Secretariaat: 149 Farmacologie-Toxicologie
Radboud universitair medisch centrum
Postbus 9101
6500 HB NIJMEGEN
tel.: 024-3613691
fax: 024-3614214
E-mail: Lilibeth.Triebels@radboudumc.nl (secretariaat)
www.nvkfb.nl

Aan de leden van de Nederlandse Vereniging voor
Klinische Farmacologie en Biofarmacie
TvG/LT 14027

maart 2014

Betreft: NVKFB-nieuws maart 2014
Geachte leden,
Dit is de tweede NVKFB nieuwsbrief van 2014. 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.
Op 11 april aanstaande zal in Leiden (!) onze voorjaarsbijeenkomst worden gehouden. Op het moment
van schrijven van deze nieuwsbrief wordt de laatste hand gelegd aan het programma, waarover wij u
binnenkort zullen informeren. Reserveer deze datum alvast in uw agenda!
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 werkgroepen zijn ook al fysiek bijeengekomen. Het plan is dat de
werkgroepen in de loop van 2014 hun werkzaamheden afronden.
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.
Gelijktijdig met het ASCPT congres is in Berlijn (20-21 maart 2014) een bijeenkomst van IFAPP
(International Federation of Associations of Pharmaceutical Physicians and Pharmaceutical
Medicine). Thema van deze bijeenkomst is ‘Smart development for better drugs’. Zie:
www.icpm2014.com.
Op donderdag 27 maart 2014 organiseert de Regulatory Affairs & Development-sectie van de
Vereniging van Nederlandse Industrie Apothekers (NIA) in Amsterdam het symposium 'Orphan
drugs for kids - Practical experiences of development, regulatory and market access of paediatric
drugs for rare diseases'. Zie voor meer informatie: http://www.knmp.nl/agenda/nia-symposiumorphan-drugs-for-kids.
Op 2 april 2014 wordt in het Erasmus MC in Rotterdam een onderwijsmiddag georganiseerd, gericht
op klinisch farmacologen in opleiding. Het programma betreft diverse aspecten van medisch
ethische toetsing van geneesmiddelonderzoek. Alle opleiders hebben het programma ontvangen, met
het verzoek dat aan hen die in opleiding zijn door te sturen.
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De International Society of Pharmacovigilance organiseert van 3-4 april 2014 in Zagreb een cursus
‘Proactive Pharmacovigilance and Risk Management in the Era of Personalised Medicines’.
Inschrijving en informatie is beschikbaar via www.isoponline.org.
De International Society for Pharmacoepidemiology organiseert van 6-8 april 2014 in Rotterdam een
tweedaags symposium over Pharmacoepidemiologie. Zie www.pharmacoepi.org.
In augustus 2014 is de EuroDURG (European Drug Utilization Research Group) meeting in
Groningen, gekoppeld aan het afscheidsymposium van Prof Haaijer-Ruskamp (Klin Farmacologie,
UMCG). Thema is ‘Supporting rational drug use for public health and individual patient care’. Zie:
www.EuroDURG2014.com.
Op 18 en 19 september 2014 zal in Gent een IATDMCT Satelliet Symposium ‘Alternative Sampling
Strategies in Toxicology and Therapeutic Drug Monitoring’ worden gehouden. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Christoph Stove (christophe.stove@ugent.be).
Vanuit de EACPT bereikte ons het verzoek u een ‘save the date’ bericht te sturen, vanwege het 12de
EACPT congres dat in Madrid van 27-30 juni 2015 gehouden zal worden.
In Utrecht zullen in het kader van de ‘Summerschool Utrecht’ de volgende cursussen plaatsvinden:
‘Pharmacoepidemiology and Drug Safety’ (30 juni-4 juli), ‘Pharmaceutical Policy Analysis’ (7-11
juli) en ‘Pharmacoeconomics’(14-18 juli). Zie: www.utrechtsummerschool.nl.
Met vriendelijke groet,

Prof. dr. T. van Gelder
Voorzitter NVKFB

