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Betreft: NVKFB-nieuws september 2014
Geachte leden,
De vakantie is ten einde, het werk is hervat. Er zijn verschillende aankondigingen bij ons binnen
gekomen en daarom is hier de NVKFB-Nieuwsbrief van de maand september 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.
De tijd vliegt, en ik zag net dat in 2009 mijn laatste herregistratie als klinisch farmacoloog heeft plaatsgevonden. Daar moet ik dus op korte termijn actie op ondernemen. Weet u wanneer uw laatste
herregistratie is geweest? Kijk eens in de Ledenlijst 2014. Daarin staat het vermeld. Onderneem zelf actie
als u weer aan de beurt bent!
Jelle Tichelaar, onderwijscoördinator van de sectie Farmacotherapie in het VUMC, lid van de commissie
Onderwijszaken, heeft in juli tijdens het congres van de IUPHAR in Kaapstad de Outstanding EarlyEducator Award gewonnen in de categorie klinische farmacologie. De prijs werd door Simon Maxwell
officieel uitgereikt. Jelle gefeliciteerd!
Ook in juli werd in Nijmegen de EACPT Focus Meeting ‘Drugs to fight cardiovascular damage’
gehouden. Gerard Rongen had als lokale organisator een mooi programma gemaakt, waarvan een
internationaal gezelschap van onderzoekers en klinisch werkzame collega’s bijzonder genoten heeft.
Graag breng ik de Dutch Medicines Days weer even onder uw aandacht. Ook dit jaar weer in Ede, in De
Reehorst. Wordt gehouden van 6-8 oktober 2014. Komt allen.
Overige aankondigingen:



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).
Het CHDR in Leiden organiseert een cursus ‘Fundamentals of Pharmacokinetics Postgraduate
Course’. Informatie over deze cursus die in het najaar van 2014 zal plaatsvinden kunt u opvragen
bij jhay@chdr.nl.
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Dr. Rob van Marum is benoemd tot bijzonder hoogleraar Farmacotherapie bij Ouderen. Hij
hoopt zijn ambt te aanvaarden met het uitspreken van de rede GENEESMIDDELEN EN
OUDEREN: OVER DE WANKELE BALANS TUSSEN HELPEN EN SCHADEN op vrijdag 3
oktober 2014 om 15.45 uur precies, in de aula van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105 in
Amsterdam. Na afloop receptie.
Op 13 november neemt Dr. P.A.F. Jansen, klinisch geriater en klinisch farmacoloog, afscheid
van het UMCU. Er wordt die dag een afscheidssymposium georganiseerd, waarvoor u zich kunt
inschrijven via de website www.ephor.nl (zie onder Agenda). Maximaal aantal inschrijvingen is
140 en accreditatie wordt aangevraagd.
Kinesis Pharma in Breda organiseert een Course Introduction to Pharmacokinetics van 12-14
november 2014. Voor meer informatie over de inhoud van de cursus en over de inschrijving zie
www.kinesis-pharma.com/training.htlm.
Het aanvankelijk op 18 september in Nijmegen geplande Academisch Debat voor huisartsen,
apothekers en specialisten ‘NOAC’s bloedlink of een zegen?’ is verplaatst naar 1 december
2014. Inschrijven kan via FarmtoxOnderwijs@umcn.nl (http://www.necf.nl/necf_agenda.htm).
Op 20 maart 2015 zal de NVKFB-Voorjaarsbijeenkomst worden gehouden in het Antoni van
Leeuwenhoek te Amsterdam.
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.
De European Society of Developmental Pediatric and Pediatric Pharmacology, de ESDPPP, zal
van 23-26 juni 2015 in Belgrado haar congres hebben. Zie ook www.esdppp.org . Eventuele
voorstellen voor sprekers of symposia onderwerpen kunnen gestuurd worden naar Saskia de
Wildt, s.dewildt@erasmusmc.nl.
De International Association for Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology heeft
haar tweejaarlijks congres van 11-15 oktober 2015 in Rotterdam. Dit congres wordt altijd goed
bezocht door Nederlanders. Het pre-congress symposium (zondag 11 okt 2015) staat in het kader
van Klinische Toxicologie en het post-congress symposium (donderdag 15 okt 2015) betreft
Pharmacometrics. Zie www.iatdmct2015.org.

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. T. van Gelder
Voorzitter NVKFB

