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Geachte leden,
Op vrijdag 20 maart 2015 was in Amsterdam (NKI) de voorjaarsvergadering van onze vereniging. Het
was een zeer geslaagde dag, met veel mooie presentaties op een prachtige locatie en met uitstekende
catering. Professor Jan Schellens was onze gastheer, en ik wil hem ook via deze weg hartelijk bedanken
voor de organisatie van deze dag en voor de gastvrijheid. Tijdens de voorjaarsvergadering is een oproep
gedaan aan centra om zich te melden bij ons secretariaat indien zij volgend jaar deze bijeenkomst willen
huisvesten. Aanmeldingen daarvoor zijn nog welkom t/m 14 april.
Tijdens de voorjaarsvergadering ontving professor Theo de Vries (als eerste) de Onderwijsprijs. Deze
Onderwijsprijs is ingesteld ter gelegenheid van het afscheidssymposium van Theo de Vries. Volgend op
de uitreiking van de prijs gaf Theo een mooie presentatie waarin hij het belang van farmacotherapieonderwijs nog eens onderstreepte. Theo is ook benoemd tot full member van de NVKFB, vanwege zijn
verdiensten voor onze vereniging.
De Algemene Leden Vergadering kende naast de gebruikelijke agendapunten een belangrijk extra
agendapunt, te weten de plannen voor het samenvoegen van de huidige drie certificeringen voor klinisch
farmacologen tot één certificering. In oktober 2014 was tijdens de ALV veel discussie ontstaan over de
ingangseisen om tot de opleiding klinische farmacologie te kunnen worden toegelaten. Op basis van input
van vele leden, en nader overleg binnen de werkgroep certificering en het bestuur, is besloten om toegang
tot de opleiding niet te beperken tot alleen artsen en apothekers. Ook zij die een biomedische of
biofarmaceutische opleiding hebben gevolgd en voldoende kennis en kunde hebben van ziekte,
gezondheid en geneesmiddelen EN een promotie hebben afgerond of promotieonderzoek doen op het
gebied van de klinische farmacologie, kunnen (net als nu) klinisch farmacoloog worden. Tijdens de
vergadering bleek dat er voldoende steun was voor het voorgelegde voorstel, dat nu verder wordt
uitgewerkt.
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Overige aankondigingen:
 NIEUW: Er is een vacature aan de University of Adelaide, Faculty of Health Sciences, voor een
klinisch farmacoloog: ‘The Discipline of Pharmacology is currently seeking to appoint a Clinical
Pharmacologist to coordinate and lead clinical pharmacology and therapeutics teaching within the
undergraduate MBBS program and to oversee relevant clinical pharmacology and therapeutics content
within the Dental and Nursing programs.’ Voor de volledige tekst van de vacture zie
http://careers.adelaide.edu.au/cw/en/#/job/493472/professor-clinical-pharmacologist-level-e
 NIEUW: De inschrijving voor de Nederlandse L'Oréal-UNESCO For Women in Science Beurzen is
open. Vrouwelijke wetenschappers kunnen een Nederlandse ‘For Women in Science’-beurs
aanvragen. Er zijn jaarlijks twee Nederlandse beurzen van maximaal 25.000 euro beschikbaar voor
vrouwelijke wetenschappers, die actief zijn in de life sciences in brede zin. Beurzen kunnen worden
toegewezen in de periode tot tien jaar na de promotie. Ze zijn bestemd voor een onderzoeksverblijf op
de NIAS-campus waar de onderzoekers als onderdeel van een internationale academische
gemeenschap hun wetenschappelijke carrière verder kunnen ontwikkelen. Op de website
www.forwomeninscience.nl is de volledige informatie over het programma te vinden en zijn het
reglement en het aanvraagformulier te downloaden. De sluitingsdatum is 10 mei 2015.
 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 Radboudumc). 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 .
 NIEUW: Op 24 april is in Brussel een Educational day on pediatric pharmacology. De organisatie is
in handen van onder meer John van den Anker en Karel Allegaert. Voor meer informatie en voor
registratie zie www.bpcrn.be .
 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’ plaatvinden 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/
 NIEUW: Op maandag 15 juni 2015 is van 12:00-17:00 uur in het Erasmus MC Rotterdam een
onderwijsmiddag voor klinisch farmacologen in opleiding. Op het programma staan Developmental
pharmacology, Formulations, Ethics of pediatric research en Pediatric drug development. Het
onderwijs wordt verzorgd door Dr. Maroeska te Loo (Radboudumc), Dr. Henk van den Berg (AMC
en CBG), Dr. Lidwien Hanff (Erasmus MC) en Dr. Saskia de Wildt (Erasmus MC). Aanmelden kan
bij Ella Lune-van der Schraaf (via p.vanderschraaf@erasmusmc.nl).
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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 is inmiddels verlopen, maar inschrijven kan uiteraard nog steeds.



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.



NIEUW: Binnen het Nijmeegs Expertisecentrum voor Complexe Farmacotherapie (NECF)
werken apothekers en artsen samen om complexe farmacotherapeutische zorg te verbeteren. In
dit kader wordt er een nascholing georganiseerd voor apothekers en artsen op 3 september 2015
met als onderwerp: Oncolytica voor niet-oncologen: wat moet je ervan weten? Inschrijven kan
bij mevrouw Wendy van Eldijk, e-mail: FarmtoxOnderwijs@umcn.nl onder vermelding van
Oncolytica en BIG nummer.



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. Teun van Gelder
Voorzitter NVKFB

