
Het aftellen naar de 17e editie van de Farmabeurs start vanaf nu, met de schijnwerpers volop op u. Want zon-
der de apotheker als bezoeker is er geen beurs, zoveel is duidelijk. En waarom u dan moet komen, leest u 

voortaan in deze nieuwsbrief die tweewekelijks zal verschijnen tot D-day, of Ph-day: vrijdag 21 oktober.

Breaking news
De wetenschap blijft anno 2016 progressie boeken. Nog maar enkele weken geleden is er een nieuw element 
ontdekt dat toegevoegd kon worden aan de tabel van Mendelejev. Het gaat om het element ‘Ph’. Verder onder-
zoek leert dat het om een creatieve zet gaat van de tenoren van Farma vzw.

Bijna meerderjarig
Deze editie van de Farmabeurs is dus eigenlijk de eerste van Pharmanology. Vernieuwing is zeker een van de 
elementen waarop Pharmanology wil inzetten. Met een nieuwe directeur van Farma vzw, apr. Theo Dierickx, die 
er voluit voor wil gaan … met respect voor het monument dat de beurs geworden is en in het spoor van zijn illus-
tere voorgangers: een vakbeurs van en voor apothekers, waarbij de beleving van de bezoeker centraal staat.

In English?
Waarom die naam van Farmabeurs veranderen in een Engelse benaming … een evidente vraag die we aan de 
nieuwe directeur voorleggen.
“Er is lang nagedacht om een benaming te vinden die het nieuwe concept van Farma vzw perfect vertaalde. Een 
naam die in de drie landstalen dezelfde connotatie heeft. Farma werd Pharma, dat was niet moeilijk. Onze doel-
groep verandert niet en zo maken we met ‘Pharma’ een duidelijk statement. ‘Ology’ verwijst dan weer naar kennis, 
zowel technisch als wetenschappelijk. Het is alvast een tipje van de sluier die gelicht wordt over de beurs, waar 

wetenschap én kennis weer een iets centralere plaats zullen innemen. Maar daarover later 
meer.” aldus Theo Dierickx.
De creatieve geesten van het communicatiebureau waarmee gewerkt werd bedachten het 
logo, met een duidelijke knipoog naar de tabel van Mendelejev. Kortom, er is nagedacht 
over term én logo.

Façade
Maar laat het duidelijk zijn dat het om veel meer gaat dan enkel het opfrissen van de faça-
de of vernieuwen van logo en term. Workshops, een wetenschappelijk dorp, voordrachten 
en alumni bijeenkomsten … het is de viertrapsraket die half oktober gelanceerd wordt. 
Maar daarover meer in een volgende nieuwsbrief.
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 Opdracht 1: Blokkeer het weekend van vrijdag 21 tot en met zondag 23 oktober in uw agenda. 
 Opdracht 2: Memoriseer voor eens en altijd ‘Pharmanology’.
 Opdracht 3: Check regelmatig de website www.pharmanology.be voor updates rond de beurs.


