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Geachte leden,
Klinisch farmacologen in opleiding hebben maandag 22 september een dag stage gelopen bij Roche
Nederland. Het betrof artsen en apothekers die in Nijmegen (Radboudumc), Maastricht (Maastricht
UMC+), Rotterdam (Erasmus MC), Amsterdam (NKI-AVL en Slotervaartziekenhuis) en Leiden
(LUMC) opgeleid worden onder de vlag van de NIV (Nederlandse Internisten Vereniging) en de NVKFB
(Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie). De groep van zo’n 15
specialisten in opleiding - inclusief één van de opleiders, Kees Kramers (internist-klinisch farmacoloog
Radboudumc) - volgden een programma met presentaties over
(pre)klinisch onderzoek, het
registratietraject, quality assurance, organisatie en financiering van de zorg, healthcare compliance en
ondersteuning van IIT’s. In het kader van hun opleiding bezoeken de specialisten in opleiding onder
andere het CBG, een METC, CRCN en Lareb en nu dus ook een farmaceutisch bedrijf. De
farmaceutische industrie was al als onderdeel in het curriculum van de opleiding opgenomen, maar tot nu
toe was er geen programma voor uitgewerkt. Met deze stagedag is nu ook het daadwerkelijke programma
uitgewerkt, een primeur. Veel dank komt Kees Kramers toe, die het initiatief voor deze dag heeft
genomen, en natuurlijk Roche Nederland voor een mooi programma.
In oktober waren in Ede de Dutch Medicines Days. Drie dagen waarin de leden van de verschillende
verenigingen, die zich in ons land met geneesmiddelen bezighouden, tezamen kwamen. In een groot
aantal wetenschappelijke sessies zijn vele aspecten van ontwikkeling, registratie, gebruik en vergoeding
van geneesmiddelen aan de orde gekomen. Er was dit jaar een recordaantal deelnemers, en de
organisatoren kunnen zeer tevreden zijn over de hoge kwaliteit van zowel de opkomst als de presentaties.
Tijdens de Dutch Medicines Days werd voor onze NVKFB-leden op maandagavond een algemene
ledenvergadering gehouden. Het moment waarop deze ALV is ingeroosterd is onaantrekkelijk. Na een
lange dag is de tijd tussen 18:15 en 19:15 niet ideaal, maar om overlap met wetenschappelijke sessies te
voorkomen is dit in Ede de enige tijd die beschikbaar is. We hebben besloten om voortaan de ALV niet
meer tijdens de Dutch Medicines Days te houden. Er is tijdens de voorjaarsvergadering meer gelegenheid
voor de ALV.

2

Bij de opening van de ALV werd stilgestaan bij het recente overlijden van twee prominente leden van
onze vereniging, dr. Ary van der Kuy, en prof. dr. Pieter van Zwieten. Beiden hebben zich in hun lange
werkzame bestaan ingezet voor de klinische farmacologie. Op de website zal voor beiden een in
memoriam worden geplaatst.
In Ede werd ook een kort overzicht gegeven van de voortgang van de werkgroepen die het beleidsplan
uitwerken. Er ontstond tijdens de ALV enige commotie over de vraag of de opleiding voor klinisch
farmacoloog niet voorbehouden zou moeten worden aan artsen en apothekers. Nu staat deze opleiding
open voor allen met een universitair biomedisch doctoraal examen en aantoonbaar inzicht in
farmacologie, toxicologie en pathofysiologie. De insteek was dat artsen en apothekers vanuit hun
opleiding voldoende zijn toegerust om voor individuele patiënten een advies te verstrekken voor
farmacotherapie. Omdat voor biomedische en biofarmaceutische wetenschappers dat minder het geval is,
werd voorgesteld om hen niet langer toe te laten tot de opleiding. Daarvoor bleek geen draagvlak te zijn.
Tijdens de vergadering, maar ook in de dagen daarna via mijn mailbox, bleek wel dat er een sterke wens
bestaat om ook de niet-artsen/apothekers voor onze vereniging te behouden. Het bestuur, en de
werkgroep certificering, nemen de wens van de leden zeer serieus en zullen deze, evenals alle reacties,
meenemen in de verdere uitwerking van het beleidsplan. Hoe dit precies zal uitpakken is nu nog niet
geheel duidelijk, maar dat de soep minder heet zal worden gegeten dan dat deze nu werd opgediend, is
wel zeker.
Overige aankondigingen:








Op 31 oktober was in het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond het afscheidssymposium voor dr. Ad
Kerremans, internist–klinisch farmacoloog aldaar. Tijdens het symposium heeft ook
ondergetekende Ad Kerremans mogen toespreken, en daarbij zijn grote verdiensten voor de
klinische farmacologie benoemd. Gelukkig zal de pensioengerechtigde binnen een aantal
landelijke commissies en werkgroepen nog actief blijven. We kunnen dus nog steeds ons
voordeel doen met zijn grote ervaring en inzicht.
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.
Op 20 november 2014 zal in Leiden de Lareb Bijwerkingendag plaats vinden. Thema is dit jaar:
‘Bijwerkingen in Beeld- de diagnostiek van bijwerkingen’. Nadere informatie kunt u vinden op
www.bijwerkingendag.nl
Op 9 april 2015 wordt voor de tweede keer de Value Based Healthcare Prize uitgereikt aan het
initiatief dat de meeste waarde voor de patiënt creëert. Deze prijs erkent innovatieve en unieke
initiatieven binnen de de Nederlandse gezondheidszorg die waarde toevoegen voor de patiënt.
Bent u van mening dat uw innovatieve project van grote waarde is voor de patiënt en wilt u graag
uw initiatief onder de aandacht brengen bij meer dan 100.000 professionals binnen de
Nederlandse gezondheidssector? Stuur dan een beschrijving van uw initiatief -in max. 100
woorden- uiterlijk 1 december- naar application@vbhc.nl<mailto:application@vbhc.nl> en maak
kans op het winnen van de Value Based Healthcare Prize 2015!
Voor meer informatie over de Value Based Healthcare Prize en de winnaars van vorig jaar, kijk
op www.vbhcprize.com<http://www.vbhcprize.com>.
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In Nijmegen zal op 1 december van 18.00-20.00 uur een Academisch Debat over NOAC’s
plaatsvinden. Inschrijven kan t/m 21 november a.s. via FarmtoxOnderwijs@umcn.nl, onder
vermelding van BIG-nummer, (http://www.necf.nl/necf_agenda.htm).
Op 3 en 4 februari 2015 zal in Basel een congres worden georganiseerd, getiteld ‘Development
Of Medicines For Paediatric And Rare Diseases - Annual Event For Interdisciplinary Challenges
– Kick-Off Conference’.
Voor meer informatie zie http://www.congrex-switzerland.com/prdc2015.
Onze eerstvolgende voorjaarsvergadering zal zijn op vrijdag 20 maart 2015, in Amsterdam
(NKI). Blokkeer deze datum alvast in uw agenda. Net als afgelopen keer zal er weer een
gevarieerd en interessant programma worden samengesteld.
Op 23 en 24 maart 2015 wordt de 1e workshop on dose optimization strategies for targeted drugs
georganiseerd. Zie voor meer informatie de link:
http://expertmedicalevents.com/event/upcoming/1st-international-workshop-on-clinicalpharmacology-of-targeted-oncolytics/
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. U wordt ook
aangemoedigd om abstracts in te sturen voor dit congres.
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.

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.
Met vriendelijke groet,

Prof. dr. T. van Gelder
Voorzitter NVKFB

