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Betreft: NVKFB-nieuws april 2016
Geachte leden,
Op 1 april waren we te gast in het Jeroen Bosch ziekenhuis, in Den Bosch. De lokale organisatoren
hadden er alles aan gedaan om onze Mededelingendag tot een succes te maken. Zelfs de Bossche bollen
ontbraken niet. Hartelijk dank aan Karen Keijsers, Astrid van Strien, Walter Hermens en Naomi Jessurun
voor de uitstekende organisatie. Er waren vele mooie presentaties, en de opkomst was wederom
voortreffelijk. Professor Luc van Bortel sprak de Lifetime Achievement Lecture uit, en vanwege zijn
grote verdiensten voor onze vereniging werd hij benoemd tot ere-lid. Van 1996 tot 2013 (17 jaar lang!)
was hij voorzitter van de commissie cf3. Daarnaast was hij ook nog eens van 1995 tot 2010 bestuurslid,
en van 2002 tot 2013 secretaris van de commissie onderwijszaken. Ook op 1 april werd door Jelle
Tichelaar de winnaar van de NVKFB-Onderwijsprijs bekend gemaakt. Helaas was de winnaar van deze
prijs, prof. dr. Pieter de Graeff, niet lijfelijk aanwezig maar de bloemen hebben inmiddels zijn huisadres
bereikt. We hopen later dit jaar alsnog persoonlijk de prijs aan hem te kunnen overhandigen.
Tijdens de algemene ledenvergadering op 1 april werd bekend gemaakt dat studenten (geneeskunde,
farmacie, biomedische wetenschappen, biofarmaceutische wetenschappen) nu ook lid kunnen worden
van onze vereniging. Aan dat lidmaatschap zijn geen kosten verbonden. Aanmelden kan middels het
aanmeldingsformulier dat op onze website beschikbaar is. Tijdens de ALV werd ook gesproken over de
Dutch Medicines Days. In het verleden had onze vereniging tijdens deze dagen een min of meer eigen
programma, op de eerste dag. Sinds 3 jaar is dat niet meer het geval en worden de bijdragen vanuit
NVKFB gepresenteerd in verschillende sessies, gemengd met bijdragen vanuit andere aan FIGON
gelieerde partijen. Ons is gebleken dat veel leden onze Mededelingendag in het voorjaar prefereren
boven de Dutch Medicines Days, en de mogelijkheid om ook in het najaar een dergelijke
Mededelingendag voor de NVKFB te organiseren is besproken. Vermoedelijk zou die bijeenkomst sterk
concurreren met de DMD. Daarom is in overleg met het organiserend comité van DMD besloten om op
dinsdag 4 oktober een sessie in het programma op te nemen die ‘Clinical Pharmacology’ zal heten en die
door ons bestuur kan worden ingevuld. We hopen dat hiermee enigszins aan uw wensen wordt tegemoet
gekomen en we hopen dat dit deelname aan de DMD zal bevorderen.
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Tot uiterlijk 1 juni 2016 kunt u proefschriften insturen voor de NVKFB-proefschriftprijs 2016. Het
bestuur van de NVKFB stelt jaarlijks een prijs van € 1.000,-- beschikbaar als erkenning van de
uitstekende wetenschappelijke kwaliteit van een recent verschenen proefschrift. De termijn tussen het
verlenen van de prijs en de datum van de promotie mag uiterlijk 3 jaar bedragen, en het proefschrift dient
een klinisch-farmacologisch of een biofarmaceutisch onderzoek te beschrijven (voor het volledige
reglement zie het NVKFB Informatieboekje).
In deze nieuwsbrief worden weer aankondigingen vermeld van onderwijsactiviteiten, congressen en
symposia:


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 18 mei organiseert het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen een introductiemiddag
voor klinisch farmacologen in opleiding. Aanmelden kan tot 16 mei bij m.ploegmakers@cbgmeb.nl



Bijwerkingencentrum Lareb viert op 19 mei zijn 25 jaar bestaan met een symposium in de
Jaarbeurs, Utrecht. Het ochtendprogramma is gericht op hoe er met bijwerkingen in de dagelijkse
praktijk wordt omgegaan. In de middag is de toekomst van de geneesmiddelenbewaking
onderwerp van discussie. Voor meer informatie over het symposium zie www.lareb.nl/25jaar
De bijeenkomst is geaccrediteerd voor huisartsen, internisten, specialisten ouderengeneeskunde
en ziekenhuisapothekers, en accreditatie is aangevraagd voor openbare apothekers.



Op 20 mei wordt in Gent een symposium gehouden over antibioticagebruik op de intensive care.
Zie www.interactieopleidingen.nl



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



Van 26-30 juni is in Istanbul het Europese Farmacologie congres van EPHAR. Voor meer
informatie zie www.ephar2016.org



Van 4-8 juli zal de Summerschool ‘Pharmacoepidemiology and Drug Safety’ in Utrecht plaatsvinden (zie http://www.utrechtsummerschool.nl/courses/life-sciences/pharmacoepidemiologyand-drug-safety)
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Op vrijdag 8 juli wordt in het Erasmus MC in Rotterdam een symposium georganiseerd voor
klinisch farmacologen in opleiding. Ook geregistreerde klinisch farmacologen zijn van harte
welkom. Het thema is ‘Tijd voor Kwaliteit’. Er zullen sprekers zijn die vanuit hun ervaring als
auditor, of als expert op het gebied van wetenschappelijke integriteit, een aantal casus zullen
presenteren waarin het met de kwaliteit goed mis is gegaan. Anderen zullen zogenaamde ‘best
practices’ presenteren.
Inschrijven kan door een email te sturen aan secretariaatapotheek@erasmusmc.nl. Bijgaand een
pdf betreffende dit symposium. Maximale capaciteit : 150 personen. Kosten: € 50 per persoon
(incl lunch), graag overmaken op NL47INGB0000937843 tnv T van Gelder te Rotterdam.



Van 11-15 juli zal de Summerschool ‘Pharmaceutical Policy Analysis’ in Utrecht plaatsvinden
(zie http://www.utrechtsummerschool.nl/courses/life-sciences/pharmaceutical-policy-analysis)



Van 18-22 juli zal de Summerschool ‘Pharmacoeconomics’ in Utrecht plaatsvinden (zie
http://www.utrechtsummerschool.nl/courses/life-sciences/pharmacoeconomics)



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 wordt in Den Bosch bij het Lareb een onderwijsdag georganiseerd voor
klinisch farmacologen in opleiding. De kerntaak van Bijwerkingencentrum Lareb is het
signaleren van risico’s van het gebruik van geneesmiddelen en vaccins in de dagelijkse praktijk
en het verspreiden van kennis daarover. 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 waarvoor u tot twee weken
voorafgaand aan de bijeenkomst een eigen casus kunt opsturen die deze dag wordt besproken. 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.
Het programma van deze dag ontvangt u begin september. Kosten: geen (graag eigen lunch
meenemen).



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/.
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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



Het 11th International Conference On Rare Diseases & Orphan Drugs (ICORD) wordt gehouden
van 19-22 oktober 2016, in Kaapstad. Voor meer informatie zie http://rarex.co.za/registration/



Het 22ste Congres van de EAHP zal van 22-24 maart 2017 in Cannes worden gehouden. Zie ook
http://www.eahp.eu/congresses.



De NVKFB Mededelingendag 2017 zal op vrijdag 7 april worden gehouden in Nijmegen.



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

