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De apothekers van de industrie (VAPI) organiseren het seminarie  
“New and Emerging Regulations” 

 in aanwezigheid van H.K.H. Prinses Astrid. 
 
 
65-jarig Jubileum en Seminarie 
 
De Vereniging van Apothekers van de Farmaceutische Industrie (VAPI) viert haar 65-jarig bestaan maar de 
vereniging is zeker nog niet pensioengerechtigd! Sinds kort mag ze het predicaat ‘Koninklijke’ toevoegen aan 
haar naam. Op 20 februari, voorafgaand aan het VAPI-seminarie over de nieuwe farmaceutische regelgeving, 
ontvangt de vereniging het certificaat van erkenning uit handen van H.K.H. Prinses Astrid. De prinses zal 
tevens het seminarie bijwonen.  
 
Het seminarie wordt jaarlijkse georganiseerd naar aanleiding van de Algemene Vergadering van de vereniging. 
Zo gaf vorig jaar minister De Block toelichting over het nieuwe KB omtrent de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen. Dit jaar heeft Dhr. Xavier De Cuyper, Administrateur-Generaal van het Federale 
Agentschap voor Geneesmiddelen, de eer om het seminarie in te leiden. De topics die tijdens het seminarie aan 
bod komen, zijn de nieuwe regels rond verdovende middelen, de ontwikkeling van medische toestellen, en de 
Europese initiatieven om vervalsing van geneesmiddelen tegen te gaan. 
 
Praktische info: 20 februari 2018 om 14.00u in het Militaire Ziekenhuis, Bruynstraat, 1120 Neder-Over-
Heembeek. Inschrijven is verplicht via www.vapi-upip.be.  
 
Deze locatie is niet willekeurig gekozen, maar toont de nauwe band aan tussen VAPI en de apothekers van 
defensie. H.K.H. Prinses Astrid wordt ontvangen door de Generaal van de Medische Dienst, de Directeur van 
het militair hospitaal en de bestuursleden van VAPI, waarvan de voorzitter ook net benoemd werd tot Kolonel 
in de Reserve. 
 
De rol van de apotheker in de industrie 
 
VAPI werd opgericht in 1953 door apothekers werkzaam in de farmaceutische industrie. De rol van de 
toenmalige “industrie apotheker” was vooral de vrijgave van loten van geneesmiddelen. Nu is het takenpakket 
van de “apotheker in de industrie” veel uitgebreider. Hij is actief op alle gebieden binnen de farmaceutische 
industrie en aanverwante domeinen, ook “Life Sciences” genoemd. Op de website van VAPI is trouwens een 
goed overzicht van de rol en carrièremogelijkheden van de apotheker terug te vinden.  
 
De rol van VAPI – Pharmacists for Professionals 
 
De rol van VAPI is erop gericht om de apothekers werkzaam in de industrie te begeleiden en te ondersteunen.  
We vinden het echter onze missie om onze opgedane kennis ook te delen met andere professionals binnen de 
ruimere sector van de Life Sciences. Daarom worden op 20 februari de nieuwe statuten van de vereniging ter 
stemming voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Deze werden aangepast om net deze professionelen de 
mogelijkheid te geven om zich als geassocieerd lid aan te sluiten bij VAPI. Daardoor krijgen ook zij toegang tot 
het uitgebreide professionele netwerk van de organisatie, zowel op Belgisch als Europees niveau, en kunnen ze 
participeren in de kennisdeling binnen de organisatie. 
 
Aan het seminarie van 20 februari zullen dan ook verschillende zusterverenigingen participeren, en is er genoeg 
mogelijkheid voorzien om te netwerken met de sprekers van het Geneesmiddelenagentschap (FAGG), de 
Europese Vereniging van de Apothekers van de Industrie (EIPG) en de Federatie van de Industrie van Medische 
Technologieën (beMedTech). 
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VAPI Contactgegevens 
 
VAPI Koninklijke Vereniging van de Apothekers van de Farmaceutische Industrie 
UPIP Union Royale des Pharmaciens de l’Industrie Pharmaceutique 
  
Engelstalige benaming: Royal Association of Pharmacists of the Pharmaceutical Industry 
 
Informatie: 
 

- Voorzitter:  Dr. Apr. Frank Peeters president@upip-vapi.be GSM 0479 299 103 
 

- Secretariaat: Mary Wigny  info@upip-vapi.be  GSM 0478 203 187 
 
 

Persverantwoordelijke voor het seminarie:  
 

- Apr Rudy De Clercq rudy.declercq@pharmadecconsultancy.eu  
 
 


