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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.






