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Betreft: NVKFB-nieuws december 2017
Geachte leden,
Het jaar 2017 is bijna ten einde en u leest de laatste nieuwsbrief van het jaar. In deze nieuwsbrief bieden
wij een terugblik op activiteiten van de afgelopen maanden, nieuws van NVKFB-leden en een vooruitblik
naar de congressen en symposia van 2018.
Bestuur
In de bestuursvergadering van afgelopen november is Marleen Kemper benoemd tot vicevoorzitter.
Anders dan u gewend bent, is deze nieuwsbrief samengesteld door de vicevoorzitter en in 2018 zullen
voorzitter en vicevoorzitter afwisselend de nieuwsbrief aan u doen toekomen.
Koos Burggraaf en Catherijne Knibbe hebben aangegeven het bestuur van de NVKFB te gaan verlaten.
Het bestuur stelt voor dat zij worden opgevolgd door Robert Rissmann en Alwin Huitema. Uiteraard hebt
u als lid de mogelijkheid om tegenkandidaten voor te stellen bij ons secretariaat tot 15 januari 2018.
We willen Koos en Catherijne enorm bedanken voor hun jarenlange inzet in het bestuur van de
vereniging.
Kees Kramers hoogleraar
Onze voorzitter Kees Kramers is per 1 november benoemd tot hoogleraar Medicatieveiligheid aan de
Radboud Universiteit/het Radboudumc te Nijmegen. Kees is in Nederland al jaren het boegbeeld van het
klinisch farmacologisch onderwijs. Zijn inspanningen op dit gebied hebben bijvoorbeeld geleid tot de
Farmacotherapie Eindtoets (een gezamenlijk NVKFB- en NVF-initiatief), die door alle artsen voor het
afstuderen afgelegd moet worden. In zijn onderzoek heeft hij aangetoond dat gericht
farmacotherapeutisch onderwijs in het ziekenhuis kan bijdragen aan medicatieveiligheid. Een zeer
verdiende benoeming en we wensen Kees veel succes bij het verder invullen van deze leeropdracht.
Michiel van Agtmael hoogleraar VUmc
Per 1 september is Michiel van Agtmael benoemd tot hoogleraar Farmacotherapieonderwijs aan het
VUmc. De leerstoel is ingebed in het Instituut voor Onderwijs en Opleiding. De leerstoel is gericht op
het verbeteren van farmacotherapieonderwijs tijdens de geneeskundestudie en de vervolgopleidingen, het
vinden van de beste onderwijsmethode en het beter voorschrijven van medicijnen in de klinische praktijk.
Michiel, van harte proficiat!
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Jan Schellens krijgt prestigieuze Dr. Saal van Zwanenberg Prijs
We feliciteren onze oud-voorzitter Jan Schellens van harte met het verkrijgen van de prestigieuze Dr.
Saal van Zwanenberg Prijs.
Jan ontving de prijs ter bekroning van zijn indrukwekkende staat van dienst in en belangrijke bijdrage
aan de ontwikkeling van geneesmiddelen ter bestrijding van kanker.
Dick de Zeeuw neemt afscheid
Op 15 december 2017 nam Dick de Zeeuw afscheid, na ruim 40 jaar werkzaam te zijn geweest als
klinisch farmacoloog bij het AZG, de RuG en het UMCG. Dick heeft zich tijdens zijn wetenschappelijke
carrière ingezet voor het verbeteren van de farmacotherapeutische behandeling van patiënten met
nierziekte. Wat begon met onderzoek naar wandelnieren in kleine groepen patiënten, waarop hij in 1980
promoveerde, breidde zich in de loop der jaren uit naar grote internationale studies met nieuwe
geneesmiddelen om nier-, hart- en vaatziekten te voorkomen. Dick gaf met veel succes leiding aan
internationale onderzoeksgroepen en consortia. In al die jaren stond het verbeteren van de behandeling
van de individuele patiënt met nierziekte centraal. Hij is daarmee één van de pioniers in het onderzoek
naar ‘personalized medicine’ in de nefrologie. Dick is daarnaast één van de grondleggers van de klinische
farmacologie in Nederland. Hij is de geestelijk vader van de FIGON en de zeer succesvolle Dutch
Medicines Days. Klinisch farmacologisch Nederland is hem zeer veel dank verschuldigd.
Voorjaarsdag op 13 april 2018 te Utrecht
De NVKFB-voorjaarsdag zal dit jaar gehouden worden op 13 april 2018 in vergadercentrum Domstad in
Utrecht. Dit keer zal voor het eerst een deel van het programma gezamenlijk gehouden worden met de
Nederlandse Vereniging voor Farmacologie (NVF). De lunch en de postersessies van beide verenigingen
vinden tegelijkertijd plaats. We willen de leden 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 en zo ja, in welke vorm dit dan zal gebeuren. Deze week ontvangt u
een email met de instructies voor het indienen van abstracts. De deadline voor het indienen van abstracts
is 14 februari 2018. We hopen u te zien in Utrecht.
Jong NVKFB
Na de oproep in de vorige nieuwsbrief is een groepje van vier klinisch farmacologen in opleiding en
jonge klaren met bestuurslid Jorie Versmissen samengekomen om te brainstormen over de oprichting van
een ‘Jong NVKFB’. Allereerst is er een enquête uitgegaan naar alle opleidelingen (via hun opleiders) en
jonge klaren om te peilen wat er qua opleiding en netwerken voor wensen en mogelijkheden zijn in de
verschillende centra. Hier zijn maar liefst 74 reacties op gekomen, waarvoor hartelijk dank! We gaan ze
onder de kerstboom eens goed bekijken. In 2018 meer…..
Certificering
De certificeringscommissie nieuwe stijl is voortvarend aan het werk. Documenten over
opleidingsprogramma, (her)registratie en visitatie komen binnenkort op de nieuwe site. Tot dat moment
kunt u voor deze documenten en vragen terecht bij het secretariaat van de certificeringscommissie:
Wendy.vanEldijk@radboudumc.nl. Nogmaals willen we de site van de FIGON onder de aandacht
brengen waar 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 afgedekt worden door de
diverse activiteiten.
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FIGON-Dutch Medicines Days
De FIGON-Dutch Medicines Days waren met bijna 600 bezoekers een groot succes. Uiteraard willen wij
Anke-Hilse Maitland van der Zee (voorzitter FIGON, secretaris/penningmeester NVKFB) en Gerard
Rongen (medeorganisator) hiermee complementeren. Voor de NVKFB (de best vertegenwoordigde
vereniging) waren deze dagen een uitstekende gelegenheid om elkaar te ontmoeten en er waren veel
interessante sessies in ons onderzoeksgebied.
De DMD-commissie is al begonnen aan het programma voor volgend jaar. De DMD blijft nog een jaar in
de Reehorst te Ede en de inbreng van de NVKFB wordt zeer op prijs gesteld. Het bestuur denkt momenteel na over de invulling hiervan. Wanneer u suggesties of ideeën heeft dan zijn deze zeer welkom.
EMA naar Amsterdam
Het zal u niet ontgaan zijn dat het hoofdkantoor van het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA)
naar Amsterdam komt. Dit biedt vele kansen voor klinisch farmacologisch onderzoek in Nederland. We
feliciteren en complimenteren eenieder die bijgedragen heeft aan de beslissing dat dit instituut naar
Amsterdam komt.
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!

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


Op 7 februari 2018 wordt het Buurman en Buurman symposium gehouden, met dit jaar als
thema: Diabetes ‘From bench to bedside’. Dit symposium wordt georganiseerd voor en door
ziekenhuisapothekers in opleiding, klinisch chemici in opleiding, medisch immunologen in
opleiding en andere ondersteunende specialismen in opleiding. Ook klinisch
farmacologen/klinisch farmacologen in opleiding zijn van harte welkom. Locatie van het
symposium is De Rechtbank, Utrecht. Bij vragen kunt u contact opnemen met Linda Henricks,
l.henricks@nki.nl. De inschrijving is nu nog niet geopend, maar dat zal binnenkort wel het geval
zijn.



Op dinsdag 20 maart 2018 organiseert Bijwerkingencentrum Lareb voor klinisch farmacologen
i.o. een stagedag. Tijdens deze dag maakt u kennis met de verschillende aspecten van de
werkzaamheden van het centrum, waaronder de afhandeling en beoordeling van bijwerkingenmeldingen, signaaldetectie en de Teratologie Informatie Service. U kunt zich aanmelden voor
deze stagedag, waarvoor maximaal 12 plaatsen beschikbaar zijn, tot 6 maart 2018 door een mail
te sturen aan info@lareb.nl o.v.v. stage klinisch farmacologen. Deelname is gratis.



Van 19-22 maart 2018 vindt in Granada, Spanje, de 11th World Meeting on Pharmaceutics,
Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology plaats. www.worldmeeting.org/home/shortpaper-submission/
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Op vrijdag 6 april 2018 zal professor Arnold Vulto afscheid nemen als hoogleraar
Ziekenhuisfarmacie en Praktische Farmacotherapie in het Erasmus MC. Op die vrijdag is om
16:00 zijn afscheidscollege in de Erasmus Universiteit (Aula, locatie Woudestein). Dit
afscheidscollege is vrij toegankelijk en het is niet nodig u daarvoor tevoren te registreren.
Hoogleraren worden uitgenodigd om in het cortège te participeren.
Voorafgaand aan dat afscheidscollege wordt een symposium georganiseerd, van 9:30-15:00 in
het Erasmuspaviljoen, ook op locatie Woudestein van de Erasmus Universiteit. Voor het
symposium is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en wij vragen u om u daarvoor
tevoren in te schrijven via secretariaatapotheek@erasmusmc.nl
Meer informatie vindt u in de bijlage bij deze nieuwsbrief.



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.
Rest mij nog u en uw dierbaren namens het bestuur en het secretariaat van de NVKFB hele fijne
feestdagen toe te wensen en een heel gelukkig 2018.
Met vriendelijke groet,

Marleen Kemper
Vicevoorzitter NVKFB

