
Nieuws vanuit het bestuur 

Tijdens ons symposium “Een dag naar mijn hart” op zaterdag 19 April is Margo Briejer in het 
zonnetje gezet en benoemd tot erelid van Optima Farma. 

Margo is al vanaf de oprichting, in 1985, actief voor onze beroepsvereniging en al  jaren de 
draaiende motor achter Optima Farma. Eerst als commissielid, later als voorzitter en nu weer 
als commissielid. Actief bij de organisatie van alle congressen, bij de oprichting van de 
opleiding tot farmaceutisch consulent, betrokken bij de oprichting van de kwaliteitsregisters. 
Verder hield zij zich bezig met ons blad Optima Farma, nu met de PR en de  samenwerking 
met UA. Eigenlijk te veel om op te noemen. Margo Briejer gefeliciteerd en dank je wel. 
Wij hopen dat we nog jaren gebruik mogen maken van je hulp en jouw expertise. 

Inmiddels ligt het symposium “Een dag naar mijn hart” weer achter ons. Bij deze wil ik toch 
nog even stil staan bij dit congres. Want wat is er weer een hoop werk verricht. Dit is 
immers  het eerste congres dat Optima Farma weer als zelfstandige opererende 
beroepsvereniging georganiseerd heeft. Het inschrijven voor het congres,  verliep niet 
helemaal naar onze wens. We werden geconfronteerd met onze iet wat verouderde website die 
het allemaal niet meer aan kon. En niet alles verliep vlekkeloos. Hierbij onze excuses aan de 
collega’s die hier hinder van ondervonden hebben.  Inmiddels kan ik  vertellen dat we bezig 
zijn met een nieuwe website en software. En hopelijk verlopen de inschrijvingen bij een 
volgend congres dan beter 

Bij deze dank aan alle mensen, vanuit onze eigen vereniging maar ook vanuit de NVFZ, met 
wie we dit congres samen hebben georganiseerd, om dit congres neer te zetten. De organisatie 
wordt immers  gedaan door vrijwilligers die al dit werk naast hun dagelijkse werkzaamheden 
in de apotheek doen. Mede door hun grote inzet, is het mogelijk voor de beroepsvereniging 
een congres te organiseren. En goed om te zien dat er veel belangstelling was voor het 
bijwonen van ons congres 

Naast het organiseren van congressen, inmiddels zijn we al weer bezig met de organisatie van 
het congres voor november, zijn de vrijwilligers van Optima Farma ook actief op een breder 
vlak. Afgevaardigden van Optima Farma zitten in diverse externe besturen , commissies en 
werkgroepen. Heel belangrijk voor ons beroep, we willen immers dat onze beroepsgroep 
overal gezien en gehoord wordt. 

Nogmaals wil ik dan ook aangeven dat wij dit alles doen op vrijwillige basis, maar dat er 
natuurlijk wel kosten gemaakt worden door de vereniging. Denk aan reiskosten, kosten voor 
vergaderlocaties, kosten voor de website, PR , kosten soms gevraagd voor deelname aan 
activiteiten. Kortom. Willen wij ons werk kunnen blijven doen, willen wij gehoord en gezien 
blijven worden, dan hebben we wel financiën en ondersteuning nodig. 

Steun ons en wordt daarom lid van Optima Farma, want met een zo’n breed mogelijk 
achterban, kunnen  wij dit werk blijven doen en kunnen we zorgen dat onze beroepsgroep 
gehoord en gezien wordt. 
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