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Betreft: NVKFB-nieuws maart 2015
Geachte leden,
Later deze week is de voorjaarsvergadering van onze vereniging. We hopen u op vrijdag 20 maart 2015
in Amsterdam (NKI) te mogen verwelkomen. Professor Jan Schellens is onze gastheer, en reeds nu wil ik
hem hartelijk danken voor de organisatie van deze dag en voor de gastvrijheid. Het programma, de
abstracts en ook de agenda voor de Algemene Leden Vergadering zijn reeds verzonden. Het belooft een
mooie en interessante dag te worden.
Om er voor te zorgen dat ook de posters voldoende aan bod komen, zullen er vrijdag ‘guided poster
tours’ (bij de poster 2-3 minuten presenteren van de belangrijkste resultaten gevolgd door een korte
discussie) worden georganiseerd. Tijdens de lunch zullen, onder leiding van prominente leden van onze
vereniging, de posters worden bezocht en besproken.
Zoals ook al op de agenda van de ALV staat: de zittende bestuursleden hebben allen al een ruime periode
in het bestuur gefunctioneerd. In de komende jaren zal een aantal van hen aftreden. Graag roepen wij
belangstellenden voor een bestuursfunctie op zich te melden bij het secretariaat van de vereniging.
Overige aankondigingen:
 Op 23 en 24 maart a.s. wordt de 1st International Workshop on Dose Optimization for Targeted Drugs
- Focus on Oncolytics georganiseerd. Deze workshop gaat plaatsvinden in Zaandam. Voor meer
informatie zie : http://expertmedicalevents.com/event/upcoming/1st-international-workshop-on-doseoptimization-for-targeted-drugs-focus-on-oncolytics/
 Op 17 april is ’s middags in Leiden de Cursus interpreteren van populatiefarmacokinetisch en dynamisch onderzoek voor beginners. Om artikelen die populatie-farmacokinetiek/dynamiek analyses
beschrijven te kunnen begrijpen is specifieke kennis nodig van het "vakjargon" dat wordt gebruikt,
evenals kennis om te kunnen interpreteren of de analyse goed is uitgevoerd. De cursus wordt gegeven
door Dr. Jeroen Diepstraten (ziekenhuisapotheker Reinier de Graaf groep), Dr. Dirk-Jan Moes
(Ziekenhuisapotheker LUMC) en Dr. Rob ter Heine (ziekenhuisapotheker Radboud UMC). Tijdens
deze beginnerscursus wordt kort de theorie die achter de populatie-analysemethoden zit besproken en
zullen twee artikelen die thuis worden voorbereid interactief worden doorgenomen. Accreditatie
wordt aangevraagd bij de NVZA. Schrijf je nu gratis in via: http://goo.gl/forms/jnk4IUQaB1
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 Op donderdag 16 april 2015 organiseert ZonMw het derde jaarlijkse congres Goed Gebruik
Geneesmiddelen. Dit jaar is het thema: therapie op maat. De technologische ontwikkelingen op dat
terrein gaan razendsnel en de voordelen voor de patiënt zijn duidelijk aantoonbaar. Maar hoe ver zijn
we nu, wat is er al bereikt en wat is er nog nodig? Met een gevarieerd programma praat het GGGcongres 2015 u bij over de nieuwste ontwikkelingen en over actuele thema’s uit de dagelijkse
praktijk. Meer informatie over het congres:
http://www.zonmw.nl/?id=53&tx_zonmwdata_pi3[themaid]=4&tx_zonmwdata_pi3[subpage_id]=517
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 De Federation of European Pharmacology Societies (EPHAR) en de European Association for
Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT) loven twee prijzen van elk 1.000 Euro uit voor
twee jonge onderzoekers (35 jaar of jonger). De prijs is voor de onderzoeker met de beste klinisch
farmacologische publicatie van de afgelopen twee jaar. Deadline 17 april 2015. Voor meer informatie:
http://www.eacpt.org/?q=node/107.
 Ook vanuit de EACPT bereikte ons het volgende bericht, over een vacature bij de WHO: The World
Health Organization in Geneva would like to inform you of the vacancy announcement for the post of
Coordinator- Antimicrobial resistance. The main aims of the Antimicrobial Resistance (AMR) unit
are: (i) To oversee and report on the development, implementation, monitoring and evaluation of the
global action plan on AMR, to coordinate the work on AMR across WHO, to provide the secretariat
for the Strategic and Technical Advisory Group on AMR; and to provide reports and documents on
AMR for WHO governing bodies. (ii) To coordinate, manage and implement specific global projects
including global surveillance and reporting on prevalence and trends in antimicrobial resistance, and
to provide support to countries, through WHO regional and country offices, for development and
implementation of national action plans on AMR. This list of activities may evolve over time. Should
you be interested in applying, please do so via the WHO Employment website
http://www.who.int/employment/en/ .Vacancy notice number HQ/15/HSE/FT60.
 Op 21-22 mei 2015 is de Belgian Association of Phase I Units (BAPU) gastheer van de 3de Joint
Conference of European Human Pharmacological Societies. Deze 2-daagse meeting vindt plaats in
Brussel en heeft als hoofdthema: ‘European Competitiveness in Early Clinical Drug Development:
threats and opportunities’. Voorafgaand en aansluitend aan het congres zijn er 2 parallelle workshops
op woensdag 20 mei. Deze workshops hebben als onderwerp: ‘Recent changes in EU Regulations &
Guidelines’ en ‘Pharmacokinetic – pharmacodynamic modeling’. Voor een preliminair programma en
mogelijkheden tot registratie, verwijs ik u graag naar de website: www.eufemed.eu
 Op 6 juni zal de ‘10th Global Gator Meeting’ plaatsvinden te Utrecht. Op het symposium zullen door
een aantal topexperts (waaronder uit Nederland) de nieuwste ontwikkelingen op gebied van de
klinische farmacologie/farmacie worden gepresenteerd, Het symposium wordt georganiseerd door het
UF College of Pharmacy, University of Florida en het departement Farmaceutische Wetenschappen te
Utrecht. Graag verwijzen wij u naar de website voor verdere informatie:
http://pharmacy.ufl.edu/pc/global-gators/global-gator-symposium/10th-symposium/
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 Op 26 juni is in Gent het derde Lage Landen Symposium, over diagnostiek en behandeling van
intoxicaties. Net zoals in de vorige edities zal de nadruk liggen op de probleem-georiënteerde
nascholing in acute klinische toxicologie. Het programma richt zich voornamelijk op artsen en
ziekenhuisapothekers die betrokken zijn bij de opvang en behandeling van patiënten met acute
intoxicaties. Vanuit deze invalshoek zal de praktische aanpak benadrukt worden met tevens aandacht
voor enkele nieuwe ontwikkelingen in de behandelingsmodaliteiten. Er is accreditatie aangevraagd voor
internisten, ziekenhuisapothekers, intensivisten en SEH artsen. Voor meer informatie:
ilse.anteunis@UGent.be en http://nvkfb.nl/news2/2015SymposiumAcuteIntoxicatie.pdf
 Het 12de EACPT congres zal in Madrid van 27-30 juni 2015 gehouden worden. De deadline voor de
early bird registratie verloopt op 31 maart.
 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.
 The 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. Abstracts voor dit congres kunnen worden ingestuurd
(deadline 4 maart 2015).
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. Teun van Gelder
Voorzitter NVKFB

