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Voorbereiding Proefstuderen Bio-Farmaceutische Wetenschappen 

23 november 2018 

Inleiding 

Leuk dat je interesse hebt in de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) waarbij studen-
ten opgeleid worden tot geneesmiddelonderzoeker!  

BFW maakt onderdeel uit van de vooraanstaande onderzoeksschool, het Leiden Academic Centre for 
Drug Research (LACDR). In zes verschillende vakgroepen wordt onderzoek gedaan naar alles wat te 
maken heeft met geneesmiddelen; van de moleculaire werking tot de toediening ervan. Als je BFW 
studeert krijg je college van de onderzoekers van de verschillende vakgroepen en je kunt daar ook in 
je tweede jaar al zelf meedraaien met één van de onderzoeken van deze geneesmiddelonderzoekers. 
Klik op onderstaande link voor een filmpje met meer informatie over het LACDR: 

http://www.youtube.com/watch?v=GDXnK1iL4o8&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multidisciplinaire kennis is een vereiste voor het uitvoeren van innovatief geneesmiddelonderzoek. De 
studie BFW combineert daarom binnen één opleiding zowel biologie, geneeskunde en scheikunde. 
Deze combinatie van de verschillende vakken maken de studie leuk en afwisselend.  

Tijdens de studie leer je de theorie en praktijk op verschillende manieren kennen. Afwisselend worden 
verschillende onderwijsvormen gebruikt, waaronder hoorcolleges, waarbij een docent uitleg geeft 
over stof die je van tevoren hebt bestudeerd en practica waarbij je in het laboratorium de theorie in 
praktijk brengt en werkt aan je onderzoeksvaardigheden.  

Door te komen proefstuderen ga je ervaren hoe het is om BFW te studeren. Je volgt twee colleges en 
gaat samen aan een casus werken. Om een college, casus of practicum te kunnen volgen dien je goed 
te zijn voorbereidt.  

Hieronder wordt daarom materiaal aangeboden waarmee jij je goed kunt voorbereiden op je eerste 
dag (proef)studeren. 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=GDXnK1iL4o8&feature=youtu.be
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College: Hart- en Vaatziekten en Geneesmiddelonderzoek 

Prof. dr. Van Eck van de afdeling Biofarmacie van het LACDR zal een minicollege verzorgen over de 
ontwikkeling van hart- en vaatziekten en onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen ter voorkoming en 
behandeling van deze belangrijke doodsoorzaak. 

 

Een risicofactor voor de ontwikkeling van hart- en vaatziekten is een 
verhoogd gehalte aan cholesterol in het bloed. Lees de informatie 
over verhoogd cholesterol op de website van de Nederlandse Hart-
stichting. 

https://www.hartstichting.nl/risicofactoren/hoog-cholesterol 

 

 

 

 

Een belangrijke groep geneesmiddelen in de strijd tegen hart- en vaatziekten zijn de zogenaamde sta-
tines, waaronder Simvastatine. 

Voor een BFW-er is het belangrijk om te weten wat het werkingsmechanisme van een geneesmiddel 
is en om te begrijpen hoe bijwerkingen ontstaan. Met behulp van deze informatie is het mogelijk om 
geneesmiddelen te kunnen ontwikkelen die (nog) beter aangrijpen op bijvoorbeeld een eiwit dat een 
bepaalde ziekte veroorzaakt of geneesmiddelen aan te passen, zodat minder bijwerkingen ontstaan. 

Alle geneesmiddelen die in Nederland verkrijgbaar zijn staan beschreven in het Farmacotherapeutisch 
Kompas. Van ieder geneesmiddel zijn hierin de eigenschappen op te zoeken. Van de kinetiek tot aan 
de bijwerkingen en van toedieningsvormen tot aan de dosering. 

Zoek in het Farmacotherapeutisch Kompas het geneesmiddel Simvastatine op via de volgende link: 
https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/preparaatteksten/s/simvastatine.asp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.hartstichting.nl/risicofactoren/hoog-cholesterol
https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/preparaatteksten/s/simvastatine.asp
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Meer informatie over statines kun je vinden via de volgende websites: 
https://www.inkling.com/read/foyes-principles-of-medicinal-chemistry-lemke-7th/chapter-25/hmg-
coa-reductase-inhibitors 
http://www.ijpsdr.com/pdf/vol3-issue3/3.pdf 
http://www.drugbank.ca/drugs/DB01076 
 
Probeer via de informatie in het Farmacotherapeutisch Kompas en de bovenstaande websites de vol-
gende gegevens over het geneesmiddel te achterhalen: 

▪ Chemische structuur stof (hoe ziet de werkzame stof van het geneesmiddel eruit?) 
▪ Toedieningsvorm geneesmiddel en doseringsschema (tablet, injectie,…., wat bepaalt de keuze 

van toedieningsvorm (maag-darm passage, belasting voor patiënt, lokale werking, e.d.) en hoe 
vaak dient het geneesmiddel te worden gegeven? ) 

▪ Therapeutisch effect en Aangrijpingspunt stof (waarop werkt het geneesmiddel/de werkzame 
stof en wat voor effect heeft dit?) 

▪ Farmacokinetiek (hoe komt de werkzame stof van de plaats van toediening naar de plaats van 
werking, welke route legt het af, hoe en waar vindt eliminatie plaats?) 

▪ Farmacodynamiek (wat doet de werkzame stof op de plaats van bestemming, hoe doet de stof 
dat?) 

▪ Bijwerkingen (welke ongewenste effecten treden op, waardoor treden die op, wanneer treden 
die op?) 

 
 

Succes met de voorbereiding en tot ziens op 23 november! 
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