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Betreft: NVKFB-nieuws november 2016
Geachte leden,
De Dutch Medicines Days werden van 3-5 oktober in Ede gehouden. Velen van u hebben deze dagen
bezocht en geprofiteerd van het gevarieerde aanbod, en van de mogelijkheid om te netwerken met de
andere partners binnen FIGON, de Federatie voor Innovatief Geneesmiddelonderzoek Nederland. Ook
waren velen getuige van de opvolging van dr. Aletta Kraneveld, die na 5 jaar voorzitter te zijn geweest
van FIGON nu het stokje over gegeven heeft aan prof. dr. Anke-Hilse Maitland-van der Zee. Anke-Hilse
is niet alleen geïnstalleerd als nieuwe voorzitter van FIGON, zij is ook per 1 september benoemd tot
hoogleraar Precision Medicine bij de afdeling Longziekten van het Academisch Medisch Centrum in
Amsterdam.
Op dinsdag 4 oktober werd in de sessie ‘Clinical Pharmacology’ door de voorzitter van de commissie
Onderwijszaken, Jelle Tichelaar, de NVKFB Onderwijsprijs aan prof. dr. Pieter de Graeff uitgereikt. In
de daarop volgende lezing onderstreepte deze overtuigend waarom juist aan hem deze prijs was
toegekend. Een overtuigend verhaal over het belang van onderwijs in de klinische farmacologie, en over
de innovaties die daarin hebben plaatsgevonden.
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen is op zoek naar een Collegelid (m/v). Het moet een
expert op het gebied van huisartsengeneeskunde zijn, die betrokken, overtuigend en met visie de balans
tussen werkzaamheid en bijwerkingen van geneesmiddelen kan beoordelen. Kijk op www.cbg-meb.nl
voor meer informatie.
De Medisch Ethische Toetsingscommissie Zuidwest Holland heeft ons verzocht u te wijzen op een
vacature voor een klinisch farmacoloog of klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker. Het betreft de
METC van Haaglanden Medisch Centrum en de Reinier Haga Groep. Voor meer informatie: neem
contact op met Marion Kirkels, secretaris van deze METC (METCZWH@hagaziekenhuis.nl).
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In deze nieuwsbrief worden weer aankondigingen vermeld van onderwijsactiviteiten, congressen en
symposia:


Op vrijdag 11 november organiseert Federa in Nijmegen een symposium, waarin de vertaalslag
van dierexperimentele data naar klinische studies centraal staat. De titel van het symposium is
‘Health(y) Science: increasing value, reducing waste’. Onder meer professor Malcolm Macleod,
hoogleraar Neurologie en Translationele Neuroscience van de University of Edinburgh zal hier
een presentatie geven. Die dag wordt ook de maatschappelijke FederaPrijs 2016 uitgereikt aan de
James Lind Alliance, een organisatie die strijdt voor een meer patiëntgerichte focus binnen het
medisch onderzoek. Voor meer informatie zie https://www.federa.org/federadag



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

 Op donderdag 17 november 2016 wordt de jaarlijkse Bijwerkingendag gehouden. Het thema van
dit jaar is ‘Bijwerkingen bij kinderen’. Deze nascholingsdag wordt door Bijwerkingencentrum
Lareb in samenwerking met Boerhaave Nascholing en PAO Farmacie georganiseerd voor artsen
en apothekers. Er wordt stilgestaan bij de meest recente informatie over de bijwerkingen van
geneesmiddelen bij kinderen en wat dit voor praktiserend (kinder)artsen of (ziekenhuis)apothekers betekent. Accreditatie is aangevraagd voor: huisartsen, internisten, kinderartsen,
(ziekenhuis) apothekers en farmaceutisch geneeskundigen. De dag wordt dit jaar in het Leids
Universitair Medisch Centrum in Leiden georganiseerd. Voor meer informatie zie:
http://www.bijwerkingendag.nl/


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



Onder voorzitterschap van prof. dr. E. van Roon wordt op donderdag 19 januari 2017 het 13e
jaarsymposium ‘Highlights Farmacotherapie’ gehouden, in Nieuwegein. Voor informatie over
programma en inschrijving zie http://websites.benecke.nl/farmacotherapie



Van 19-22 februari wordt in Holthurnsche hof, te Berg en Dal, een cursus georganiseerd door het
Center of Expertise in Mycology Radboudumc/CWZ . De titel is ‘Clinical mycology: from the
bench to the bedside’. Toegang is beperkt to maximaal 15 deelnemers. Kosten: € 850,--. Voor
meer informatie mail daphne.smit@radboudumc.nl



Op 6 maart 2017 is in Heidelberg de 2nd German Pharm Tox-Summit, waarin de Annual
Meeting of the German Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology
(DGPT) gecombineerd wordt met de Annual Meeting of Association of Clinical Pharmacology
(VKliPha). Abstracts kunnen tot 14 november worden ingestuurd. Zie www.gpts-kongress.de
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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. Ons
bestuurslid Saskia de Wildt is m.i.v. 1 mei 2016 benoemd als hoogleraar Klinische Farmacologie
in het Radboudumc, en haar oratie wordt gepland op deze vrijdag.



Op 20-23 juni 2017 zal in Leuven het congres van de European Society for Developmental,
Perinatal and Paediatric Pharmacology plaatsvinden, zie (www.esdppp.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/



Op vrijdag 30 juni is in Amsterdam de oratie van prof. dr. Anke-Hilse Maitland-van der Zee,
vanwege haar aanstelling als hoogleraar Precision Medicine in Respiratory Disease bij de
afdeling Longziekten van het AMC.



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 Sinds 18 oktober 2016 kunnen abstracts
voor dit congres 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

