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Geachte leden,
In de maand oktober waren in Ede weer de Dutch Medicines Days. Het waren drie interessante dagen,
met inbreng vanuit vele organisaties die zich met geneesmiddelen bezighouden. Complimenten voor het
organiserende comité voor het mooie programma. Een hoogtepunt tijdens deze dagen was de uitreiking
van de Galenus Researchprijs aan dr. Alwin Huitema, ziekenhuisapotheker in het NKI. Van harte, Alwin,
met het winnen van deze prestigieuze prijs!
Ook in oktober was het congres van de International Association for Therapeutic Drug Monitoring and
Clinical Toxicology. Ruim 800 bezoekers (waaronder 260 Nederlanders) bezochten dit congres, dat werd
voorafgegaan door een symposium over Klinische Toxicologie en dat werd afgesloten met een
symposium over Pharmacometrics. Over 2 jaar zal dit congres in Kyoto (Japan) worden gehouden.
Verder wil ik hierbij graag Professor Luc van Bortel (Gent) en Professor Cees Neef (Maastricht)
bedanken voor hun belangrijke bijdragen aan onze vereniging. Beide hoogleraren hebben inmiddels hun
afscheidsrede uitgesproken, en zullen nu meer tijd hebben voor andere waardevolle zaken in het leven.
In deze nieuwsbrief worden weer aankondigingen vermeld van onderwijsactiviteiten, congressen en
symposia:


Een basiscursus farmacokinetiek wordt aangeboden door de firma Kinesis, in Breda. De cursus
duurt drie dagen en wordt gehouden van 11-13 november. Kosten zijn € 1500,-- voor de drie
dagen, maar voor deelnemers uit universiteit / academisch ziekenhuis/ overheidsinstelling geldt
een gereduceerd tarief van € 850,--. Voor meer informatie en voor inschrijven ga naar
www.kinesis-pharma.com/training.



De besturen van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en de Dr. Saal
van Zwanenberg Stichting hebben het genoegen u uit te nodigen voor de uitreiking van de Dr.
Saal van Zwanenberg Prijs 2015. De prijs, ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek dat, direct
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of indirect, heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen of processen die daar
rondom plaatsvinden, is toegekend aan prof. dr. Dick de Zeeuw, hoogleraar klinische
farmacologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. De prijs zal worden uitgereikt op dinsdag 17
november 2015, om 15.30 uur in het Hodshon Huis, Spaarne 17 te Haarlem. Ontvangst vanaf
15.00 uur. Indien u het voornemen heeft de prijsuitreiking bij te wonen, dan graag voor 10
november aanmelden bij secretaris@khmw.nl


Lareb organiseert op 19 november in samenwerking met Boerhaave Nascholing en PAO
Farmacie voor de tiende keer de Lareb Bijwerkingendag. Tijdens deze nascholingsdag wordt
uitgebreid stilgestaan bij bijwerkingen die het afgelopen jaar in het nieuws geweest zijn en wat
dit voor de praktiserend arts of apotheker betekent. Daarnaast worden lezingen gehouden met als
thema ‘Bijwerkingen bij de chronische patiënt’ die zich vooral richten op bijwerkingen bij
langdurig gebruik van geneesmiddelen. De dag wordt dit jaar in het Leids Universitair Medisch
Centrum in Leiden georganiseerd. Voor meer informatie over bijwerkingen:
www.bijwerkingendag.nl.



Van 22 - 24 november vindt de tweede editie van het World Healthcare Forum plaats in het
World Forum in Den Haag. Zie www.worldhealthcareforum.com.
Het Forum brengt tal van nationale en internationale "Leaders in Healthcare" bij elkaar om te
discussiëren over de verschillende thema's rondom Global Healthcare in de toekomst. Het
driedaags Forum omvat onder meer presentaties over toegankelijkheid, innovatie, kwaliteit,
duurzaamheid, value-based healthcare en kostenbeheersing. Voor meer informatie :
info@worldhealthcareforum.com



Op woensdag 24 november wordt van 12.00 tot 18.00 uur in het Radboudumc (Faculty Club
Huize Heyendael) de zevende meeting van de Pharmacometrics Network BeNeLux gehouden.
Dit is een bijeenkomst voor wetenschappers en zorgverleners die interesse hebben in of zich
bezig houden met populatiefarmacokinetiek en –dynamiek. De middag zal bestaan uit plenaire
lezingen met discussies over zeldzame ziekten en weesziekten. Er kan een maximum van 70
deelnemers zich inschrijven. Het doelpubliek bestaat uit onderzoekers, wetenschappers,
zorgverleners, klinisch-farmacologen (i.o.) en biostatistici.
Voor meer informatie, zie: www.paoheyendael.nl/pharmacometrics



Op 2 december organiseert stichting Eerlijke Geneesmiddelen Voorziening (EGV) haar
jaarcongres. Als thema staat de vraag centraal of en in hoeverre we nog veel langer kunnen
volstaan met ons huidige systeem van evidence based medicine. Het onderwerp is ingegeven
door onder andere de opkomst van personalized medicine en het gegeven dat patiëntenpopulaties
waarvoor nieuwe innovaties worden ontwikkeld steeds kleiner worden. Is het oorspronkelijke
systeem van wetenschappelijk geneesmiddelenonderzoek nog langer houdbaar? Prominente
sprekers zijn onder meer prof. dr. H.G.M. Leufkens, voorzitter College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen, prof. dr. Y.M. Smulders, hoogleraar Interne geneeskunde VUMC, en prof. dr.
K.J. Burggraaf, onderzoeksdirecteur bij het Leidse Centre for Human Drug Research (CHDR).
Vertegenwoordigers van niet-commerciële organisaties hebben kosteloos toegang tot dit congres.
Aan vertegenwoordigers van commerciële organisaties zal een entree-bijdrage worden gevraagd
van € 135,--. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw S. Gordijn via:
sgordijn@kienlegal.nl
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Op vrijdag 11 december van 13.00 tot 17.00 uur zal in verband met het afscheid van Professor
Pieter de Graeff in Groningen een symposium worden georganiseerd, met als titel ‘Implementatie
van Farmacotherapie onderwijs: een multidisciplinaire benadering’. Het symposium vindt plaats
in de Blauwe zaal van het UMCGroningen. De receptie vindt plaats in de Fonteinpatio, adres
Hanzeplein 1, UMCG. In verband met de voorbereidingen van het symposium graag uiterlijk 11
november 2015 aanmelden via e-mail aan a.a.doeglas@umcg.nl.



Op donderdag 18 februari 2016 zal de 3e editie van Innovation for Health plaatsvinden in WTC
Rotterdam. Op deze conferentie worden toonbeelden van innovaties voor preventie, diagnostiek,
behandeling en zorg in de spotlight gezet om zo bij te dragen aan de toekomst van de
gezondheidszorg. Met ruim 800 bezoekers, meer dan 50 vooraanstaande sprekers, één-op-één
gesprekken, pitch presentaties, poster presentaties en een interactieve expo, is dit evenement een
uitstekende plek om op de hoogte te worden gebracht van de laatste trends binnen de
gezondheidszorg en Life Sciences. Voor meer informatie: https://www.innovationforhealth.nl



PAOFarmacie organiseert de interactieve cursus ‘Introductie in populatie-farmacokinetisch en dynamisch onderzoek’. Tijdens deze cursus wordt de theorie achter de populatieanalysemethoden besproken. U bereidt thuis drie artikelen voor, die de docent tijdens de cursus
op interactieve wijze met u doorneemt. Na afloop van de cursus bent u in staat zelfstandig
wetenschappelijke artikelen over populatie-farmacokinetische en -dynamische onderwerpen te
interpreteren. Voor actuele data, locatie en inschrijving verwijzen wij u naar:
www.paofarmacie.nl

Verder wil ik u ook laten weten dat de voorjaarsbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor
Klinische Farmacologie & Biofarmacie zal plaatsvinden op vrijdag 1 april 2016 in het Jeroen Bosch
Ziekenhuis te ’s-Hertogenbosch.
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

