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Betreft: NVKFB-nieuws maart 2016
Geachte leden,
Op 1 april aanstaande zie ik velen van u in Den Bosch, bij onze voorjaarsvergadering (ook wel bekend
als mededelingendag). Het programma voor deze dag is als pdf bij deze nieuwsbrief gevoegd. U zal dit
ook per post ontvangen, met het abstractboek. Hierbij voeg ik ook de link voor de routebeschrijving:
http://www.routewijzerjbz.nl/Default.aspx?rID=150
Tot uiterlijk 1 juni 2016 kunt u proefschriften insturen voor de NVKFB-proefschriftprijs 2016 (voor het
reglement, zie onze website). Over website gesproken: we hadden een website-bouwer gevonden, maar
die heeft begin deze week opeens laten weten dat hij vanwege een groot aantal opdrachten onze
vereniging toch niet kan bedienen. We gaan op zoek naar een (betaalbaar en goed) alternatief.
Ons bereikte de aankondiging dat excellente vrouwelijke wetenschappers een Nederlandse ‘For Women
in Science’-beurs kunnen aanvragen. De Nationale UNESCO Commissie en L’Oréal Nederland
organiseren het beurzenprogramma in samenwerking met het Netherlands Institute for Advanced Study
(NIAS) en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH). Het programma kent beurzen toe
en geeft prijzen uit aan uitzonderlijke vrouwelijke wetenschappers op het gebied van life sciences. Er
zijn jaarlijks twee Nederlandse beurzen van maximaal € 25.000 beschikbaar voor vrouwelijke
wetenschappers, die actief zijn in de life sciences in brede zin. Beurzen kunnen worden toegewezen in de
periode drie tot tien jaar na de promotie (vergelijkbaar met niveau Veni/Vidi). Ze zijn bestemd voor een
onderzoeksverblijf aan het NIAS waar de onderzoekers als onderdeel van een internationale academische
gemeenschap hun wetenschappelijke carrière verder kunnen ontwikkelen. Op de website
www.forwomeninscience.nl is alle informatie over het programma van dit jaar te vinden en zijn het
reglement en het aanvraagformulier te downloaden. De sluitingsdatum is 10 mei 2016.

2

Daarnaast willen wij u wijzen op een tweetal cursussen/masterclasses die door Julius Academy van het
UMC Utrecht worden georganiseerd:
1. De tweedaagse masterclass ‘To Trial or not to Trial. Gerandomiseerd onderzoek en zijn
alternatieven’. Deze 2-daagse masterclass gaat uitgebreid in op de vraag waarom gerandomiseerd
onderzoek zo hoog staat aangeschreven. Tegelijkertijd wordt stil gestaan bij de mogelijke
beperkingen van dit design. Meer informatie over deze masterclass en de inschrijving vindt u op
www.juliusacademy.nl
2. De tweedaagse cursus ‘Ontwikkelen van een Cochrane Systematic Review over interventies’
door Cochrane Netherlands. De cursus is bedoeld voor personen die in het kader van de
Cochrane Collaboration een systematische review over interventies gaan schrijven of daarmee
bezig zijn. Meer informatie over deze cursus en de inschrijving vindt u op www.juliusacademy.nl

In deze nieuwsbrief worden weer aankondigingen vermeld van onderwijsactiviteiten, congressen en
symposia:


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



Op donderdag 7 april 2016 organiseert ZonMw het vierde jaarlijkse congres Goed Gebruik
Geneesmiddelen: ‘Niet meer en niet minder’ in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Er is al veel
bereikt op het gebied van gepast gebruik van geneesmiddelen. De verschillende onderzoeksprojecten en initiatieven die via het GGG-programma worden gefinancierd leveren hier een
belangrijke bijdrage aan. Het gevarieerde programma van dit jaar belicht de resultaten van GGGen andere innovatieve onderzoeksprojecten en laat ter inspiratie en navolging mooie voorbeelden
zien van nieuwe onderzoeksprojecten en ontwikkelingen uit de dagelijkse praktijk. Kom naar het
GGG-congres 2016 en wissel kennis uit met collega’s uit het brede veld van geneesmiddelen.
Kijk voor alle informatie en voor inschrijven: http://www.zonmw.nl. Deelname aan het congres
is kosteloos.



PAO Farmacie organiseert op 20 april in Breukelen een symposium over Farmaceutische zorg
voor kinderen met pijn en maag-darmproblematiek. De farmacotherapie voor uw jongste
patiënten is een uitdaging. Welke pijnstillers zijn geschikt voor kinderen, als paracetamol niet
helpt? Hoe hoog kunnen laxeermiddelen worden gedoseerd bij kinderen? En hoe zorgt u voor een
optimale therapietrouw bij uw jonge patiënten? Kosten: € 295. Voor meer informatie:
www.paofarmacie.nl



Op 10 mei 2016 vindt de 12e editie van BCF Career Event plaats in Amsterdam RAI, de grootste
carrièrebeurs in de sectoren Life Sciences, Chemie, Food & Farma. Het event trekt jaarlijks zo’n
100 organisaties en 2000 (PhD) studenten, postdocs en (young) professionals in deze sectoren.
BCF Career Event biedt werkzoekenden de kans hun carrièremogelijkheden te vergroten en geeft
werkgevers de mogelijkheid hoogopgeleid talent binnen te halen. Voor meer informatie:
https://www.bcfcareerevent.nl. Ook kunt u contact opnemen met Laura Hillege, Hyphen Projects,
035-303 0013, l.hillege@hyphenprojects.nl



Op 20 mei wordt in Gent een symposium gehouden over antibiotica gebruik op de intensive care.
Zie www.interactieopleidingen.nl
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Op 23 juni 2016 organiseert de Spoedeisende Hulp van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, het
congres: Feest aan Zee, pillen en poeders voor jong en oud. Een goedgevuld programma met
fantastische sprekers op een goed bereikbare toplocatie: het stadhuis in Middelburg. Zie
http://www.sehadrz.nl/feestaanzee



Op 30 juni 2016 wordt in leiden een symposium georganiseerd ter gelegenheid van de 50ste
jaargang van het Geneesmiddelenbulletin. Het symposium krijgt als titel ‘Wetenschap en
Economie’ mee. Via de website van het Geneesmiddelenbulletin kunt u zich inschrijven
(www.geneesmiddelenbulletin.nl)"



De Teach the Teacher cursus zal op 9 september 2016 in het VUmc Amsterdam, op de afdeling
klinische farmacologie worden gehouden. Dit is een kleinschalige intensieve cursus (16
cursisten, begeleid door 9 docenten). De cursist leert hoe de 6-step te gebruiken voor het
farmacotherapieonderwijs. Het gaat daarbij zowel om inhoudelijke (hoe ziet een goede 6-step
eruit) als onderwijskundige aspecten (hoe kan ik goed onderwijs geven, gebaseerd op de 6-step).
Informatie en inschrijving via Lilibeth Triebels (secretariaat, Lilibeth.Triebels@radboudumc.nl)
en Kees Kramers (cursusleider, Kees.Kramers@radboudumc.nl). Kosten: € 290.



Op 20 september 2016 zal in het Bijwerkingencentrum Lareb, ’s-Hertogenbosch, een
opleidingsdag voor klinisch farmacologen plaatsvinden. Tijdens deze dag maakt u kennis met de
verschillende aspecten van de werkzaamheden van Bijwerkingencentrum Lareb, waaronder de
routing van meldingen van bijwerkingen, het komen tot signalen en de Teratologie Informatie
Service. Het tweede gedeelte van de dag wordt besteed aan casuïstiekbespreking. U kunt zich
aanmelden voor deze stagedag, waarvoor maximaal 12 plaatsen beschikbaar zijn, tot 1 september
2016 door een mail te sturen aan info@lareb.nl o.v.v. stagedag klinisch farmacologen. Voor meer
informatie zie www.lareb.nl.



De Conference on Innovation in Drug Delivery wordt in Antibes-Juan-les-Pins (Frankrijk)
gehouden tussen 25 en 28 September, 2016. Het thema zal ‘Site-Specific Drug Delivery’ zijn.
Deadline voor abstracts: 4 april. Zie: http://idd2016.sciencesconf.org/



Op www.figondmd.nl is de eerste aankondiging voor de Dutch Medicines Days 2016 te vinden.
Datum: 3-5 oktober. Lokatie: De Reehorst in Ede.



Van 3-5 oktober 2016 wordt op Santorini een congres georganiseerd door de European Society
for Pharmacogenomics and Personalized Therapy (ESPT). Het thema is ‘Systems Medicine
Personalized Health and Therapy’. Zie voor meer informatie: http://santoriniconference.org/.



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/
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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

