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Geachte leden,
We hopen dat u allen een goede zomer gehad heeft. De komende maanden staat een breed palet aan
klinisch farmacologische activiteiten op de agenda, waar we u graag van op de hoogte willen stellen.
Daarnaast heeft ook het bestuur niet stil gezeten en we willen u dan ook graag informeren over de
lopende zaken.
Jonge klinisch farmacologen gezocht voor samenwerking met het bestuur
Het Bestuur van de NVKFB is op zoek naar jongeren die de opleiding klinische farmacologie gaan
afronden of de afgelopen 5 jaar afgerond hebben en die interesse hebben in samenwerking met het
bestuur. Deze jonge klinisch farmacologen zouden relevante input kunnen leveren over opleidingszaken.
Ook studentleden kunnen zich aanmelden. Vanuit het bestuur zal Jorie Versmissen zitting nemen in deze
groep.
FIGON-DMD
De Voorjaarsbijeenkomst van de vereniging is voor mijn gevoel nog maar net achter de rug, en de
volgende bijeenkomst van onze leden staat alweer voor de deur. Op 2 en 3 oktober vinden de FIGON
Dutch Medicines Days plaats in Congrescentrum de Reehorst te Ede. Ons bestuurslid Anke-Hilse
Maitland-van der Zee is momenteel voorzitter van FIGON en ons lid Gerard Rongen is mede-organisator
van deze bijeenkomst. Dit heeft ertoe geleid dat het programma zeer interessant is voor klinisch
farmacologen. Met name geldt dat voor maandagochtend 2 oktober van 9.00 tot 11.00 uur als onze
vereniging de sessie ‘Clinical en Translational Pharmacology’ organiseert. Parallel aan deze sessie
participeert onze vereniging ook in de sessie ‘Pharmacology in Cardiovascular and Renal Diseases’, die
we samen met de Nederlandse Vereniging voor Farmacologie organiseren. U hebt deze ochtend dus een
luxe probleem.
We willen u daarnaast erg graag attenderen op een symposium dat op dinsdagochtend 3 oktober
plaatsvindt en dat we samen met de CCMO organiseren. Dit symposium is de aftrap van structureel
onderwijs dat de NVKFB in samenwerking met de CCMO zal gaan organiseren ten behoeve van klinisch
farmacologen die zitting zullen nemen in ethische commissies. Ook zal de nieuwe Europese regelgeving
voor klinisch farmacologische beoordelingen binnen een ethische commissie aan de orde komen. Dit
symposium is wat mij betreft een must voor iedere klinisch farmacoloog die in een ethische commissie
zit, of daar de ambities toe heeft.
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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. Ik wil ieder lid van harte aanraden te komen.
Certificering
De Certificeringscommissie nieuwe stijl is onder leiding van (erelid) Ton de Boer voortvarend aan het
werk. Inmiddels is de laatste hand gelegd aan een landelijk sjabloon voor het opleidingsprogramma tot
klinisch farmacoloog, waarin duidelijk is waar iedereen in opleiding aan moet voldoen. Dit sjabloon zal
zeer binnenkort op de vernieuwde website van onze vereniging beschikbaar zijn.
FIGON courses site
Ten behoeve van (aanstaande) opleidelingen is er in samenwerking met FIGON een site gemaakt waarop
opleidingsactiviteiten te vinden zijn. (http://figon.nl/nl/Courses) Op deze site is tevens te vinden welke
eindtermen ten aanzien van de opleiding tot klinisch farmacoloog gedekt worden door de diverse
activiteiten. Ik wil aanbieders van opleidingsactiviteiten vragen deze aan ons te melden, zodat we deze op
deze site kenbaar kunnen maken.
Nieuwe NVKFB-site
Ons bestuurslid Saskia de Wildt is het afgelopen jaar druk bezig geweest met het vernieuwen van onze
website. (http://www.nvkfb.nl/). Het ziet er op dit moment naar uit dat de site binnen afzienbare tijd in de
lucht zal gaan. We vragen de leden dus om nog even geduld te hebben.
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. Let op: uw afdeling/instituut dient de proefschriften in te
voeren. Dat kan dus niet geschieden via het NVKFB-secretariaat!
EACPT Congress Praag
Van 24-27 juni was in Praag het congres van de European Association for Clinical Pharmacology and
Therapeutics (EACPT). Opvallend was de sterke vertegenwoordiging van Nederlandse klinisch
farmacologen tijdens dit congres. Met 55 deelnemers uit Nederland stonden wij op de eerste plaats in het
landen-overzicht. Ook in het wetenschappelijk programma waren veel Nederlandse bijdragen. Tijdens de
Council Meeting zijn Gerard Rongen en Teun van Gelder er in geslaagd om dit congres naar Nederland
te halen. Waar in 2007 het EACPT-congres al een keer in Amsterdam werd georganiseerd zal dat in 2023
in Rotterdam gebeuren. De exacte datum hiervoor ligt nog niet vast, maar naar verwachting zal dat
congres in juni 2023 gaan plaatsvinden.
Vacature
Graag maak ik u attent op een vacature voor een UHD Clinical Pharmacology.
https://www.academictransfer.com/employer/UU/vacancy/41513/lang/en/
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In deze nieuwsbrief worden weer aankondigingen vermeld van onderwijsactiviteiten, congressen en
symposia:


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 2e International Workshop on Clinical
Pharmacology of Anticancer Drugs plaats. U kunt zich opgeven voor deze workshop via
http://expertmedicalevents.com/.



Op donderdag 14 september wordt door het CBG een Introductie voor Klinisch Farmacologen in
opleiding en voor LACDR studenten Master Farmacie gehouden in de Jaarbeurs Utrecht. Zie
voor meer informatie http://figon.nl/nl/Courses/Cbg-introductie-voor-klinisch-farmacologen-inopleiding-en-voor-lacdr-studenten-master-farmacie



Op 15 september wordt in Rotterdam de ‘Antibiotic Stewardship op de Intensive Care in
Nederland en Vlaanderen’ gehouden. Het programma omvat talrijke thema’s op het gebied van
infectieziekten, microbiologie en farmacologie (met een focus op de IC-populatie) met een brede
internationale vertegenwoordiging van alle betrokken disciplines. Informatie, programma en
inschrijving via : http://www.antibioticstewardship.eu/



Op 22 september om 16.00 uur zal prof. dr. Patricia van den Bemt haar oratie houden vanwege
haar benoeming tot hoogleraar Medicatieveiligheid aan het ErasmusMC.
Er zal op die vrijdag vanaf 9.30 uur, ter gelegenheid van de oratie van prof. van den Bemt, een
symposium worden georganiseerd. Inschrijving daarvoor is niet meer mogelijk. Meer informatie
over de oratie kunt u vinden op:
https://www.eur.nl/nieuws/agenda_academische_plechtigheden/detail/event/7291-beter-veiligbeter/



De Teach the Teacher cursus zal op 22 september 2017 in het Radboudumc Nijmegen, op de
afdeling Farmacologie-Toxicologie, worden gehouden. Dit is een kleinschalige intensieve cursus
(18 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. Inschrijving voor
deze cursus is inmiddels niet meer mogelijk. Over een jaar zal een nieuwe editie georganiseerd
worden.



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.

4



Op 23 oktober a.s. gaat een nieuwe editie van de online cursus Clinical Development van start.
De cursus is gemaakt door Paul Janssen Future Lab. Het Clinical Development programma van
Paul Janssen Futurelab Leiden “ provides ‘learning-by-doing’ training to ambitious postgraduate
biomedical researchers who wish to further their career and increase their knowledge on the
development of novel medical interventions”. Voor aanmelding en meer informatie zie
https://www.pauljanssenfuturelab.eu/product/clinical-development-online/



Op 16 november 2017 vindt in Rotterdam het eerste Toxed-Toxicologie congres plaats
georganiseerd door het ErasmusMC in samenwerking met het Maasstad Ziekenhuis.
Tijdens ToxEd staat toxicologie in de breedste zin centraal. Zo komen de somatische en
psychiatrische aspecten van recreatieve drugs en intoxicaties aan bod, maar er is ook aandacht
voor bijwerkingen en interacties. De opbouw van plenaire sessies afgewisseld met workshops
zorgt voor een programma dat uitdagend is voor deelnemers met interesse in de toxicologie. Het
congres is door ABAN en NVZA geaccrediteerd met 6 punten. Aanmelding kan via:
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-toxed-toxicologie-congres-33272889107



Van 19-22 maart 2018 vindt in Granada, Spanje, plaats de 11th World Meeting on Pharmaceutics,
Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology. De deadline voor short paper submission is
15 november 2017. www.worldmeeting.org/home/short-paper-submission/



De NVKFB-Voorjaarsbijeenkomst zal plaatsvinden op vrijdag 13 april 2018 in Utrecht.



Van 30 mei tot 1 juni 2018 vindt in Nyborg, Denemarken, de ‘First Nordic conference in
personalized medicine 2018’ (NorPM 2018), plaats. Het congres wordt gesubsidieerd door het
Independent Research Fund Denmark | Medical Sciences en wordt ondersteund en aanbevolen
door de Danish Society of Clinical Pharmacolog. Het is een 2,5 dag durend congres waar de
focus zal liggen op basale zowel als klinische aspecten van onderzoek op het gebied van
personalized medicine. Meer informatie is te vinden op at www.norpm2018.com.

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

