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Geachte leden, 

 

Laat ik maar met het belangrijkste beginnen. De nieuwe certificeringcommissie zal binnenkort haar 

eerste vergadering hebben. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling: de integratie van cf1, 

cf2 en cf3. Ton de  Boer heeft, zoals reeds eerder aangekondigd, zijn rol als  secretaris/penningmeester in 

het bestuur van onze vereniging verruild voor het voorzitterschap van de nieuwe  certificeringcommissie. 

Wat betekent dit voor het aanmelden van nieuwe opleidingscentra, klinisch farmacologen in opleiding, 

voor de aanvraag certificering nieuwe klinisch farmacologen en voor de hercertificeringen?  

Alle correspondentie dient vanaf heden aan het secretariaat in Nijmegen gericht te worden (adressering: 

Certificeringcommissie Klinische Farmacologie NVKFB, t.a.v. Mw. Wendy van Eldijk,  

149 Farmacologie-Toxicologie,  Radboudumc, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen). De precieze werk-

wijze van de commissie zal in de eerste vergadering worden vastgesteld en met u worden gecom-

municeerd. 

 

Twee andere zeer heuglijke gebeurtenissen zijn de benoeming van twee van onze leden tot hoogleraar. 

Met ingang van 1 juli 2016 is Alwin Huitema benoemd tot hoogleraar Klinische Farmacologie in het 

UMCU en aan de Faculteit Geneeskunde Utrecht. Anke-Hilse Maitland-van der Zee is per 1 september 

benoemd tot Professor in Precision Medicine in Respiratory Disease in het AMC te Amsterdam. Beiden 

uiteraard van harte gefeliciteerd. Anke-Hilse is per 1 september ook de nieuwe secretaris-penningmeester 

van onze vereniging. Zij heeft deze taak overgenomen van Ton de Boer.  

 

We moeten u ook droevig nieuws melden. Op 27 juni is onze collega klinisch farmacoloog, Peter 

Koopmans (internist-infectioloog in het Radboudumc), overleden. Zijn betekenis voor het klinisch 

farmacologisch onderzoek naar HIV-medicatie in Nederland is groot geweest. We zullen zijn bijdragen 

node missen. 

 

Ook bereikte ons het bericht dat op woensdag 9 juni tijdens het congres van de Population Approach 

Group Europe (wereldwijd het grootste congres over kwantitatieve farmacologie) de Lewis Sheiner 

award uitgereikt is aan Stein Schalkwijk, werkzaam als apotheker-onderzoeker bij de Apotheek van het 

Radboudumc. Hij kreeg de prijs voor zijn onderzoek naar juiste doseringen van hiv-remmers tijdens de  
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zwangerschap. De titel van het prijswinnende onderzoek was ‘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 prof. dr. A.D. Huitema (Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis).  Van harte gefeliciteerd 

Stein! 

 

De Dutch Medicines Days worden van 3-5 oktober in Ede gehouden. Op de website 

(http://www.figondmd.nl) kunt  u het programma reeds vinden. Ook registratie is via deze website 

mogelijk. Accreditatie punten (6 per dag) kunnen worden verdiend voor NIV, NVFG, NVZA, NVK en 

NVKG. We hopen dat u in groten getale aanwezig zult zijn. Op dinsdag 4 oktober hebben we als 

vereniging twee sessies in het programma gekregen die ‘Clinical Pharmacology’ en 

’Pharmacoepidemiology/economics’  heten. Prof. dr. Pieter de Graeff zal die ochtend vanwege het 

winnen van de NVKFB Onderwijsprijs als gastspreker optreden.  

 

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

symposia: 

 

 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. 

Informatie: info@lareb.nl o.v.v. stagedag klinisch farmacologen. 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. Inschrijven kan via Mw. Wendy 

van Eldijk; e-mail: FarmtoxOnderwijs@umcn.nl; o.v.v. Antistolling en BIG nummer. 

Inschrijven is mogelijk t/m 13 september 2016. 

 

 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/ 

 

 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/  
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 Op 3 november is de PAO cursus Introductie in populatie-farmacokinetisch en -dynamisch 

onderzoek. Jeroen Diepstraten, Rob ter Heine en Dirk-Jan Moes verzorgen deze cursus over 

pk/pd modelling (interpreteren wetenschappelijke artikelen). Na afloop van de cursus bent u in 

staat zelfstandig wetenschappelijke artikelen over populatie-farmacokinetische en –dynamische 

onderwerpen te interpreteren. Zie ook 

https://www.paofarmacie.nl/index.php?uid=2&cid=5137&did=4720.  

 

 Op donderdag 17 november wordt bij de firma Roche in Woerden een onderwijsdag 

georganiseerd. Het programma voor deze stagedag voor klinisch farmacologen (in opleiding) is 

inmiddels voor 6 punten geaccrediteerd door de NVZA. De accreditatieaanvraag bij de 

KNMG/ABAN loopt nog. Er is plaats voor 15 deelnemers, dus meld je snel aan! Onderwerpen 

die aan de orde komen: 1. Registratietraject + Kwaliteitsbewaking; 2. Preklinisch onderzoek + 

Investigator Initiated Trials; 3. De rol van geld + Compliance.  

Aanmelden graag bij gert-jan.van_uem@roche.com 

 

 De Belgian Association of Phase-I Units (BAPU) organiseert op 2 december in het Marriott hotel 

in Gent een symposium over Safety & Regulation in Early Clinical Drug Development. Kosten 

normaal: € 100,--, voor academia: € 50,--. Aanmelden: drug@uzgent.be  Zie ook www.bapu.be  

 

 Sanquin organiseert op 9 december een symposium getiteld: Therapeutic Drug Monitoring of 

Biologics: Progress in Chronic Inflammatory Diseases. Het symposium vindt plaats in de 

Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). Amsterdam Public Library, Oosterdokskade 143, 

1011 DL Amsterdam. Registratie: € 50,-- via www.epgs.nl  

 

 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/ 

 

 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. 

 

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 
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