University of Groningen

Pharmaceutical care by clinical pharmacists in patients with musculoskeletal disease
Duyvendak, Michiel

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2010
Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Duyvendak, M. (2010). Pharmaceutical care by clinical pharmacists in patients with musculoskeletal
disease. Groningen: s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).
Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 18-09-2019

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae | 177

Curriculum Vitae
Michiel Duyvendak is ziekenhuisapotheker in het Antonius Ziekenhuis Sneek en Emmeloord.
Michiel is in 1976 geboren in Oldenzaal. Hij heeft in Stadskanaal het VWO afgerond (1994) en
is vervolgens in Groningen Farmacie gaan studeren. Zijn afstudeeronderzoek was gericht
op moleculaire farmacologie, in het bijzonder de rol van stikstofmonoxide bij astma (Prof. dr. J.
Zaagsma). De studie Farmacie werd in 1999 Cum Laude afgerond.
Na in 2001 zijn apothekersdiploma gehaald te hebben, is hij in Heerenveen en Leeuwarden
als projectapotheker begonnen. De opleiding tot ziekenhuisapotheker werd in 2002 gestart
(opleider Prof. dr. J.R.B.J. Brouwers). Door de projecten die toen werden gestart is de aandacht
voor farmaceutische patiëntenzorg steeds verder versterkt. Naast projectleiderschap op het
gebied van antibiotica switch-begeleiding en Farmacotherapeutisch Transmuraal overleg (FTTO)
startten aldaar de zorginnovatieprojecten op het gebied van osteoporose en peri-operatief
geneesmiddelmanagement bij orthopedische ingrepen. Samen met dr. Eric van Roon werd de
interventie-consultatie registratiedatabase ontwikkeld.
De registratie als ziekenhuisapotheker werd in 2007 voltooid, met als specialisatie anesthesiologie
en spoedeisende hulp- en intensive care geneeskunde.
Vanaf oktober 2007 is hij werkzaam in het Antonius Ziekenhuis in Sneek, alwaar hij verantwoordelijk
is voor distributie, onderzoek, verpleeghuizen, medicatieveiligheid en het Elektronisch Medicatie
Dossier (EMD), waaronder elektronisch voorschrijven en toedienregistratie. Zijn interesses liggen
met name op het gebied van de ontwikkeling van geïntegreerde procesondesteunende software
en beslissingsondersteunende software.
Vanwege zijn specialisatie in peri-operatief geneesmiddelmanagement en medicatieoverdracht
maakt hij deel uit van de CBO werkgroep Operatief Proces en de commissie Farmaceutische
Patiëntenzorg (FPZ) van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA).
Voor zijn onderzoeksactiviteiten ontving hij de KNMP prijs (2000), de Organon Young Research
Talent Price (2000), de Opwijrda Prijs (2007), de Sanofi-Aventis Best Review Prijs (2008) en de
Farma Innovatie Award (2010).
Michiel is in 2007 getrouwd met Brigitte en is de gelukkige vader van Judith (2007) en Esther
(2009). Inmiddels is hij als zeiler, schaatser en fietser goed ingeburgerd in Fryslân. Met een foto
in het Algemeen Dagblad en als maker van de coverfoto van een professionele reisgids is hij een
verdienstelijk amateurfotograaf.

