
 
Secretariaat: Radboud universitair medisch centrum 
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 
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AHM/LT 17051 21 december 2017 

 

Geachte leden, 

 

Op vrijdag 13 april 2018 organiseert de Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en 

Biofarmacie wederom een wetenschappelijke mededelingendag. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in 

Cursus- en vergadercentrum Domstad te Utrecht. Graag nodigen wij u uit hieraan een bijdrage te 

leveren door het elektronisch inzenden van een Engelstalig abstract.  

 

Nieuw is dat een deel van het programma gezamenlijk georganiseerd  zal worden met de Nederlandse 

Vereniging voor Farmacologie (NVF), die haar voorjaarsbijeenkomst op 13 april in hetzelfde 

vergadercentrum zal houden. Voor dit jaar is ervoor gekozen om de lunch en de postersessie van beide 

verenigingen gezamenlijk te houden en we willen de leden dan ook van harte uitnodigen om elkaars 

posters te bekijken en kennis met elkaar te maken. In overleg met het bestuur van de NVF zullen we 

kijken of we dit initiatief de komende jaren zullen voortzetten.  

 

Bijgevoegd zijn het standaard abstractformulier alsmede de voorschriften voor het schrijven van een 

abstract van het British Journal of Clinical Pharmacology (BJCP). Hoewel we de abstracts niet meer 

aanbieden aan het BJCP, willen we het abstract format van het BJCP wel handhaven.  U dient hier 

zorgvuldig notie van te nemen. Bovendien vraag ik u er op toe te zien dat de tekst van uw abstract onder 

aan de kolommen niet onder het kader van het abstractformulier verdwijnt. 

 

Het is van belang dat u kenbaar maakt of u voorkeur heeft voor een mondelinge presentatie, of voor een 

posterpresentatie. Voorts dient u aan te geven of het werk al eerder gepubliceerd is, of het origineel werk 

betreft en of u toestemming geeft het abstract op de website van de NVKFB te laten publiceren. De 

voertaal van de mededelingendag is ENGELS.  

De te presenteren onderzoeken dienen te voldoen aan de richtlijnen, vermeld in de Verklaring van 

Helsinki (1964), laatstelijk gewijzigd in Fortaleza, Brazilië, 2013. 

 

Uw abstract dient uiterlijk 14 februari 2018 in het bezit te zijn van het secretariaat van de NVKFB. 

Inzending kan uitsluitend per e-mail geschieden aan Lilibeth.Triebels@radboudumc.nl. Indien u NIET 

binnen drie werkdagen na inzending een ontvangstbevestiging onzerzijds heeft ontvangen, dient u ons te 

waarschuwen!  

 

Uiterlijk eind maart ontvangt u bericht over de acceptatie als mondelinge of posterpresentatie, waarbij 

tevens het definitieve programma van de mededelingendag bekend wordt gemaakt.  
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Bij deze brief is een checklist gevoegd, waarop de bovengenoemde aandachtspunten volledigheids-

halve nog eens worden opgesomd. Wij verzoeken u vriendelijk deze checklist zorgvuldig te 

raadplegen. 

 

MONDELINGE PRESENTATIE 

 

Voor een mondelinge presentatie wordt (inclusief discussie) 15 minuten gereserveerd. Na acceptatie van 

uw abstract voor een mondelinge presentatie dient u een USB-stick of CD (voorzien van uw naam) met 

uw PowerPoint-presentatie aan ons secretariaat te zenden.  

De stick of CD dient uiterlijk 6 april 2018 in ons bezit te zijn. 

 

POSTERPRESENTATIE 

 

De posters zullen door de belangstellenden onder begeleiding van een moderator bezichtigd worden, 

waarbij de onderzoeker de mogelijkheid krijgt om zijn of haar poster kort toe te lichten. Hierna kunnen 

vragen worden gesteld. Voor de beste poster zal een prijs uitgereikt worden. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mw. L. Triebels: Lilibeth.Triebels@radboudumc.nl, 

tel. 024-3613691.  

  

Voor de mededelingendag zal accreditatie worden aangevraagd bij de NIV, de NVZA, de NVKG en de 

NVK. Op verzoek verstrekt ons secretariaat een schriftelijk bewijs van deelname. 

 

Wij hopen u in groten getale in Utrecht te ontmoeten. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 
A.H. Maitland-van der Zee, secretaris / penningmeester  
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CHECKLIST 
  

voor het indienen van een abstract voor de Mededelingendag van de NVKFB 

  

13 april 2018 
 

 1. Lay-out voorschriften:  

 

titel abstract: over de hele breedte in het aangegeven vak  

 

auteurs: boven aan linkerkolom  

 

lettertype: Times New Roman 12 pts. letter 

 

 2.  Verdwijnt de tekst niet onder het kader aan de onderkant van het 

abstractformulier? 

 

 3. Aangeven:  

voorkeur poster of mondelinge presentatie 
 

 4. Aangeven:  

origineel werk, niet eerder gepubliceerd, toestemming voor publicatie 
 

 5. Deadline indienen abstracts: 14 februari 2018 
 

 6. Bevestiging ontvangst van het NVKFB-secretariaat  

   binnen 3 werkdagen na abstractindiening  

 
 

 


