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Betreft: NVKFB-nieuws januari 2016
Geachte leden,
Allereerst wil ik u natuurlijk, namens het bestuur van de NVKFB, een gezond en gelukkig 2016 wensen.
Een nieuw jaar ook waarin de klinische farmacologie een belangrijke bijdrage zal leveren aan de zorg,
aan het onderzoek en aan het onderwijs. Onderstaand overzicht levert al weer een aantal inspirerende
bijeenkomsten op, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd. Vooral onze eigen voorjaarsvergadering, op
vrijdag 1 april in Den Bosch, breng ik hierbij graag onder uw speciale aandacht.
Helaas hebben we in de laatste maanden van 2015 afscheid moeten nemen van drie prominente NVKFBleden. Jan Meulenbelt, Chiel Hekster en Arie van Loenen hebben elk op hun eigen wijze veel
bijgedragen aan de klinische farmacologie. Alle drie hebben zij in vele gremia een rol gespeeld in het
verbeteren van de farmaceutische zorg voor de individuele patiënt. Wij zullen hen niet vergeten.
In het kader van ons beleidsplan was aanvankelijk ons voornemen om de naam van onze vereniging aan
te passen van Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie & Biofarmacie in Nederlandse
Vereniging voor Klinische Farmacologie. De ‘B’ van NVKFB werd gezien als weinig bijdragend. Helaas
is er in Nederland al een NVKF, namelijk de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica, en die
vereniging gebruikt ook het website-adres www.nvkf.nl. Een alternatief was het veranderen van onze
naam in Dutch Society for Clinical Pharmacology, maar dat leek onze herkenbaarheid niet beter te
maken. Uiteindelijk is besloten om de huidige naam te handhaven, maar om wel onze website geheel te
vernieuwen.
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft besloten tot het oprichten van een Jong CBG
(8 – 10 leden) en de werving is inmiddels gestart. Er wordt gezocht naar kandidaten die nog in een
vroege fase van hun wetenschappelijke carrière zijn, of misschien nog bezig zijn met een promotietraject.
Kandidaten zijn expert op een specifiek medisch of farmaceutisch terrein. Het Jong CBG komt 4 keer per
jaar bijeen voor een vergadering of een bijeenkomst. Daarnaast geven de leden van Jong CBG input op
een aantal registratiedossiers en -richtlijnen. Er is ons gevraagd deze werving onder de aandacht van onze
leden te brengen. De wervingstekst vindt u hier:
http://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2015/12/18/cbg-zoekt-leden-jong-cbg-m-v
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NVKFB Onderwijsprijs 2016
Ieder lid van de vereniging kan, rekening houdend met het thema van de prijs, een ander of zichzelf
aanmelden voor de Onderwijsprijs en tot 29 februari 2016 een verzoek indienen. De nominaties worden
ingediend bij het secretariaat van de vereniging (Lilibeth.Triebels@radboudumc.nl). Bij de aanbiedingsbrief met motivatie voegt de kandidaat 2 bijlagen toe: een onderwijs-CV en een omschrijving van een
concreet door hem of haar ontwikkeld ‘onderwijsproduct’. De nominaties worden door de secretaris van
de Commissie Onderwijs Zaken (COZ) ter beoordeling aan de jury voorgelegd. De jury bestaat uit de
COZ leden, een student en een onderwijskundige. Zij doen de beoordeling van de aanmeldingen. De
student en de onderwijskundige zullen ieder jaar rouleren tussen de verschillende universiteiten.Op de
voorjaarsvergadering van de NVKFB reikt de voorzitter van de COZ de prijs uit aan de prijswinnaar.
LinkedIn
Vanuit de COZ kwam het bericht dat er een internationale LinkedIn groep is voor
farmacotherapiedocenten. Iedereen die hier in geïnteresseerd is, kan lid worden via LinkedIn. Naam:
NOTIP: EACPT Network Of Teachers In Pharmacotherapy. Deze open LinkedIn groep is een platform
voor communicatie, interactie en het uitwisselen van ideeën en onderwijsmaterialen.
Course Catalogue
Kees Kramers is gestart met het samenstellen van een course catalogue, een overzicht van cursussen,
symposia en andere opleidingsactiviteiten, die relevant zijn voor hen die opgeleid willen worden tot
klinisch farmacoloog, nageschoold willen worden of om een andere reden geïnteresseerd zijn. Dit
overzicht moet weergeven welke opleidingsactiviteiten beschikbaar zijn, en welke leerdoelen van de
opleiding ze daarmee kunnen dekken. Verzocht wordt om opleidingsactiviteiten in uw centrum die open
staan voor derden door te geven in het format dat bij deze nieuwsbrief als bijlage is toegevoegd. Deze
activiteiten kunnen heel kleinschalig zijn (een medicatiereview poli die wekelijks terugkomt en waar
mensen van buiten bij kunnen zitten, maandelijks TDM-onderricht waar mensen bij mogen aanschuiven)
of grootschaliger (een cursus van een week over kinetiek). De bekende Teach the Teacher cursus is als
voorbeeld al in dit sjabloon uitgeschreven (zie pdf).
Bijdragen mailen aan Kees.Kramers@radboudumc.nl
In deze nieuwsbrief worden weer aankondigingen vermeld van onderwijsactiviteiten, congressen en
symposia:


Op vrijdag 22 januari wordt het 1e Nationale Congres Dure Geneesmiddelen gehouden. Het
programma bevat een aantal prominente sprekers, en is van hoge kwaliteit. Inschrijving is alleen
mogelijk via het internet. U kunt zich inschrijven via de website http://www.mmmcongres.nl.
Na 20 januari 2016 is inschrijving alleen nog mogelijk bij de registratiebalie.



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
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Op vrijdag 1 april 2016 is in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ’s-Hertogenbosch de Voorjaarsbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie & Biofarmacie.



PAOFarmacie organiseert de interactieve cursus ‘Introductie in populatie-farmacokinetisch en dynamisch onderzoek’. Tijdens deze cursus wordt de theorie achter de populatie-analysemethoden 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



De eerstvolgende EACPT Focus Meeting zal van 6-9 oktober 2016 worden georganiseerd, samen
met de Croatian Society for Clinical Pharmacology and Therapeutics. Het thema van deze focus
meeting is ‘How to Assess Medicines from Research to Clinical Practice’. Voor meer informatie
zie www.eacpt.org



In 2017 is het eerstvolgende plenaire EACPT congres in Praag, van 23-27 juni. Zie
http://www.eacpt.eu/category/meetings/. EACPT roept klinisch farmacologen op om individueel
lid te worden van haar vereniging. Met dat lidmaatschap kunt u participeren in een van de
werkgroepen binnen EACPT, die zich richten op Education, Ethics and Regulations, Research en
Young Clinical Pharmacologists. Zie http://www.eacpt.eu/working-groups/

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

