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Geachte leden,
De zomer staat voor de deur, en we spreken elkaar de komende twee maanden waarschijnlijk niet veel.
Goed moment dus om nog even het laatste nieuws vanuit de vereniging te vernemen, en om de agenda
voor de tweede helft van het jaar te vullen.
Wat is er voor nieuws te melden? Allereerst is bekend geworden dat Anke-Hilse Maitland-van der Zee de
nieuwe voorzitter zal worden van FIGON. Zij volgt Aletta Kraneveld op. Geweldig goed nieuws voor de
NVKFB, want wij zijn binnen FIGON de grootste partij, en met een voorzitter vanuit onze gelederen zal
onze stem in FIGON beter gehoord worden. Anke-Hilse: van harte gefeliciteerd.
Regeren is vooruitzien. Daarom is nu al gesproken over het invullen van de positie van voorzitter van de
NVKFB. Ondergetekende zal per april 2017 (tijdens de voorjaarsvergadering in Nijmegen op vrijdag 7
april 2017) het stokje overdragen aan Kees Kramers. Althans, dat is het plan. Uiteraard zal aan de leden
toestemming gevraagd worden voor de benoeming van Kees. Tijdens de ALV in april 2017 zal dit nog
aan u voorgelegd worden. Tegenkandidaten kunt u bij het secretariaat van de vereniging aanmelden.
Ton de Boer zal zich, zoals al eerder aangekondigd, dit najaar terugtrekken uit het bestuur. Zijn taken als
secretaris/penningmeester zullen tijdelijk worden overgenomen door Anke-Hilse Maitland-van der Zee.
Afgesproken is ook dat Ton de Boer voorzitter zal worden van de nieuw op te richten certificeringscommissie. De huidige drie certificeringscommissies zullen worden opgeheven. Separaat krijgt u
binnenkort bericht over de overgang naar de nieuwe commissie (wie de leden daarvan zullen zijn en hoe
de procedure om opleidingsplannen en certificeringsverzoeken in te zenden zal worden).
De Dutch Medicines Days worden van 3-5 oktober in Ede gehouden. De inzending van abstracts is open.
We hopen dat u in groten getale aanwezig zult zijn. Zoals in een vorige nieuwsbrief al vermeld, er is
overlegd met de organisatie van de Dutch Medicines Days, en we hebben op dinsdag 4 oktober twee
sessies in het programma gekregen die ‘Clinical Pharmacology’ en ‘Pharmacoepidemiology/-economics’
zullen heten en die door ons bestuur zullen 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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9 Juni is tijdens het congres van de Population Approach Group Europe (wereldwijd het grootste congres
over kwantitatieve farmacologie) de Lewis Sheiner award uitgereikt aan Stein Schalkwijk, werkzaam als
apotheker-onderzoeker bij de Apotheek van het Radboudumc voor zijn onderzoek naar juiste doseringen
van HIV-remmers tijdens de zwangerschap. De titel van het prijswinnende onderzoek is ‘A
physiologically-based population pharmacokinetic analysis to assess a lower efavirenz dose of 400 mg
once daily in HIV-infected pregnant women’. Er werd gevonden dat een dosisreductie bij zwangere
vrouwen waarschijnlijk mogelijk is om kosten en toxiciteit te verminderen. Betrokken onderzoekers uit
Nederland waren dr. R. ter Heine, dr. A. Colbers, prof. dr. D.M. Burger, prof. dr. F.G.M. Russel en dr. R.
Greupink (allen uit het Radboudumc ) en dr. A.D. Huitema (Antoni van Leeuwenhoek).
Graag meld ik u bij dezen dat u wederom kunt meedingen naar de jaarlijkse NVKFB TOP-Publicatie
Prijs van € 500. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend voor de beste (Nederlands- of Engelstalige)
klinisch farmacologische publicatie van een lid van de NVKFB. Het bedrag wordt uitgekeerd in de vorm
van een ‘educational grant’. Voor het reglement van de NVKFB TOP-Publicatie Prijs verwijs ik u naar
onze website http://www.nvkfb.nl/ctoppubprijs.html. U kunt meedingen naar de prijs door een PDF-file
van de betreffende publicatie (uit het kalenderjaar 2015) te zenden aan Lilibeth.Triebels@radboudumc.nl
De deadline voor de ronde van 2016 is 1 oktober 2016.
In deze nieuwsbrief worden weer aankondigingen vermeld van onderwijsactiviteiten, congressen en
symposia:


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)



Het Regulatory Science Netwerk Nederland (RSNN) is een landelijk dialoogplatform van en
voor regulatoire experts uit onder andere de academische wereld, de overheid, en de
farmaceutische industrie en andere betrokkenen bij geneesmiddelenontwikkeling. Op 7 juli
aanstaande organiseert het RSNN een eerste symposium met de titel: ‘Biomarkers voor het
voetlicht, een andere kijk op registratie?’ Bert Leufkens (CBG), voorzitter van het RSNN,
verzorgt de opening van deze bijeenkomst, waarna de sprekers verschillende aspecten van
Regulatory
Science
zullen
belichten.
Geïnteresseerden
kunnen
zich
via
http://figon.nl/figon.nl/nl/Events kosteloos aanmelden. Inschrijvingen zijn beperkt, dus er snel bij
zijn is de boodschap.



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 zgn ‘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 )
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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).



Op 27 september wordt in Nijmegen (CWZ) een avondsymposium georganiseerd onder de
aansprekende titel ‘Antistolling, kunt u het nog bijhouden?’. Het Nijmeegs Expertisecentrum
voor Complexe Farmacotherapie (NECF) is de initiatiefnemer. Bijgaand de flyer.



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.
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. Locatie: 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



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
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werkgroepen binnen EACPT, die zich richten op Education, Ethics and Regulations, Research en
Young Clinical Pharmacologists. Zie http://www.eacpt.eu/working-groups/


Het IATDMCT congres zal van 24-27 september 2017 in Kyoto worden gehouden. De website
is al open. Zie: http://www.iatdmct2017.jp/welcome.html Al vanaf 1 oktober 2016 kunnen
abstracts worden ingestuurd, en dat is het na de zomer al snel.

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

