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Geachte leden,
De zomervakantie staat voor de deur. Nog een paar weken en dan zullen velen van ons een aantal weken
de stekker uit het stopcontact trekken, en de aandacht op andere zaken richten. Na de zomervakantie
staan er weer veel interessante bijeenkomsten op het programma. Voor een aantal van die bijeenkomsten
is het verstandig om nu al te registreren, omdat er nu nog een ‘early bird’ tarief geldig is. Benut de
mogelijkheid om dat nu nog te doen!!
Speciale aandacht vraag ik natuurlijk voor de Dutch Medicines Days, op 5, 6 en 7 oktober, in Ede. Op de
website www.figondmd.nl is het concept programma reeds te vinden, alsmede een link naar de
registratie. De deadline voor het inzenden van abstracts is 15 juli en deze zullen worden gepubliceerd op
de website van de Figon (zie voor 2014 versie http://www.figondmd.nl/files/Abstracts_DMD2014.pdf),
maar niet meer in BJCP.
Een aantal leden heeft kenbaar gemaakt interesse te hebben in een bestuursfunctie, na de oproep die wij
daartoe hadden gedaan bij de ALV en in de nieuwsbrief. In de loop van de komende 12 maanden zullen
een paar bestuursleden aftreden, en nieuwe bestuursleden instromen. Statutair kan dat alleen na
toestemming van de leden, en de gebruikelijke procedure is om dat tijdens een ALV te doen. We hadden
altijd twee maal per jaar een ALV, tijdens de voorjaarsvergadering en tijdens de Dutch Medicines Days.
Bij de laatste ALV in Ede is besloten niet meer tijdens de DMD een ALV te houden, omdat dat in het
programma niet goed in te passen is. Dat betekent dat de eerstvolgende ALV pas in voorjaar 2016 zal
zijn. We willen de nieuwe bestuursleden niet zo lang laten wachten en daarom vragen we u via deze weg
om uw steun voor hun aanstelling binnen het bestuur.
Het betreft dr. Anke-Hilse Maitland–van der Zee en dr. Kees Kramers, die in 2015 zullen toetreden (zij
zullen prof. dr. Ton de Boer en prof. dr. Gerard Rongen vervangen). Dr. Saskia de Wildt zal begin 2016
toetreden. Indien u bezwaar heeft, kunt u dat tot 1 augustus aanstaande kenbaar maken middels een email
aan ons secretariaat.
Verder rapporteer ik terug over de ‘10th Global Gator Meeting’ die op zaterdag 6 juni plaatsvond in
Utrecht. Op het symposium werden door een aantal topexperts de nieuwste ontwikkelingen op gebied van
de klinische farmacologie/farmacie gepresenteerd. Daan Crommelin en Ton de Boer waren de gastheren
van dit symposium, dat gezamenlijk georganiseerd was door het College of Pharmacy van de University
of Florida en het departement Farmaceutische Wetenschappen te Utrecht. De ambiance in het

2

Academiegebouw, in het centrum van Utrecht, vormde een prachtig decor waarvan de buitenlandse
gasten zeer onder de indruk waren.
Overige aankondigingen:


De onderwijsmiddag voor klinisch farmacologen in opleiding, die gepland stond op maandag 15 juni
2015 is verzet naar 8 september 2015 (van 09:00-13:00 uur in het Erasmus MC Rotterdam). 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 (verplicht!) kan bij Ella Lune-van der Schraaf (via
p.vanderschraaf@erasmusmc.nl). De inschrijving is ook open voor reeds geregistreerde klinisch
farmacologen.



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. Het programma laat
een grote inbreng vanuit de leden van de NVKFB zien. Het ziet er zelfs naar uit dat Nederland, na
Spanje, met het grootste aantal deelnemers aanwezig zal zijn. Waar dit congres in 2021 zal worden
gehouden wordt ook in Madrid beslist. Wij (Gerard Rongen en ondergetekende) zullen in Madrid
aan de Council van EACPT ons bid presenteren, en hopen dat natuurlijk te winnen.



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



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
regionale nascholingsbijeenkomst 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.



Het Heymans Institute of Pharmacology nodigt u uit voor het emeritaat van professor Luc van Bortel
op maandag 14 september aanstaande. Locatie : Het Pand, Onderbergen 1, Gent. Voor het
programma en praktische details: www.heymans.ugent.be/RetirementLucVanBortel.pdf.
Toegang is kostenloos, maar graag wel registreren voor 23 augustus, via www.ugent.be/lucvanbortel
Indien u geen UGent account heeft dan is die via de keuze ‘Register (I have no UGent account)’
eenvoudig te verkrijgen.



Op 18 september 2015 zal wederom een cursus ‘Teach the Teacher the 6 step’ (in farmaco-therapieonderwijs) plaatsvinden. Locatie: VU Amsterdam. Inschrijven kan tot 6 augustus bij
Lilibeth.Triebels@radboudumc.nl.
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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. Het is bij uitstek een congres dat voor klinisch
farmacologen interessant is. Naast de onderwerpen die bij dit congres van oudsher veel aandacht
krijgen (farmacogenetica, drugs of abuse, immunosuppressie, antifungale therapie) is er in
Rotterdam ook veel aandacht voor TDM van oncolytica, antibiotica en biologics. Komt allen. Early
bird registratie sluit 30 juni.

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

