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I N G E Z O N D E N  

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

Computers in de apotheek (II) 

De reacties van collegae op het artikel in het Pharmaceu- 
tisch Weekblad van I december I978 op blz. I273 geven 
aanleiding tot een vervolg. 

I. Enkele collegae deelden mede dat zij een z_g. hogere 
programmeertaal (i.c. BASIC) hadden geleerd of aan het 
bestuderen waren. Naar hun ervaring eist het zich eigen 
maken van zo'n computertaal en het schrijven van pro- 
gramma's ermee nog tamelijk veel tijd. 

2. Om die reden alleen al zouden deze apothekers de 
voorkeur geven aan het werken met een 'no-software'  
minicomputer boven het leren van een programmeertaal. 

3. De computerdeskundige van een bekende farma- 
ceutische groothandel wees op het grote belang van stan- 
daardisering van de programmatuur, vooral met her oog 
op de binnenkort te verwachten massale intrede van de 
minicomputer in de apotheek. 

4. Gelijk bekend heeft het hoofdbestuur van de KNrae 
herhaaidelijk aangedrongen op overleg tussen de apothe- 
kers bij aanschaf van apparatuur, juist in verband met de 
wenselijkheid van standaardisering. Hieraan zou onder 
meer tegemoet kunnen worden gekomen door de voor- 
keur te geven aan de aanschaf van een 'no-software'  mi- 
nicomputer. Een dergelijke computer wordt in Nederland 
in de handel gebracht onder de naam ADAM (groter type) 
en ADAM JR (kleiner type), door de firma Roneo-Vickers 
Holland Bv te Krimpen a/d IJssel. De gebruiker ervan 
behoeft geen computertaal te leren, maar kan snel vrijwel 
alle programma's zelf in het Nederlands schrijven ~n toe- 
passen. Men is onafhankelijk van de kostbare diensten 
van programma-servicebureaus. 

Resten enige slotopmerkingen. Men zij e r o p  verdacht 
dat ieder merk en type computer, klein of groot, nauw- 
keurig onderhoud vereist, bijvoorbeeld stofvrij houden 
respectievelijk maken, zodat een onderhoudsabonnement 
dringend noodzakelijk is. 

Amersfoort, januari I979. F. B. SANDERS 

B E R I C H T E N  

Examen voor apothekersassistent 
z979 

Aanmelding v66r 28 februari x979 

De Staatssecretaris van Onderwijs en Weten- 
schappen brengt ter kennis van belanghebben- 
den, dat het eerstvolgende examen voor apo- 
thekersassistent in de maand april I979 en de 
daaropvolgende maanden zal worden afgeno- 
men. 

Her examen bestaat uit twee gedeelten, nl. 

het examen voor het eerste gedeelte (vakken a 
tot en met g) en het examen voor het tweede 
gedeelte (vakken h tot en met m). 

Het schriftelijke examen in de vakken a tot 
en met g zal uitsluitend worden afgenomen op 
maandag 23 april i979. Dit examen wordt, voor 
het gehele land, uitsluitend afgenomen in 
Utrecht. 

Her schriftelijke examen in de vakken afle- 
veren van geneesmiddelen, bereiden van ge- 
neesmiddelen, farmaceutisch rekenen, kennis 
van geneesmiddelen, natuur- en scheikunde, 
wetten en gedragsregels zal uitsluitend worden 
afgenomen op dinsdag 24 april I979. 
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