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Kennis van context haalt de angel uit de aanval

Hoeveel lezers van het Pharmaceutisch Weekblad 
hebben ooit gehoord van tijdschriften als AIChE Journal 
(American Institute of Chemical Engineers) of AAPS 
PharmSciTech? Artikelen in deze tijdschriften bereiken 
zelden een groot lezerspubliek. Het heeft daarom een 
meerwaarde om in het PW Wetenschappelijk Platform 
specialistische publicaties te laten verschijnen die 
herschreven worden voor een breed (apothekers)
publiek.
Het PW Wetenschappelijk Platform is niet alleen een 
podium voor originele (onderzoeks)artikelen gericht 
op de Nederlandse beroepspraktijk, maar ook een plek 
waar Nederlandse farmaceuten elkaar informeren 
over ontwikkelingen in hun deelgebied. Op pagina 22 
vindt u onder meer een bijdrage van Willemsz waarin 
hij zijn technische proefschrift over mengprocessen en 
agglomeraten heeft samengevat voor relatieve leken.
Door kennis op een toegankelijke manier met elkaar 
te delen, blijf je van diverse ontwikkelingen binnen de 
farmacie op de hoogte. Met deze kennis kun je aan 
patiënten, collega’s, kennissen en familie uitleggen dat 
de in de farmacie werkzame mensen over het algemeen 
nuttig bezig zijn. Apothekers worden soms aangevallen 
als ‘figuren die bakken met geld verdienen’ en je hoort 
vaak dat het ‘belachelijk is dat je zoveel betaalt voor 
een gesprek aan de balie’. Door zelf details te kennen 
over de complexiteit van de farmacie, kun je de diverse 
werkgebieden van de apotheker beter in een context 
plaatsen. Met kennis kun je de farmacie uitleggen 
en dat is aangenamer dan dat je het gevoel hebt de 
farmacie te moeten verdedigen.
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