
 
Secretariaat: Radboudumc 

149 Farmacologie-Toxicologie 

Postbus 9101 

6500 HB NIJMEGEN 

tel.:  024-3613691 

fax:  024-3614214 

Lilibeth.Triebels@radboudumc.nl 

Wendy.vanEldijk@radboudumc.nl 

www.nvkfb.nl 

 

Aan de leden van de Nederlandse Vereniging  voor   

Klinische Farmacologie en Biofarmacie 

 

 

TvG/LT 17011          31 maart 2017 
 

Betreft: NVKFB-nieuws 31 maart 2017 

 

Geachte leden, 

 

In deze tweede nieuwsbrief van 2017 treffen jullie weer een heleboel aankondigingen aan van nuttige, 

inspirerende, educatieve en wetenschappelijke bijeenkomsten. Natuurlijk vraag ik speciale aandacht voor 

de NVKFB-mededelingendag 2017, die op vrijdag 7 april zal worden gehouden in Nijmegen 

(Auditorium Radboudumc). Het programmaboekje voor deze dag, met daarin de abstracts, hebben jullie 

inmiddels ontvangen. Ons bestuurslid Saskia de Wildt is per 1 mei 2016 benoemd als hoogleraar 

Klinische Farmacologie in het Radboudumc, en haar oratie zal ook op deze vrijdag plaatsvinden. Als je 

bij de oratie aanwezig wil zijn, wil je je dan aanmelden? Dat kan via www.ru.nl/dewildt. Voor de oratie 

worden plaatsbewijzen uitgegeven i.v.m. het beperkte aantal zitplaatsen.   

 

De proefschriftendatabase en resultaten uit de NVKFB- enquête.  

 

Om een goed beeld te kunnen geven van het klinisch-farmacologisch onderzoek dat in Nederland wordt 

uitgevoerd en om te laten zien waar bepaalde expertisegebieden van de NVKFB-leden in Nederland 

aanwezig zijn, heeft de NVKFB een proefschriftendatabase ontwikkeld en een enquête uitgestuurd onder 

NVKFB-leden. Prof. dr. Anke-Hilse Maitland-van der Zee, en haar promovendus Susanne Vijverberg, 

hebben dit uitgevoerd en verwerkt. De proefschriftendatabase is openbaar in te zien via 

http://nvkfb.science.uu.nl. 

Instituten/afdelingen waar NVKFB-leden werken, is gevraagd om hun proefschriften in te voeren in de 

database. Van elk proefschrift zijn de volgende gegevens gedocumenteerd: naam van de promovendus, 

de betrokken promotoren en copromotoren, betrokken instanties, indien aanwezig een verwijzing naar 

een digitale link, en trefwoorden die het onderzoek omschrijven. Momenteel zijn er 87 proefschriften 

opgenomen in de database, bij de totstandkoming van deze proefschriften waren 31 instanties en 

instituten betrokken.  Het invoeren van gegevens in de database is alleen mogelijk voor geautoriseerde 

gebruikers (secretariaten van de betrokken afdelingen/instituten). Mocht u als NVKFB-lid betrokken zijn 

bij een proefschrift dat u op wil laten nemen in de database, neem dan contact op met het secretariaat van 

uw afdeling/instituut.  

De enquête is in de zomer van 2015 digitaal uitgestuurd naar alle NVKFB-leden en 128 keer ingevuld. 

De meerderheid van de respondenten is werkzaam bij een universitair of perifeer ziekenhuis (47%, 

respectievelijk 26% van de respondenten) of een universiteit (21%).  
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Er bevonden zich iets meer apothekers (45%) dan artsen (40%) onder de respondenten. Aan de 

respondenten werd gevraagd om hun expertise aan te kruisen in een voorgedrukte matrix van 

specialismen (ziektegebieden, waaronder cardiologie, infectieziekten, pulmonologie) en specialisatie-

gebieden (o.a epidemiologie, biomarkers, regelgeving). Het expertisegebied (kruising van een 

specialisme en een specialisatiegebied) dat het vaakst werd aangekruist door de respondenten was “trial 

design van het zenuw-stelsel/pijn/psychiatrie/neurologie” (24 respondenten). Als we alleen naar de 

specialismen kijken, valt de meeste expertise van de respondenten binnen het specialisme 

“zenuwstelsel/pijn/psychiatrie/neurologie”, gevolgd door “oncologie & hematologie”. De minste 

expertise is er op het gebied van het spijsverteringssysteem. Als we naar de  specialisatiegebieden kijken, 

is er het meeste expertise op het gebied van farmacometrie, trial design en first-in-man-studies. Er is 

relatief weinig expertise op het gebied van statistiek en bioinformatica. Het voorstel van het NVFKB-

bestuur om de uitkomsten te gebruiken voor het opstellen van een landkaart om nieuwe samenwerkingen 

te faciliteren wordt door 88% van de respondenten als positief ervaren. 

 

Women in Science  

 

De inschrijving voor de Nederlandse L’Oréal UNESCO For Women in Science beurzen 2018 is open 

voor excellente vrouwelijke wetenschappers. Er zijn twee beurzen van 25.000 euro beschikbaar voor 

vrouwen werkzaam in de life sciences in brede zin, in de fase drie tot tien jaar na hun promotie 

(vergelijkbaar met niveau Veni/Vidi). Het prestigieuze internationale programma ‘For Women in 

Science’ is een samenwerking tussen UNESCO en L’Oréal onder het motto ‘The world needs science, 

science needs women’.  

Vrijgesteld van reguliere werkzaamheden zoals onderwijs, management- en klinische taken, kunnen 

onderzoekers zich met deze beurs gedurende 3-5 maanden volledig richten op wetenschappelijke 

verdieping, bijvoorbeeld het schrijven van wetenschappelijke publicaties of subsidieaanvragen. Op de 

website www.forwomeninscience.nl  vindt u alle informatie over het programma van dit jaar en kunt u 

het reglement en het aanvraagformulier downloaden. 

Meer informatie kunt u ook opvragen bij dr. Marike Bontenbal, Nationale UNESCO Commissie, 

mbontenbal@unesco.nl De sluitingsdatum is 8 mei 2017. 

 

Best Practice 

 

Jan Schellens liet ons weten dat in het kader van de opleiding van internisten in onze differentiatie 

Klinische Farmacologie in het NKI een nieuwe Best Practice ontwikkeld is. Het betreft het geven van 

wetenschappelijk advies aan het CBG en de EMA. De Best Practice is door de JNIV geselecteerd voor de 

opleidingsprijs 2017 tijdens de recente opleidingsdag van de NIV. De link naar deze video is 

https://vimeo.com/203088744  (password: avl). De vier kandidaten die de tekst inspreken, zijn 

promovendi binnen het NKI. Zij zijn enorm enthousiast over de wetenschappelijke vraagstellingen, de 

leermomenten en de interactie met het CBG en de EMA. 

 

Het geneesmiddel van de week 

 

In Rotterdam worden momenteel korte filmpjes gemaakt, die in 4 tot 5 minuten wetenswaardigheden 

over één geneesmiddel overbrengen. De filmpjes zijn bedoeld voor studenten Geneeskunde, en sluiten 

aan bij het curriculum Geneeskunde. Het is de intentie om voor elke week van het curriculum één of twee 

van dergelijke filmpjes te hebben, zodat na 4 jaar studie de student Geneeskunde die co-schappen gaat 

lopen een betere kennis heeft van geneesmiddelen dan nu het geval is. De filmpjes worden gemaakt door 

onder meer de klinisch farmacologen die in opleiding zijn, en daarmee leert ook meteen die doelgroep 

veel. Uiteindelijk moeten er dus zo’n 150 filmpjes gaan komen.  

Op dit moment zijn er ruim 40 filmpjes klaar, die op de site geladen worden. De filmpjes zijn 

toegankelijk via www.erasmusmc.nl/geneesmiddelvandeweek .      
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In deze nieuwsbrief worden weer aankondigingen vermeld van onderwijsactiviteiten, congressen en 

symposia: 

 

 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. 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 inschrijvings-

geld (inclusief lunch) bedraagt € 195, studenten en arts-specialisten in opleiding betalen € 75. 

 

 Op vrijdag 16 juni is de FederaDag (bij NWO in Den Haag). Titel van deze dag: ‘Too valuable to 

waste: Experiments on humans and Animals’.  Meer informatie is te vinden op de site 

www.toovaluabletowaste.com.  

 

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

Perinatal and Paediatric Pharmacology (www.esdppp.org).   

Inschrijven kan via https://www.kuleuven.be/register/?id=205 

 

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

(e.m.vanmaarseveen@umcutrecht.nl) voor meer informatie en voor inschrijving. Kosten 1000 

euro. 

  

 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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 De Universiteit Utrecht organiseert een Summer School, waarin naast vele andere disciplines ook 

cursussen (van 1 week) worden gegeven op  klinisch farmacologisch terrein. Te denken valt aan 

farmaco-economie en farmaco-epidemiologie. 

Voor meer informatie zie:  https://www.utrechtsummerschool.nl/courses/life-sciences .    

 

 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. 

 

Op 7 april zal prof. dr. Henk Jan Guchelaar terugtreden uit het bestuur. Al in 2003 trad Henk Jan 

Guchelaar toe tot het NVKFB-bestuur. Hij heeft sinds 2010 de positie van vice-voorzitter vervuld. 

Daarnaast was hij intensief betrokken bij de opleiding van ziekenhuisapothekers tot klinisch 

farmacoloog, onder meer als lid van de certificeringscommissie cf2. Namens ons allen wil ik hem heel 

hartelijk danken voor zijn grote inzet voor het belang van de klinische farmacologie in het algemeen en 

van onze vereniging in het bijzonder. 

  

En tot slot, op vrijdag 7 april zal het voorzitterschap van onze vereniging worden overgenomen door  

dr. Kees Kramers,  internist – klinisch farmacoloog in Nijmegen. Uiteraard wens ik hem veel succes in 

deze nieuwe rol. Het was voor mij bijzonder leerzaam en stimulerend om in de afgelopen 6 jaar uw 

voorzitter te hebben mogen zijn. Dank voor het in mij gestelde vertrouwen.   

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr. Teun van Gelder 

Voorzitter NVKFB 
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