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Betreft: NVKFB-nieuws januari 2014
Geachte leden,
Dit is de eerste NVKFB-nieuwsbrief van 2014. In 2013 zijn er vier edities geweest en ik heb van vele
kanten positieve reacties gekregen op dit initiatief. Het voorkomt dat uw mailbox met losse berichten
gespamd wordt, en in deze nieuwsbrief kan berichtgeving geclusterd worden. Zoals al eerder
medegedeeld, kunt u aankondigingen van congressen, symposia en andere evenementen bij het
secretariaat van onze vereniging aanmelden. Behalve op de website zullen deze aankondigingen ook in
de nieuwsbrief worden vermeld.
Voor Rob van Marum, klinisch geriater in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, is 2013 aangenaam geëindigd:
hij is benoemd tot bijzonder hoogleraar Farmacotherapie bij ouderen bij de vakgroep Huisartsengeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het VUmc in Amsterdam. De Stichting Jeroen Bosch
Ziekenhuis heeft de leerstoel ingesteld. Zij wil daarmee verdere invulling geven aan het wetenschappelijk
onderzoek binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De leerstoel past binnen de focus van het JBZ op
patiëntveiligheid en ketenzorg. Op 3 oktober zal de oratie van Rob van Marum worden uitgesproken. Van
harte gefeliciteerd Rob!
Daan Touw, eerder werkzaam als ziekenhuisapotheker in Den Haag, is in november 2013 benoemd tot
hoogleraar Bioanalyse, Therapeutic Drug Monitoring en Klinische Toxicologie aan de Faculteit
Medische Wetenschappen van het UMCG. Daan Touw is sinds 1 september 2013 verbonden aan de
afdeling Klinische Farmacie en Apotheek van het UMCG waar hij is aangesteld als ziekenhuisapotheker
en hoofd van het klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium. Daan, van harte gefeliciteerd met
deze benoeming!
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Overige aankondigingen:
Inmiddels zijn de opdrachtformuleringen van de drie werkgroepen ‘zichtbaarheid’, ‘certificering’
en ‘geneesmiddelonderzoek’, die op basis van het door de leden goedgekeurde beleidsplan aan
de slag zullen gaan, gereed. De leden die zich hebben opgegeven voor een werkgroep zijn
inmiddels benaderd, en de eerste fysieke bijeenkomsten hebben al plaatsgevonden. Het plan is
dat de werkgroepen in de loop van 2014 hun werkzaamheden afronden.
Op 14 februari organiseert het Nijmeegs Expertisecentrum voor Complexe Farmacotherapie
(NECF) een symposium Kinderfarmacologie. Onderwerpen die deze dag aan bod komen:
ontwikkelingsfarmacologie, onderzoek bij kinderen en de PUIK-studie. Het programma is zeer
praktijkgericht en toegespitst op kinderartsen (in opleiding), huisartsen (in opleiding), apothekers
(in opleiding), klinisch farmacologen (in opleiding) en een ieder die geïnteresseerd is in de
ontwikkeling van de kinderfarmacologie. U kunt zich eenvoudig aanmelden via de volgende
link: www.paoheyendael.nl/necf
Van 18-22 maart zal in Atlanta het jaarlijkse congres van de ASCPT worden gehouden. Voor
meer informatie : http://www.ascpt.org/ASCPT-2014-Annual-Meeting.
Op 11 april 2014 zal in het LUMC de NVKFB-voorjaarsbijeenkomst plaatsvinden. Abstractindiening bij ons secretariaat is mogelijk t/m 5 februari 2014.
Met vriendelijke groet,

Prof. dr. T. van Gelder
Voorzitter NVKFB

