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Betreft: NVKFB-nieuws mei 2017 

 

Geachte leden, 

 

Tijdens de Voorjaarsbijeenkomst op 7 april in Nijmegen heb ik het stokje van Teun van Gelder over-

genomen als voorzitter van onze vereniging. Allereerst wil ik Teun van harte bedanken voor de jaren dat 

hij voorzitter geweest is. Mede door zijn samenbindend en inspirerend leiderschap bloeit de NVKFB nu 

als nooit te voren. Ik zie het als een grote eer om in zijn voetsporen te mogen treden. 

 

Bestuur 

Behalve een nieuwe voorzitter, zijn er ook twee nieuwe bestuursleden geïnstalleerd: Marleen Kemper en 

Jorie Versmissen. Marleen is als ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog verbonden aan het AMC. 

Jorie is internist-klinisch farmacoloog en vasculair geneeskundige in het ErasmusMC.  

Henk-Jan Guchelaar heeft afscheid genomen op 7 april als vicevoorzitter van de NVKFB. In zijn 

zittingsperiode van 14 jaar heeft Henk-Jan een belangrijke bijdrage geleverd aan het bestuur. We zijn 

hem daar zeer erkentelijk voor en we hopen dat hij zich in zal blijven zetten binnen de NVKFB. In 

oktober 2016 heeft Ton de Boer ons bestuur verlaten. Wat verderop in deze Nieuwsbrief zal daar 

aandacht aan besteed worden. 

Tijdens de algemene ledenvergadering is (opnieuw) vastgelegd dat bestuursleden maximaal twee 

termijnen van 3 jaar zitting kunnen hebben in het bestuur. 

 

Mededelingendag 

De mededelingendag 2017 was in alle opzichten een groot succes. Er was een record aantal deelnemers 

en ook werden er nog nooit zoveel abstracts ingezonden. Tijdens deze dag werd de NVKFB- 

Proefschriftprijs uitgereikt aan Didier Meulendijks en de NVKFB-TOP Publicatieprijs aan Maarten 

Deenen. Ik wil hen graag nogmaals van harte feliciteren met de aan hen toegekende prijzen. 

 

Tevens is onze vereniging sinds deze dag weer een erelid rijker. Ton de Boer is vanwege zijn grote 

verdiensten voor de vereniging tot erelid benoemd. Ton is jarenlang bestuurslid geweest, waarbij hij de 

belangrijke functie van secretaris/penningmeester vervulde. Hij is op dit moment voorzitter van de 

NVKFB-Certificeringscommissie. 

 

Als klap op de vuurpijl hield bestuurslid Saskia de Wildt in aansluiting aan de mededelingendag haar 

oratie als hoogleraar Klinische Farmacologie. Wij wensen haar veel succes in deze nieuwe functie. 

mailto:Lilibeth.Triebels@radboudumc.nl
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Proefschriftendatabase 

Het is nog steeds mogelijk om proefschriften, waar u als NVKFB-lid bij betrokken bent geweest, op te 

laten nemen in de NVKFB-proefschriftendatabase (http://nvkfb.science.uu.nl). Neem hiervoor contact op 

met het secretariaat van uw afdeling/instituut.   

 

Certificering 

De nieuwe certificeringscommissie is doende de eindtermen en de herregistratie-eisen van klinisch 

farmacologen en de eisen voor opleidingsinstituten te definiëren en te synchroniseren. Aan de commissie 

nemen onder andere deel vertegenwoordigers van de beroepsgroepen waar vanuit een opleiding tot 

klinisch farmacoloog mogelijk is. In hoeverre vanuit de verschillende specialismen een opleiding op een 

centrum mogelijk is, hangt af van de samenstelling van het opleidingsteam. Als voorbeeld kan dienen het 

officieel erkende deelspecialisme klinische farmacologie als onderdeel van de opleiding tot internist. De 

opleiding is hierbij alleen mogelijk indien in het betreffende centrum een internist-klinisch farmacoloog 

betrokken is bij de opleiding en de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) instemt met de 

samenstelling van het opleidingsteam. Momenteel zijn gesprekken gaande met o.a. de Nederlandse 

Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA), de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde 

(NVK) en de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) om, net als bij de NIV, de 

opleiding tot klinisch farmacoloog een officieel deelspecialisme te laten worden binnen de verschillende 

specialistenopleidingen.  

 

Momenteel bevindt de certificeringscommissie zich in de afrondende fase wat betreft de registratie- en 

herregistratie-eisen voor de klinisch farmacoloog. Vanuit de NVKFB zal er sprake zijn van één set eisen, 

ongeacht vanuit welk specialisme de opleiding wordt gevolgd. Het is echter mogelijk dat andere 

beroepsverenigingen, zoals het geval is bij de NIV, aanvullende eisen stellen. Verder zullen er binnenkort 

besluiten worden genomen over de benodigde achtergrond van de opleiders en de samenstelling van de 

opleidingsteams, mede in het licht van eventuele deelspecialismen van waaruit de opleiding tot klinisch 

farmacoloog gevolgd kan worden. Ten slotte worden momenteel de procedures uitgewerkt en de 

formulieren opgesteld om de (her)erkenning van klinisch farmacologen en opleidingscentra te faciliteren. 

 

Opleidingsactiviteiten op de website via FIGON 

Om het vinden van mogelijke opleidingsactiviteiten te vergemakkelijken heeft FIGON een website 

ingericht waarop opleidingsactiviteiten te zien zijn. Deze site is vanaf heden te bezoeken: 

http://figon.nl/nl/Courses. Het is van groot belang dat leden/opleidingscentra hun opleidingsactiviteiten 

opgeven bij Myrthe.Verhees@radboudumc.nl, zodat ze op deze site vermeld kunnen worden. Daartoe is 

een sjabloon (te verkrijgen bij Myrthe Verhees) ontwikkeld waarop de opleidingsactiviteit beschreven 

kan worden en praktische informatie (wat gebeurt er, waar, wanneer, wat kost het en welke eindtermen 

voor de opleiding tot klinisch farmacoloog worden er gedekt) ingevuld kan worden. 

  

FIGON Dutch Medicines Days 

Op 2-3 oktober 2017 vinden de FIGON Dutch Medicines Days plaats in de Reehorst te Ede. Op dit 

moment wordt het programma ingevuld. De NVKFB heeft een belangrijke inbreng. Ons bestuurslid 

Anke-Hilse Maitland-van der Zee is voorzitter van  FIGON en ons lid Gerard Rongen is voorzitter van de 

Scientific Committee die het wetenschappelijk programma vorm geeft. Hierdoor wordt  gegarandeerd dat 

klinisch farmacologen volledig aan hun trekken kunnen komen. Bovendien kunt u  netwerken met 

vertegenwoordigers van andere wetenschappelijke verenigingen die zich bezighouden met genees-

middelen en met de farmaceutische industrie. Het deelnemen aan deze dag levert een belangrijke 

meerwaarde, bovenop onze eigen mededelingendag in het voorjaar.  

  

http://nvkfb.science.uu.nl/
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Om deze dagen nog aantrekkelijker te maken voor leden van onze vereniging zal er op maandagochtend 

een sessie georganiseerd worden die ingevuld wordt door de NVKFB (mededelingendag 2.0). 

Dinsdagochtend organiseert de NVKFB een sessie over (na)scholing voor klinisch farmacologen die 

zitting (willen) hebben in een METC. Daarnaast zijn er combinatiesessies over ‘cardiovascular’ en ‘renal 

diseases’ die door de NVKFB en de NVF samen vorm gegeven zullen worden. 

Op deze manier biedt FIGON the best of both worlds: zowel onderlinge interactie tussen de leden van de 

NVKFB als overstijgende middagsessies waarbij naar bruggen met andere FIGON-partners gezocht zal 

worden. Voor deze laatste sessies zal expliciet geprobeerd worden (inter)nationale sprekers van grote 

allure aan te trekken. Ik wil ieder lid van harte aanraden te komen. 

 

COZ 

De Commissie Onderwijs Zaken van de NVKFB heeft dringend behoefte aan nieuwe actieve leden die of  

in het bestuur van de COZ zitting willen nemen of deel willen nemen aan  COZ-werkgroepen. De reden 

van deze oproep is dat enerzijds enkele huidige COZ-leden hun werkzaamheden in de commissie gaan 

beëindigen en anderzijds worden er steeds meer activiteiten door de COZ ondernomen. Mocht u 

belangstelling hebben voor een functie in de COZ, gelieve u dan voor 1 juli 2017 aan te melden bij Jelle 

Tichelaar, voorzitter van de COZ (j.tichelaar@vumc.nl). 

                                                

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

symposia: 

 

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

Onderbergen 1, 9000 Gent worden gehouden. Dit symposium is in België geaccrediteerd voor 

artsen en ziekenhuisapothekers. In Nederland is accreditatie verkregen voor internisten (NIV), 

ziekenhuisapothekers (NVZA) en SEH-artsen (NVSHA). Accreditatie is aangevraagd voor 

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

inschrijvingsgeld (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.  

 

 Op 17 juni vindt te Leiden een publiekscongres plaats met als titel ‘Proeven op mensen: moet 

dat? mag dat?’ van 10.00 tot 16.00 uur in het Centre for Human Drug Research. Dit congres 

wordt georganiseerd door de Vereniging ‘Het Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres’ 

(NNGC). ‘Kunnen wij met dit geneesmiddel ziekten bestrijden?’ De enige manier om antwoord 

te kunnen krijgen op deze vraag, is om proeven en experimenten te doen. Proeven op mensen 

kennen een lange en niet altijd even rooskleurige geschiedenis. In dit congres gaat drs. Noortje 

Jacobs in op deze geschiedenis. Prof. dr. Adam Cohen vertelt hoe medische experimenten 

verlopen en prof. dr. Daniël Wigboldus over psychologische. Mr. E.B. van der Veen over welke 

waarde we eraan mogen hechten. Tot slot wordt samen met prof. dr. Jos Kleinjans een kijkje in 

de toekomst genomen. Gaat er een tijd komen dat proeven op mensen niet meer nodig zijn?  

Voor informatie/inschrijving: www.nngc.nl/congressen/proeven-op-mensen-moet-dat-mag-dat/.  

 

 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 

mailto:j.tichelaar@vumc.nl
https://intoxicaties2017.eventbrite.nl/
http://www.toovaluabletowaste.com/
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http://www.esdppp.org/
https://www.kuleuven.be/register/?id=205
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 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 deze 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.  

 

 De Universiteit Utrecht organiseert ook dit jaar weer een Summer School, waarin cursussen van 1 

week worden gegeven op klinisch farmacologisch terrein: Pharmacoepidemiology and drug 

safety (3-7 juli), Pharmaceutical policy analysis (10-14 juli) en Pharmacoeconomics (17-21 juli).  

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

 

 Van 2-5 september vindt in Parijs het jaarlijkse congres plaats van de European College of 

Neuropsychopharmacology (ECNP). Meer informatie is te vinden op http://2017.ecnp.eu/ . Via 

deze site kunt u zich ook inschrijven. 

 

 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/ 

 

 Op 13 en 14 september vindt in Madrid (Spanje) de 2
e
 International Workshop on Clinical 

Pharmacology of Anticancer Drugs plaats. U kunt zich opgeven voor deze workshop via 

http://expertmedicalevents.com/.  

 

 De Teach the Teacher cursus zal op 22 september 2017 in het VUmc Amsterdam, op de afdeling 

klinische farmacologie, worden gehouden. Dit is een kleinschalige intensieve cursus (16 

cursisten, begeleid door 8 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. 

 

 Het IATDMCT congres zal van 24-27 september in Kyoto worden gehouden. Zie: 

http://www.iatdmct2017.jp/welcome.html  

 

 Op 13 oktober 2017 om 16.15 uur vindt in het Academiegebouw Utrecht de oratie plaats van 

prof. dr. Alwin Huitema. Hij is per 1 juli 2016 benoemd als hoogleraar Klinische Farmacologie 

aan de Universiteit Utrecht. 

 

http://www.eacpt.eu/category/meetings/
http://www.eacpt.eu/working-groups/
https://www.utrechtsummerschool.nl/courses/life-sciences
http://2017.ecnp.eu/
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http://expertmedicalevents.com/
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 Op 16 november 2017 vindt in Rotterdam het eerste Toxed-Toxicologie congres plaats 

georganiseerd door het ErasmusMC in samenwerking met het Maasstad Ziekenhuis. Nadere 

informatie kunt u verkrijgen via https://www.eventbrite.nl/e/tickets-toxed-toxicologie-congres-

33272889107. Op deze site kunt u zich ook inschrijven. 

 

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, 

 
Dr. Kees Kramers 

Voorzitter NVKFB 

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-toxed-toxicologie-congres-33272889107
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