Pensioenvraag?

lijnverbinding

‘Beter een goede buur, dan een verre vriend.’ Dat cliché gaat
zéker op voor Medical Affairs-collega’s Stefanie de Joode
en Katrien Venken. Al enige tijd trekken de Nederlandse en
Belgische MSD’ers samen op als het gaat om infectieziekten.
“Cultuurverschillen? Die zijn er niet!”
Medio januari kwam een aantal Nederlandse
en Belgische MSD’ers samen bij het Radboudumc in Nijmegen voor een training
Antifungal Management. Drie specialisten uit
het Radboudumc praatten de collega’s bij over
de laatste ontwikkelingen op het gebied van
antifungale middelen (=tegen schimmels),
gevolgd door een rondleiding door het laboratorium van de ziekenhuisapotheek. Stefanie
en Katrien kregen het complete programma
samen rond. “Oorspronkelijk zou een van de
specialisten de Belgische collega’s trainen”,
legt Stefanie uit. “Dat groeide uit tot dit groter
opgezette werkbezoek. De kans kwam voorbij
en het is zonde om die te laten lopen.”

Juiste mensen om tafel
Het is slechts één voorbeeld van de vruchten
van de samenwerking tussen de twee. Op
verschillende (wetenschappelijke) vlakken
krijgen ze de juiste mensen om tafel. Recent
nog, bij een Expert Input Forum in Nederland, waar een Belgische arts kwam spreken,
die Katrien voor Stefanie benaderde.
Stefanie werkte ook al veel samen met de
voorganger van Katrien. Op een congres in
Brussel stelde hij de twee aan elkaar voor.
Katrien: “Mijn focus lag aanvankelijk vooral
op hepatitis C, maar gaandeweg richt ik me
ook steeds meer op de antifungale middelen,
zoals Noxaﬁl en Cancidas. Toen is het balletje echt gaan rollen. Want het is lastig om het

hele portfolio infectieziekten in je eentje bij
te houden. Het is goed om iemand te hebben
waarmee je kunt bijpraten en om elkaar te
updaten.”

Heel specialistisch
Dat geldt nog eens extra in het therapeutische gebied van de infectieziekten. “Want het
is een heel specialistisch vakgebied, waar wel
heel veel geneesmiddelen onder vallen. En
we werken in kleine teams, dus is het heel
goed om sparring partners in de buurt te
hebben en collega´s uit Vlaanderen te leren
kennen”, vervolgt Stefanie.
Nederland en België verschillen dan ook
niet zoveel. “Er is natuurlijk geen taalbarrière. Daarnaast merk ik dat Stefanie en
ikzelf op elkaar lijken in de manier waarop
we bijvoorbeeld professoren benaderen.
Met een heel wetenschappelijke inslag én
meerwaarde voor iedereen. En dat wordt
gewaardeerd.” Stefanie knikt instemmend:
“Ik merk eigenlijk geen enkel cultuurverschil
met Katrien, zeker niet in onze manier van
werken!”

Klein wereldje
Ook buiten MSD is er op het gebied
van schimmelinfecties veel NederlandsBelgische samenwerking. Stefanie:
“Er loopt in ons taalgebied gewoon
een aantal vooraanstaande weten-
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schappers rond op dit vlak, die ook in de
wereld in hoog aanzien staan. Zo is er sinds
2016 een Dutch Belgian Mycosis Study
Group, een wetenschappelijk samenwerkingsverband, waaronder ook de studie valt
die MSD mede mogelijk maakte.” Het is een
klein wereldje waarin de twee zich bewegen.
“Maar wel een wereld waar men op wetenschappelijk gebied graag samenwerking
zoekt. Dat helpt ook enorm.”
Stefanie en Katrien zijn trots op wat er
bereikt is rond die studie naar preventie
van een met griep geassocieerde schimmel-

infectie met posaconazol (Noxaﬁl).
Katrien: “In een enorme korte tijd
is er veel voor elkaar gekregen. In
slechts een paar maanden is de studie
ingediend en goedgekeurd en is de
helft van de medicatie al beschikbaar.
Een aantal Belgische ziekenhuizen is
al gestart, in Nederland volgt dat snel.
En dan te bedenken dat de studie
zelfs nog even op de helling stond,
omdat het er op leek dat er (vanwege de cyberaanval) geen medicatie
geleverd kon worden. Dat het toch
is gelukt, is een direct resultaat van

nauw samenwerken, kort op de bal
spelen. Super leuk!”
Elkaar ondersteunen, helpen met
trainingsmaterialen, kennis uitwisselen, sparren: de lijn tussen Haarlem
en Brussel is kort. Op de vraag of het
recente resultaat – het werkbezoek én
de studie – naar meer smaakt, roept
Stefanie enthousiast ‘We doen al
zoveel!’. Maar toch komen de ideeën
al direct los. “Misschien kunnen we in
het voorjaar iets doen op het vlak van
antibiotica?”

Het P-team
geeft antwoord!
Regelmatig kloppen collega’s en gepensioneerden
bij het Pensioenfonds MSD aan met een vraag om
pensioenadvies, of breder ﬁnancieel advies. Da’s
echter lastig…
De wet verbiedt pensioenfondsen om ﬁnancieel advies
te geven aan fondsdeelnemers. Ook de PF MSD-bestuurders en hun adviseurs (waaronder uitvoerder van
onze pensioenregeling AZL) mogen dus geen advies
geven. Hieronder lichten we dat toe, en we geven twee
tips waarmee we je toch verder kunnen – en mogen –
helpen!
Waar het om gaat is het verschil tussen ‘inzicht geven’
en ‘advies geven’. Inzicht geven mag wel. Sterker:
de overheid en pensioenfondsen doen steeds meer
aan ‘pensioencommunicatie’, alles om jong en oud
meer inzicht te laten krijgen in soms ingewikkelde
pensioenzaken. Zodat je beter geïnformeerde keuzes
kunt maken. Met deze column dragen wij daar als
P-team ook aan bij.
Advies geven is wat anders. Om te beginnen moet een
ﬁnancieel adviseur op basis van de wet een vergunning
hebben. Het PF MSD en AZL hebben die niet. Verder
streven we er in Nederland naar dat advies waarvan de
ﬁnanciële impact mogelijk groot is, volstrekt onafhankelijk wordt gegeven. Stel dat een pensioenfonds advies
geeft aan een deelnemer, dan begeven partijen zich wat
die onafhankelijkheid betreft per deﬁnitie op glad ijs.
Tip 1: ga naar www.nibud.nl en kies onder ‘levenssituaties’ voor ‘pensioen’. Daar vind je nuttige tools,
blogs en artikelen. Een daarvan heet: ‘Hoe vindt u
een goede ﬁnanciële adviseur?’
Tip 2: Ga op Sync>News>Sites>Haarlem News
naar het artikel ‘Eef maakt MSD’ers ﬁnancieel wijzer’.
Onlangs verzorgde Eef van Opdorp een boeiende
lunchlezing over persoonlijke ﬁnanciën. Ook het
onderwerp ‘pensioen’ stipte ze aan. Op Sync vind je
haar presentatie, tips en links.
Het ‘P-team’ bestaat uit pensioenexperts uit Boxmeer, Oss en Haarlem. Heb jij ook een vraag voor
het P-team, stel ’m dan via beter@merck.com.
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