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Geachte leden,
Dit is al weer de derde 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 hadden we in Leiden onze voorjaarsbijeenkomst. Het was een mooie dag, niet in het minst
vanwege de interessante presentaties en het boeiende programma. De posters stonden wel wat dicht bij
elkaar, dus een leermoment heeft het ook opgeleverd. Veel dank aan de gastheren van het LUMC (Henk
Jan Guchelaar en zijn team). Ook was het bijzonder leuk om na afloop even een kijkje te nemen in de
prachtige nieuwe behuizing van het CHDR, waarvoor dank aan Adam Cohen en Robert Rissmann.
Ons bereikte het bericht dat in het UMC-Groningen de afdelingen Klinische Farmacologie en Klinische
Farmacie & Apotheek zijn gefuseerd tot één afdeling Klinische Farmacie & Farmacologie. Om dit te
vieren zal in Groningen op 1 juli 2014 een symposium worden georganiseerd, met de titel ‘Toename van
geneesmiddel effectiviteit en veiligheid met vermindering van de kosten?’
Ook in Groningen is per 1 april Eugène van Puijenbroek, arts en klinisch farmacoloog en werkzaam bij
het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, benoemd tot bijzonder hoogleraar Geneesmiddelenbewaking en Geneesmiddelenveiligheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van harte gefeliciteerd
Eugène!
Velen van u zullen het al wel hebben gehoord: met ingang van 1 april 2014 zet het College voor
zorgverzekeringen (CVZ) zijn werkzaamheden voort onder een nieuwe naam: Zorginstituut Nederland.
De nieuwe website is : www.zorginstituutnederland.nl
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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 werkgroepen zijn ook al fysiek bijeengekomen. Het plan is dat de
werkgroepen in de loop van 2014 hun werkzaamheden afronden.
Op 13 mei 2014 zal in Leiden een symposium worden georganiseerd door het Netherlands
Network Precision Medicine. Onder meer zal prof. dr. Matthias Schwab, van het Institut für
Klinische Pharmakologie, in Stuttgart een presentatie getiteld ‘Pharmacogenomics: clinical
implication and future perspectives’ geven. Tot 7 mei kunt u nog abstracts insturen, naar
KFTsecretariaat@lumc.nl
Op 19 juni zal in Nijmegen een onderwijsbijeenkomst plaatsvinden ‘Farmacotherapie bij
80+-ers: waar zijn we eigenlijk mee bezig?’. Deze bijeenkomst is georganiseerd door het
Nijmeegs Expertisecentrum voor Complexe Farmacotherapie (NECF). Voor meer informatie zie
http://www.necf.nl/necf_agenda.htm.
In Nijmegen zal de EACPT Focus Meeting ‘Drugs to fight cardiovascular damage’ worden
gehouden van 3-5 juli 2014. Belangrijke onderwerpen zijn : vascular imaging, vascular
inflammation, microbioma in drug development and metabolic syndrome, adrenal hypertension,
ischemia-reperfusion injury, en er is een workshop vascular ultrasound.
Voor meer informatie kunt u mailen met eacpt2014@kenes.com of de website bezoeken:
http://www.eacpt2015.org/eacpt-focus-meeting-2014
In augustus 2014 is de EuroDURG (European Drug Utilization Research Group) meeting in
Groningen, gekoppeld aan het afscheidssymposium van prof. dr. F. 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

