.  
 
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. Hoewel dit in 2016 vrijwel 2600,- euro opgeleverd houden 
we er rekening mee dat inkomsten via deze weg geheel gaan wegvallen op de kortere termijn.  
 
PR activiteiten.  
De website is dit jaar verder uitgewerkt. Verder is er een nieuwe stand, bestaande uit 4 banners, 
gerealiseerd welke veel praktischer in gebruik is. 
Ook dit jaar waren er weer activiteiten met als doel onze naamsbekendheid te vergroten zoals de 
aanwezigheid met een informatiestand op de wetenschapsdag van de KNMP en het KNMP 
congres. 
Er zijn presentaties gehouden voor de KNPSV beroependag. Er zijn ca 50 deelnemers langs 
geweest. Tevens is er contact gelegd met Afghaanse studenten die actief ondersteunen in 
Afghanistan. 
 
Toelichting op de financiële jaarstukken 
De onkosten zijn zo minimaal mogelijk gehouden. De beloning van het bestuur is nihil. 
Er is een ruime reserve.  
 



 

 

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. 


