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Geachte leden, 

 

De zomer is begonnen en de zomervakantie staat weer voor de deur. Op de valreep willen we u graag via 

deze nieuwsbrief op de hoogte brengen van wat er binnen en buiten onze vereniging speelt.  

 

Website 

De nieuwe site is up and running. Suggesties voor de website kunnen bij het secretariaat aangegeven 

worden. Onder het kopje ‘onderwijs’ staat de farmacotherapie-eindtoets die mede vanuit de NVKFB 

ontwikkeld is. Deze toets wordt op dit moment landelijk ingevoerd als verplicht onderdeel voordat artsen 

zelfstandig mogen voorschrijven.  

 

Terugblik voorjaarsdag op 13 april 2018 te Utrecht 
De NVKFB-voorjaarsdag heeft op 13 april 2018 in Utrecht plaatsgevonden. Er was een record aantal 

abstracts ingestuurd, de zaal zat vol bij de plenaire sessies, de lezingen waren interessant en de 

gemodereerde postersessies goed bezocht. Voor het eerst werd de dag parallel georganiseerd aan de 

voorjaarsdag van de Nederlandse Vereniging voor Farmacologie (NVF). De lunch en de postersessies 

van beide verenigingen vonden tegelijkertijd plaats, waardoor interactie tussen leden van beide 

verenigingen mogelijk was en men kon aanschuiven bij onderdelen van het plenaire programma van 

beide verenigingen. Last but not least zijn er weer belangrijke prijzen uitgereikt. Het bestuur wil alle 

prijswinnaars nogmaals van harte feliciteren:  

 de prijs voor de beste klinisch farmacologische publicatie ging naar Roelof van Leeuwen, 

ErasmusMC;  

 er waren dit jaar twee proefschriftprijzen, te weten voor Jelle Tichelaar van het VUmc en voor 

Gwen Masclee van het ErasmusMC;  

 de Onderwijsprijs ging naar Henk-Jan Guchelaar, LUMC, vanwege zijn belangrijk werk ten 

aanzien van de Master Farmacie in Leiden.  
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Jong NVKFB 

Inmiddels zijn Emilie Gieling, Linda Henricks, Melvin Lafeber, Anne Smits en Jorie Versmissen druk 

doende initiatieven te ontplooien die betrekking hebben op de opleiding. 

Alle opleidingsmomenten zijn terug te vinden op http://nvkfb.nl/opleiding/nascholing/ en op de FIGON-

website http://figon.nl/nl/Courses. In februari 2019  zal in het Universitair Medisch Centrum Utrecht de 

eerste Opleidingsdag voor Klinisch Farmacologen georganiseerd worden. Precieze datum, plaats en 

programma volgen in de nieuwsbrieven en op http://figon.nl/nl/Courses.  

 

Een ander initiatief is de oprichting van een 4abstracts voor klinische farmacologie: 4KF. Zie 

https://www.4abstracts.nl/ voor het concept. In het kort: maandelijks worden van vier vooraanstaande 

tijdschriften de abstracts van de meest interessante of opvallende artikelen gestuurd aan wie dat wil. 

Voor de redactie hebben we in onze eigen ziekenhuizen/instellingen al geïnteresseerden gevonden,  maar 

we kunnen zeker nog enthousiaste redacteuren gebruiken!  

Graag aanmelden via j.versmissen@erasmusmc.nl (ook voor vragen).  

 
Certificering 

De Certificeringscommissie nieuwe stijl is voortvarend aan het werk. Alle opleiders zijn op 20 maart jl. 

per email (via Wendy van Eldijk) benaderd voor de erkenning van de opleiding nieuwe stijl.  

Verzocht is het formulier ‘Aanvraag tot HERerkenning als opleidingscentrum in het aandachtsgebied 

klinische farmacologie’ digitaal in te vullen en uiterlijk 1 augustus a.s. toe te sturen aan 

Ellen.Scheenhart@radboudumc.nl t.b.v. de vergadering d.d. 7 september a.s. 

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 7 september 2018,  deadline inleveren stukken: 01 augustus 2018  

vrijdag 7 december 2018,  deadline inleveren stukken: 01 november 2018 

 

Vervanging secretariaat Certificeringscommissie: 

Met ingang van 1 juli jl. bemenst Ellen Scheenhart het secretariaat van de NVKFB-Certificerings-

commissie. Zij neemt alle taken van Wendy van Eldijk over. Ellen is bereikbaar per email via 

Ellen.Scheenhart@radboudumc.nl. Aan haar kunnen de opleidingsplannen en verzoeken tot (her)certi-

ficering worden toegezonden t.b.v. agendering voor de certificeringsvergaderingen.  

De Certificeringscommissie wil Wendy bedanken voor al haar werkzaamheden voor de commissie. 

Vanaf de start van de Certificeringscommissie nieuwe stijl heeft Wendy  de administratie goed op orde 

gebracht, de digitale documenten voor de website in het juiste format gebracht  en de communicatie met 

de leden geprofessionaliseerd.    

 

CCMO/NVKFB-nascholing voor klinisch farmacologen. 

Op 29 juni jongstleden vond de eerste CCMO/NVKFB-nascholing ten behoeve van klinisch 

farmacologen die zitting hebben in de METC plaats in het LCHDR in Leiden. De bijeenkomst werd 

georganiseerd door Joop van Gerven, Gerard Rongen, Roos van Westrhenen en Jeroen van  Smeden, die 

de locale organisatie voor zijn rekening nam. Onderwerp van deze nascholing was fase-1-studies. In de 

ochtend werd door sprekers vanuit het LCHDR, de CCMO en het NKI de problematiek van fase-1- 

studies vanuit verschillende perspectieven belicht. In het middagprogramma gingen cursisten aan de slag 

met echte protocollen die beoordeeld moesten worden. Het is de bedoeling dat deze nascholing twee 

maal per jaar georganiseerd zal worden, op verschillende plaatsen in het land, waarbij steeds een andere 

fase van het klinisch farmacologisch onderzoek belicht zal worden. 
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Inventarisatie klinisch farmacologische onderwijsactiviteiten  

Op 7 april heeft de NVKFB samen met het Centre for Human Drug Research (CHDR), de Centrale 

Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO), het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 

(CBG), het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Nederlandse Vereniging voor 

Farmaceutische Geneeskunde (NVFG) een intentieverklaring getekend.  

Doel van de intentieverklaring is op korte termijn te komen tot een inventarisatie van de educatie en 

trainingswensen en het vaststellen van leerdoelen voor (bio)medische professionals in Nederland en te 

onderzoeken of er een geïntegreerd curriculum ontwikkeld kan worden met een passend didactisch model 

voor de doelgroep. Partijen zijn van mening dat gemeenschappelijke leerdoelen kansen bieden om de 

krachten te bundelen en fragmentatie van het onderwijs voor deze doelgroep te voorkomen. Een 

inventarisatie van het bestaande postacademische onderwijsaanbod zal onderdeel zijn van het onderzoek. 

Daartoe is een verkenner aangesteld en het onderzoeksrapport zal voor de zomer klaar zijn. 

 

FIGON-Dutch Medicines Days 

De organisatie van de komende FIGON-dagen (1 en 2 oktober 2018) is in volle gang. Thema van de 

FIGON-dagen is dit jaar: Sustainable innovation in oncology; from molecule to man, societal 

sustainability & health economy. Onze vereniging is wederom bij vele sessies actief. Op de 

maandagochtend organiseren we weer onze ‘huissessie’, Clinical and translational pharmacology, waar 

algemeen klinisch farmacologisch  onderzoek gepresenteerd zal worden. Tegelijkertijd zullen we parallel 

een sessie organiseren met de NVF over Cardiovascular and renal diseases. De dinsdagochtend zijn we 

actief in maar liefst drie parallelle sessies, te weten Clinical pharmacology in inflammation and 

infection,  Delivering the promise of data driven personalized medicine in oncology (samen met ZonMw) 

en een sessie over het werk van klinisch farmacologen in METC’s (in gezamenlijkheid met de CCMO). 

Daarnaast zullen die dagen voor de 25
e
 keer de Galenusprijzen (Prix Galien, Prix Galien Research Award 

en Prix Galien Pharmaceutical Award) worden uitgereikt.  

De voorjaarsdag en de FIGON-dagen zijn de belangrijkste activiteiten die onze vereniging ontplooit. 

Voordeel van de FIGON-dagen is dat je nog eens iemand anders tegenkomt binnen farmacologisch en 

(bio)medisch Nederland. De NVKFB is de grootste vereniging binnen FIGON en levert al sinds jaar en 

dag de meeste deelnemers. Dit jaar organiseren we meer sessies dan ooit. We rekenen dan ook wederom 

op een grote opkomst vanuit onze vereniging. 

 
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: 
 

 

 De Universiteit van Birmingham organiseert op vrijdag 7 en zaterdag 8 september 2018 een 

EACPT (European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics) Focus Meeting. 

Tijdens deze bijeenkomst zullen innovaties in het klinisch farmacologisch onderwijs uit heel 

Europa gepresenteerd worden en zal worden stilgestaan bij updates in de pedagogische theorie en 

het onderzoek.  

Het programma zal bestaan uit een scala aan presentaties, workshops en demonstraties, waarbij 

alle aspecten van het farmacotherapeutisch onderwijs aan bod komen. Het congres wordt 

voorafgegaan door een informele receptie op donderdag 6 september en begint op vrijdag 7 

september 2018 om 10.00 uur.  

https://www.birmingham.ac.uk/facilities/mds-cpd/conferences/eacpt-2018/index.aspx 

 

http://nvkfb.science.uu.nl/
https://www.birmingham.ac.uk/facilities/mds-cpd/conferences/eacpt-2018/index.aspx


 4 

 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 € 325.  

 

 De nieuwe editie blended course Clinical Development van Paul Janssen Futurelab start op 24 

september 2018 met het online onderdeel. Het on-campus onderdeel wordt gehouden van 

maaandag 3 t/m donderdag 6 juni 2019 in kasteel Oud Poelgeest te Oegstgeest.  

 

Aansluitend wordt  het on-campus extended onderdeel in het Centre for Human Drug Research 

(CHDR) in Leiden georganiseerd van vrijdag 7 t/m donderdag 13 juni 2019. Tijdens dit 

onderdeel ontwikkelen de cursisten een klinisch protocol met (hulp van een mentor) waarvoor zij 

zelf het idee aandragen. 

Ook voor deze editie van de blended course zijn opnieuw scholarships beschikbaar en een 

ZonMw subsidie van € 500.000 voor het beste klinisch protocol. Informatie is te vinden op 

https://www.pauljanssenfuturelab.eu/our-courses/ 

Meer informatie over de scholarships vindt men onder knop ‘About’. 

 

 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. Zie voor details eerder in deze 

nieuwsbrief. 

 

 Op 15 november 2018 zal door de firma Roche in Woerden (Beneluxlaan 2a) wederom een 

symposium georganiseerd worden met onder andere als thema’s de rol van de industrie en de 

kosten/financiering van de zorg en geneesmiddelen. 

 

 Op 30 november 2018, 15.45 uur hoopt uw voorzitter, Kees Kramers, zijn oratie uit te spreken 

in het kader van zijn benoeming tot hoogleraar Medicatieveiligheid per 1 november 2017. 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 goede zomer toe te wensen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Marleen Kemper 

Vice-Voorzitter NVKFB 
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