
ningen, onder  vermelding van 'Symposium Farma-  
cie' code o97Io7-892oo. 
Nadere  inlichtingen kan men inwinnen bij Dr. F. 
MOLENAAR, Afdeling Farmacologie en Farmaco-  
therapie,  Ant. Deusinglaan 2, 9713 AW Groningen,  
tel.nr. (050) 116217, of  bij J. VXSS~R op hetzelfde 
adres, tel.hr. (050) II6215). 

Koninkli jke Nederlandse Chemische Vereniging te 
Den Haag.  Voor  nadere informatie dient men zich 
te wenden tot  het Bureau van her Centraal  Over-  
legorgaan voor  het Postacademisch Onderwijs  in de 
Scheikunde en de Scheikundige Technologie,  Bur-  
nierstraat 1, 2596 i~v Den Haag,  tel.nr. (070) 469406. 

Cursus 'Veiligheid in de chemie' 

De Commissie  Nascholing van de KNCV organi- 
seert van 2I-25 sep tember  I98i in het Leeuwen-  
horst Congres Center  te Noordwijkerhout  de cursus 
'Veiligheid in de chemie' .  Deze cursus heefi tot doel 
een overzicht te geven van een aantal belangrijke 
aspecten van veiligheid en hygi6ne in bedri jf  en la- 
boratorium. Zowel  vaktechnische als juridische en 
organisatorische aspecten zuUen de aandacht  krij- 
gen. 

He t  inschrijfgeld voor  deze cursus bedraagt  
f i 2 o o , - p e r  persoon (incl. huisvesting) en kan wor- 
den overgemaakt  op postrekening 7680 t.n.v, de 

Refmistendag Pharmaciae Sacrum 

In het kader  van de festiviteiten rondom he 
eeuwfeest  van de Groningse Farmaceutische Stu- 
dentenvereniging Pharmaciae Sacrum zal op za- 
terdag I2 december  a.s. een reiinistendag worden 
georganiseerd. Wie belangstelling voor  deze dag 
heeft of  nadere inlichtingen wenst, kan contact op- 
nemen met  H.J. WOERDENBAG, abactis van de Lus- 
trumcommissie,  Hoendiep  I9, 97r8 TA Groningen.  
Een bijdrage voor  een reiinistencadeau aan het 
farmaceutisch laborator ium kan men storten op 
postrekening 3501928, t.n.v. Lustrumcommissie  
Pharmaciae  Sacrum, Groningen.  

I N G E Z O N D E N  

Plaatsing van brieven in deze rubriek houdt niet in dat de redactie de daarin weergegeven zienswijze onderschrifft. De 
redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden stukken te bekorten of te weigeren. 

Geneesmiddelenonderzoek in de apotheek 

De duidelijk voor zich sprekende publicatie van JONK- 
MAW e.a. (I98I) geeft mij aanleiding tot een kanttekening 
en wel in deze zin, dat het beschamend voor de Neder- 
landse apotheker is, dat deze niet reeds iang dezelfde 
constateringen heeft gedaan. Immers indien iedere apo- 
theker, zoals het behoort, behalve identiteit en gehalte, 
ook de uiteenvaltijden zoals beschreven onder de bena- 
ming 'Maagsapresistente tabletten' (Ned. Farm. ed. viii) 
bij zijn onderzoek had betrokken, dan waren de meeste 
door JONKMAN e.a. behandelde preparaten reeds lang 
door de mand gevallen! Diens onderzoek ware dan over- 
bodig geweest. 

Het geneesmiddelenonderzoek is er niet om slechts 
door hobbyisten verricht te worden, het is een noodzaak 
voor iedereen, wil de apotheker voldoen aan de bepalin- 
gen ex art. 19 van het Besluit Artsenijbereidkunde. Niet 
alleen bij de onderhavige tabletten speelt dit, doch ook 
bij de vele 'loco'-tabletten, waarvan er in de komende 
jaren een groot aantal nieuwe te verwachten is. 

Waar men vaak de verschuiving van de taak van de 
apotheker in de richting van farmacotherapeutisch advi- 
seur z6 absoluut als enige taak gaat zien, dat men de 
andere taken van de apotheker als bereider en onderzoe- 
ker van geneesmiddelen als zeer ondergeschikt gaat be- 
schouwen, is de publicatie van JONKMAN e.a. op te vatten 
als een waarschuwing aan alle Nederlandse apothekers 
om hun taken niet mis te verstaan. Reeds enkele jaren 
geleden wees ik hierop, klaarblijkelijk met weinig resul- 
taat (COHEN I977)- 
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