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Betreft: NVKFB-nieuws januari 2017 

 

Geachte leden, 

 

Het jaar 2017 is inmiddels in volle gang. Dit is de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar, en onderstaand 

treft u weer een heleboel aankondigingen aan van nuttige, inspirerende, educatieve en wetenschappelijke 

bijeenkomsten. Natuurlijk vraag ik uw speciale aandacht voor de NVKFB-mededelingendag 2017, die op 

vrijdag 7 april zal worden gehouden in Nijmegen.  

Let op: Deadline abstractindiening  is woensdag 1 februari 2017!!                                                                                  

 

Futurelab: ‘Blended learning’ voor biomedische professionals 

 

Op 30 januari opent Paul Janssen Futurelab Leiden officieel zijn digitale deuren en wel op 

www.pauljanssenfuturelab.eu. Futurelab is een internationaal georiënteerd blended learning (online en 

on-campus) opleidingstraject voor ondernemende biomedische professionals. Het is een nieuw initiatief 

van het Leids Universitair Medisch Centrum, opgericht dankzij subsidies van ZonMw en Health~Holland 

en in samenwerking met Center for Human Drug Research en Universiteit Leiden.  

Directeur Marcel Kenter is Paul Janssen Futurelab Leiden (‘Futurelab’) gestart met een missie: een 

nieuwe generatie Chief Scientific Officers (CSO’s) opleiden, die op effectievere en efficiëntere wijze 

nieuwe medische interventies zal ontwikkelen dan nu het geval is. “Het ontwikkelen van nieuwe 

medische interventies door bedrijven en universitair medische centra en deze beschikbaar maken voor 

patiënten is razend ingewikkeld geworden. Futurelab is een veilige en inspirerende leeromgeving voor 

getalenteerde biomedische onderzoekers en biedt een breed scala aan onderwerpen (biomedische 

wetenschap, klinisch onderzoek, financiën, intellectueel eigendom, etc.). Wij zeggen: van al die 

onderwerpen moet je kennis hebben om leiding te geven aan het ontwikkelen van een nieuwe medische 

interventie. ‘Learning by doing’ is dé manier om die kennis op te doen.” 

De eerste module heet Clinical Development en start op 3 april 2017 met de 5-weekse online course 

Question-Based Clinical Development. Na de zomer start de on-campus training in Leiden, waarbij de 

internationale cursisten onder begeleiding van experts gezamenlijk werken aan complexe opdrachten 

gebaseerd op casuïstiek uit het bedrijfsleven. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf vandaag inschrijven op  

www.pauljanssenfuturelab.eu 
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Nieuwe studie onder afgestudeerde geneeskundestudenten. 

 

Vaak wordt gezegd dat geneeskundestudenten het rationeel voorschrijven van geneesmiddelen vooral 

zullen leren nadat zij zijn afgestudeerd en als arts-assistent aan de slag gaan. Maar is dat wel zo? Deze 

vraag staat centraal in een nieuwe prospectieve cohortstudie geïnitieerd vanuit de landelijke 

interfacultaire werkgroep onderwijs van de NVKFB en ZonMw. Het doel van deze studie is om de 

ontwikkeling van essentiële farmacotherapeutische kennis en vaardigheden van Nederlandse en Vlaamse 

artsen te vervolgen gedurende het eerste jaar na afstuderen. Alle acht medische faculteiten in Nederland 

en drie Vlaamse faculteiten (Antwerpen, Brussel en Gent) doen hieraan mee. Geneeskundestudenten die 

afstuderen tussen juli 2016 en januari 2017 worden uitgenodigd om deel te nemen. Deelnemers maken op 

drie momenten (rondom afstuderen, een half jaar en één jaar na afstuderen) een gevalideerde online 

assessment bestaande uit kennisvragen (gebaseerd op de Landelijke Eindtoets Farmacotherapie) en 

patiëntcasuïstiek. De inhoud van de assessment richt zich op farmacotherapeutische kennis en 

vaardigheden die iedere afgestudeerde geneeskundestudent zou moeten hebben om veilig voor te kunnen 

schrijven, onafhankelijk van het medische specialisme. Voorbeelden zijn basale kennis over pijnstilling, 

antistolling en antibiotica. Door middel van deze studie kan meer inzicht verkregen worden in het niveau 

en de groei van kennis en vaardigheden van beginnende  arts-assistenten op het gebied van de 

farmacotherapie. Daarnaast worden ook verschillen tussen de diverse medische specialismen en 

eerstelijns- en tweedelijnszorg onderzocht.  

Inmiddels hebben meer dan 500 geneeskundestudenten uit Nederland en Vlaanderen zich voor deze 

studie aangemeld. De eerste resultaten worden eind 2017 verwacht. Voor meer informatie kan contact 

worden opgenomen met David Brinkman (d.brinkman@vumc.nl). 

 

Buiten de lijst met bijeenkomsten wijs ik u ook graag op de mogelijkheid om een jonge onderzoeker te 

nomineren voor één van de ‘EPHAR‐ EACPT Young Investigator Awards in Translational 

Pharmacology’. Voor meer informatie over deze prijzen verwijs ik naar www.eacpt.org 

  

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

symposia: 

 

 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). Zie website www.gpts-kongress.de  

 

 Het DUPHAT (Dubai International Pharmaceuticals & Technologies Conference & Exhibition) 

congres is van 7-9 maart 2017, zoals altijd in Dubai. Zie http://duphat.ae/  

 

 Van 15-18 maart 2017 wordt de 118th Annual Meeting of the American Society for Clinical 

Pharmacology and Therapeutics in Washinton, DC, USA gehouden. Zie voor meer informatie 

http://www.ascpt.org/ASCPT-2017-Annual-Meeting 
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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 11 mei 2017 vindt de 13e editie van BCF Career Event plaats in de Jaarbeurs Utrecht, 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 te werven. Zie ook 

www.bcfcareerevent.nl  

 

 Van 18-19 mei is in Londen het EUFEMED (European Federation for Exploratory Medicines 

Development) 2017 congres. ‘Exploratory Medicines Development: Innovation and Risk 

Management’ is het thema. Het congres wordt voorafgegaan door een workshop op 17 mei met 

als onderwerp: ‘Practical aspects of assessing and mitigating risk in early phase clinical trials’. 

Het congres richt zich tot alle geïnteresseerden in de vroege fasen van de klinische ontwikkeling 

van nieuwe geneesmiddelen. Abstracts kunnen tot 20 februari worden ingestuurd; prijzen (voor 

de beste mondelinge presentatie en beste poster) zijn voorzien voor jonge wetenschappers. Voor 

meer informatie betreffende programma, registratie (gereduceerd tarief tot 1 maart) en abstracts 

zie: http://www.eufemedconference.com 

 

 Het 4de Lage Landen Symposium Intoxicaties zal op vrijdag 9 juni 2017 in Het Pand, 

Onderbergen 1, 9000 Gent worden gehouden. Accreditering wordt aangevraagd voor artsen en 

ziekenhuisapothekers uit België. Voor Nederland wordt accreditering aangevraagd voor 

internisten (NIV), intensivisten (NVIC), ziekenhuisapothekers (NVZA) en SEH artsen 

(NVSHA). Via https://intoxicaties2017.eventbrite.nl kunt u zich inschrijven. Het 

inschrijvingsgeld (inclusief lunch) bedraagt € 195, studenten en arts-specialisten in opleiding 

betalen € 75. 

 

 Van 20-23 juni 2017 is in Leuven het congres van de European Society for Developmental 

Perinatal and Paediatric Pharmacology (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/ 

 

 Van 28-30 juni is in Utrecht de ‘Masterclass Clinical Pharmacology in HCT: Patients, Drugs & 

Immunology’. De letters HCT staan voor Hematopoietic Cell Transplantation, en in het 

programma ligt het accent op (medicamenteuze) behandelingen in het kader van deze therapie, en 

hoe die verbeterd kunnen worden. U kunt contact opnemen met Erik van Maarseveen 

(e.m.vanmaarseveen@umcutrecht.nl) voor meer informatie en voor inschrijving. Kosten € 1.000. 

 

 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.  
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 Het 12e ICORD congres wordt in Beijing, China, gehouden van 8-10 September 2017. De 

organisatie is in handen van de Chinese Organization for Rare Disorders (CORD), the Peking 

Union Medical College Hospital (PUMCH) en Rare Diseases International (RDI). Voor meer 

informatie: http://www.icord.se/ 

 

 Het IATDMCT congres zal van 24-27 september 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 
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