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Betreft: NVKFB-nieuws maart 2018
Geachte leden,
Ondanks het feit dat het buiten geweldig koud was, is opeens te merken dat de lente nadert. Reden
genoeg, meenden wij, om een nieuwe nieuwsbrief op te stellen, zodat u als leden weer op de hoogte bent
van de klinisch farmacologische ontwikkelingen en activiteiten.
Bestuur
Belangrijkste wapenfeit van bestuurswege is de nieuwe website van de vereniging. Hulde aan bestuurslid
Saskia de Wildt, die met assistentie van Lilibeth Triebels, hier heel hard aan gewerkt heeft. Wij willen
op deze plaats René Grouls van harte bedanken voor de bouw en het belangeloos in de lucht houden van
de oude website. Sinds we de nieuwe website geïnstalleerd hebben, beseffen we eens te meer wat voor
een geweldig grote klus dat altijd geweest is.
Voorjaarsdag op 13 april 2018 te Utrecht
De NVKFB-voorjaarsdag zal dit jaar plaatsvinden 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. Er is inmiddels een
record aantal abstracts binnengekomen, dus het belooft weer een zeer interessante dag te worden. We
hopen u te zien in Utrecht.
Jong NVKFB
Inmiddels zijn wij - Emilie Gieling, Linda Henricks, Melvin Lafeber, Anne Smits en vanuit het bestuur
Jorie Versmissen - een aantal keren bijeen geweest om plannen te maken voor Jong NVKFB.
Eén van de eerste initiatieven zal een één- of tweejaarlijkse opleidingsdag worden met een plenair deel
en workshops zodat onderdelen die voor iedere klinisch farmacoloog van belang zijn, aan bod kunnen
komen. Waarschijnlijk zal de eerste landelijke opleidingsdag in september in Utrecht plaatsvinden. We
hopen tijdens de voorjaarsdag de datum door te geven om vast te reserveren in de agenda.
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Een ander initiatief is het oprichten van een 4abstracts voor klinische farmacologie: 4KF. Zie
https://www.4abstracts.nl/ voor het concept. In het kort: er zullen maandelijks van vier vooraanstaande
tijdschriften de abstracts van de meest interessante of opvallende artikelen worden gestuurd aan wie dat
wil. We hebben in onze eigen ziekenhuizen/instellingen al wat geïnteresseerden voor de redactie maar we
kunnen er nog enkele gebruiken! Graag aanmelden via j.versmissen@erasmusmc.nl (ook voor vragen).
We zullen ons nader voorstellen tijdens de voorjaarsdag waarbij we ook kort de resultaten van de enquête
zullen laten zien en we hopen daar ook veel jonge klaren en opleidelingen te spreken!
Certificering
De certificeringscommissie nieuwe stijl is voortvarend aan het werk. Binnenkort zullen alle opleidingscentra worden benaderd voor de erkenning van de opleiding nieuwe stijl. Het verzoek zal zijn het
formulier ‘Aanvraag tot (her)erkenning als opleidingscentrum in het aandachtsgebied klinische
farmacologie’ digitaal in te vullen.
Documenten over opleidingsprogramma, (her)registratie en visitatie, zijn beschikbaar op de nieuwe site.
Nogmaals willen we ook de site van 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.
Data NVKFB certificeringsvergaderingen en deadlines
vrijdag 25 mei 2018, deadline inleveren stukken: 19 april 2018
vrijdag 7 september 2018, deadline inleveren stukken: 01 augustus 2018
vrijdag 7 december 2018, deadline inleveren stukken: 01 november 2018
FIGON-Dutch Medicines Days
De komende FIGON-dagen (1 en 2 oktober 2018) is het de 25e keer dat de Galenusprijs zal worden
uitgereikt. Het is tevens het jaar waarin de namen Galenusprijs, Galenus Researchprijs en Galenus
Geneesmiddelenprijs naar internationaal voorbeeld veranderd worden in respectievelijk Prix Galien, Prix
Galien Research Award en Prix Galien Pharmaceutical Award om zo beter aan te sluiten op de
internationale belevenis van deze hogelijk gewaardeerde prijzen.
De Prix Galien Research Award bekroont een vooraanstaande, jonge onderzoeker die wetenschappelijk
onderzoek heeft verricht dat van grote betekenis is voor fundamenteel of klinisch geneesmiddelenonderzoek. Aan de Research Award zijn een geldbedrag van € 5.000 en een medaille
verbonden. De prijs kan worden uitgereikt aan één persoon of aan een onderzoeksteam.
De NVKFB zal één kandidaat namens de vereniging voordragen. De leden worden uitgenodigd een
onderzoeker te nomineren. Dat dient voor 1 april 2018 te geschieden. Graag een argumentatie + CV
indienen bij mevrouw Triebels (Lilibeth.Triebels@radboudumc.nl).
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!
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In deze nieuwsbrief worden weer aankondigingen vermeld van onderwijsactiviteiten, congressen
en symposia:


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. Er zijn maximaal 12 plaatsen
beschikbaar. U kunt zich tot 6 maart 2018 aanmelden voor deze stagedag 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/



Het UMC Utrecht organiseert op do 29 maart 2018 a.s. landelijk onderwijs over farmacotherapie bij ouderen voor klinisch farmacologen i.o. Plaats: UMC Utrecht, Maliebaanzaal (bij
hoofdingang naar links) Tijd: 13:15-17:00.
Inschrijving kan geschieden via j.devries@umcutrecht.nl
Graag zo spoedig mogelijk aanmelden i.v.m. voorbereidende opdracht bij programmaonderdeel
Medicatie Rapport Ephor app. Maximale aantal deelnemers is 30.



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. Inschrijvingen via
secretariaatapotheek@erasmusmc.nl .



Door grote interesse voor de ZonMw scholarships, is besloten dat participanten opnieuw in
aanmerking kunnen komen voor een 50% scholarship voor de Clinical Development cursus bij
Paul Janssen Futurelab Leiden.
Voor de voorwaarden: https://www.pauljanssenfuturelab.eu/about/scholarships-and-grants/
The volgende online cursus begint op 9 april a.s (5 weken, 5 uur per week). Participanten die
de online course succesvol afronden, mogen de on-campus cursussen volgen in juni 2018 in
Leiden.



Op 12 april 2018 vindt het 3e Nationale Biosimilar symposium plaats in De Doelen in
Rotterdam. Het doel van de organisatoren is dat deelnemers na het bijwonen van dit symposium
meteen inspiratie hebben om in eigen omgeving te werken aan acceptatie en implementatie van
biosimilars. www.biosimilars-nederland.nl.
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De NVKFB-Voorjaarsbijeenkomst zal plaatsvinden op vrijdag 13 april 2018 in Utrecht.



Op woensdag 25 april 2018 vindt er een bijeenkomst ‘Introductie CBG voor klinisch
farmacologen in opleiding’ plaats. In deze bijeenkomst wordt een indruk gegeven van de
verschillende procedures in Europa om geneesmiddelen op de markt te krijgen, hoe er naar een
registratiedossier gekeken wordt en van het belang van regulatory science. Er is nog een aantal
plaatsen beschikbaar. Aanmelding vóór 20 april
http://fd8.formdesk.com/collegeterbeoordelingvangenees/Klinisch_farmacologen2018



Op 24 mei 2018 vindt de 14e editie van BCF Career Event plaats in het Beatrix gebouw 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.



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 zowel basale als klinische aspecten van onderzoek op het gebied van
personalized medicine. Meer informatie is te vinden op at www.norpm2018.com.



Op 8 juni 2018 organiseert de NVKFB in samenwerking met de CCMO een onderwijsdag over
uitvoeren van klinisch farmacologisch onderzoek en het beoordelen van klinisch farmacologische
onderzoekdossiers binnen een METC. Zeer binnenkort zullen de precieze inhoud van deze
onderwijsdag en de locatie bekend worden. De leden zullen nog nader geïnformeerd worden.



Per 1 september is Michiel van Agtmael benoemd tot hoogleraar Farmacotherapieonderwijs aan
het VUmc. Zijn oratie staat gepland op 22 juni 2018 om15.45 uur.



De Teach the Teacher cursus zal op 21 september 2018 in het Radboudumc Nijmegen, bij 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 Bas Schouwenberg (cursusleider, Bas.Schouwenberg@radboudumc.nl). Kosten € 290.



Op 1 en 2 oktober 2018 vinden de FIGON-DMD weer plaats. Absoluut noodzakelijke kost voor
iedere klinisch farmacoloog en zij die het willen worden.
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In de vorige nieuwsbrief vernam u al het heuglijke nieuws dat de Radboud Universiteit/het
Radboudumc mij benoemd heeft tot hoogleraar Medicatieveiligheid. De oratie is gepland op
30 november 2018, 15.45 uur. U bent van harte uitgenodigd!

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 allen een goed voorjaar toe te wensen.
Met vriendelijke groet,

Kees Kramers
Voorzitter NVKFB

