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Betreft: NVKFB-nieuws maart 2019
Geachte leden,
Net voor de mededelingendag van onze vereniging willen wij u weer een update geven van de activiteiten
die door onze vereniging ontplooid worden en van andere activiteiten die op klinisch farmacologisch
gebied plaatsvinden.
Bestuur NVKFB
Bestuurslid Anke-Hilse Maitland-van der Zee heeft aangegeven dat zij het bestuur wil gaan verlaten. Na
consultatie van de leden heeft het bestuur twee leden bereid gevonden om haar te vervangen, namelijk
prof. dr. Eric van Roon en dr. Ewoud van Hoogdalem.
Eric van Roon is ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog en verbonden aan het Medisch Centrum
Leeuwarden en tevens als hoogleraar klinische farmacotherapie verbonden aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Ewoud van Hoogdalem is hoofd Scientific Affairs-Clinical Pharmacology Team bij PRA
Health Sciences. Het bestuur is van mening dat Eric en Ewoud uitstekende kandidaten zijn en dat hun
benoeming eraan bij zal dragen dat het bestuur een evenwichtige vertegenwoordiging is van onze leden.
Omdat de vereniging steeds groter aan het worden is en de activiteiten van zowel de secretaris als de
penningmeester navenant toenemen, hebben we besloten deze twee functies te splitsen en niet meer bij
één bestuurslid neer te leggen. Jorie Versmissen heeft aangegeven dat zij de rol van secretaris zou willen
gaan vervullen. Ewoud van Hoogdalem is bereid penningmeester van onze vereniging te worden.
Jong NVKFB
Inmiddels heeft op 26 februari in Utrecht de eerste nascholingsdag georganiseerd door Jong NVKFB
plaatsgevonden. Met 62 deelnemers en een uiteenlopend programma van dose finding in de oncologie
(Alwin Huitema) tot toxicologie (Douwe Dekker) en geneesmiddelbereiding door apothekers (Marleen
Kemper) en de regulatoire dilemma’s daarbij (Bert Leufkens) was deze dag een groot succes. Binnenkort
volgt de evaluatie, maar het plan is nu al deze nascholing twee keer per jaar te organiseren steeds door
een aantal andere opleidelingen met steun van Jorie Versmissen. De organisatoren van de eerste
nascholingsdag Emilie Gieling, Melvin Lafeber en Laurent Favié hebben de lat hoog gelegd!
Inmiddels zijn de opleidingsmomenten makkelijker te vinden op http://nvkfb.nl/opleiding/nascholing/,
naast de FIGON-website http://figon.nl/nl/Courses.
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Hierbij verzoeken wij iedereen die een cursus, workshop, symposium of iets dergelijks organiseert
die/dat leuk/interessant is voor klinisch farmacologen i.o. dit te melden bij Jorie Versmissen
(j.versmissen@erasmusmc.nl) met Annelore.Markus@radboudumc.nl en lynnorriens@gmail.com in cc
zodat de aankondiging direct op de NVKFB- en FIGON site geplaatst kan worden.
Daarnaast is door een aantal jonge NVKFB’ers gestart met 4ClinicalPharmacology, een maandelijkse
nieuwsbrief (dochter van 4abstracts.nl) met de meest leuke/interessante/belangrijke abstracts uit BJCP,
CPT, Drug Safety en Pharmacology & Therapeutics. Meldt u aan via 4abstracts.nl/subscribe! Er zijn nu
368 abonnees maar maak vooral reclame, hoe meer hoe beter. Editor hiervan zijn is leerzaam voor
klinisch farmacologen i.o.; komend jaar kunnen er weer een aantal nieuwe editors instromen.
Certificeringscommissie
Wij willen u nadrukkelijk attenderen op de noodzaak om bij het toezenden van aanvragen voor opleiding,
(her)registratie en visitatie gebruik te maken van de formulieren zoals deze zijn terug te vinden op onze
website. Indien niet gebruik wordt gemaakt van deze formulieren zal een aanvraag niet in behandeling
worden genomen.
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).
Data NVKFB-certificeringsvergaderingen en deadlines:
- Vrijdag 17 mei 2019, deadline aanleveren stukken: 5 april 2019
- Vrijdag 6 september 2019, deadline aanleveren stukken: 26 juli 2019
- Vrijdag 13 december 2019, deadline aanleveren stukken: 1 november 2019
CCMO/NVKFB-nascholing voor klinisch farmacologen.
In samenwerking met de NVKFB heeft de CCMO een nascholingstraject opgezet ten behoeve van
klinisch farmacologen die zitting hebben in medisch-ethische toetsingscommissies (waarbij overigens
ook andere belangstellenden welkom zijn). Het doel van dit traject is om de verschillende aspecten van
de klinisch farmacologische beoordeling van onderzoeksvoorstellen, diepgaander en gestructureerd te
bestuderen. Elk jaar wordt één fase van de geneesmiddelontwikkeling behandeld:
- fase I: interpretatie van preklinische gegevens (investigator’s brochure), doserings-bepaling,
studieontwerp en beslismomenten, farmacologische biomarkers, etc.;
- fase II: ziektespecifieke farmacologie, dosiskeuze, interacties, pathofysiologische biomarkers,
bijwerkingen;
- fase III: registratiestudies, statistische aspecten, surrogaat-biomarkers en klinische eindpunten;
- fase IV: postmarketing studieontwerpen, healthcare eindpunten, vergelijkende strategieën, zeldzame
bijwerkingen.
Op 18 februari 2019 heeft in Nijmegen onder cursusleiding van Gerard Rongen de tweede bijeenkomst
plaatsgevonden, die als thema fase II onderzoek had. Er waren 40 cursisten. In het ochtendprogramma
waren er voordrachten over diverse onderwerpen binnen fase II onderzoek door Gerard Rongen,
Catherijne Knibbe, Rob ter Heine en Peter Pickkers. In de middag ging men zelf in groepen aan de gang
met de beoordeling van complexe fase II studies. Met name het middagprogramma werd enorm
gewaardeerd, omdat het maar zelden gebeurt dat je als klinisch farmacoloog binnen een METC aan
intervisie doet.

3

FIGON-Dutch Medicines Days
Op 23 en 24 september 2019 zullen de FIGON-dagen plaatsvinden in Leiden, en wel in de stadsgehoorzaal. Deze prachtige locatie staat garant voor een nieuw elan binnen de FIGON-dagen. Het
programma wordt opgeschud en we verwachten dat de dagen beter en drukkerbezocht zullen worden dan
ooit tevoren. Zorg dat u erbij zult zijn!
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). Let op: uw
afdeling/instituut dient de proefschriften in te voeren. Dat kan dus niet geschieden via het NVKFBsecretariaat! Voor vragen over deze database kunt u terecht bij het secretariaat van de NVKFB.

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


Op 26 maart 2019 organiseert Bijwerkingencentrum Lareb een stagedag voor klinisch
farmacologen in opleiding. Lareb organiseert de stagedag twee keer per jaar. Tijdens deze dag
maakt u kennis met de verschillende aspecten van de werkzaamheden van Lareb, waaronder de
afhandeling van bijwerkingenmeldingen, signaaldetectie en de Teratologie Informatie Service.
De dag start met informatieve presentaties en het tweede gedeelte van de dag wordt besteed aan
casuïstiekbespreking. U komt dan in de schoenen te staan van een beoordelaar en u zult zelf
bijwerkingenmeldingen gaan beoordelen en bespreken. Deelname aan deze dag is gratis. Wilt u
zich aanmelden of heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar info@lareb.nl.
Deze stagedag is zeer populair en zit vaak ver van tevoren vol. Geïnteresseerden kunnen zich
echter op elk moment inschrijven via het bovengenoemde mailadres en worden dan

geplaatst bij de eerstvolgende mogelijkheid.


Op 12 april 2019 zal de Voorjaarsbijeenkomst van de NVKFB plaatsvinden in Rotterdam. Net
als vorig jaar organiseren we deze dag samen met de Nederlandse Vereniging voor Farmacologie
(NVF). Let op: aanmelden is alleen mogelijk via onze website. Aanmelden is dit jaar
noodzakelijk. Het programma zal begin april toegezonden worden.



Op 17 april 2019 organiseert Regulatory Science Network Netherlands (RSNN) de vierde
RSNN workshop (14:00-21:00 in Villa Jongerius, Utrecht). Het onderwerp is dit jaar ‘The future
of clinical trials and evidence generation, and their use in regulatory decision making’.
Meer informatie over registratie en programma is te vinden op
https://events.rsnn.nl/rsnn-workshop/



Op 18 april 2019, 12.00-17.00 uur, vindt er een bijeenkomst ‘Introductie CBG voor klinisch
farmacologen in opleiding’ plaats. Locatie: CBG, Graadt van Roggenweg 500, Utrecht In deze
bijeenkomst krijg je een indruk van de verschillende procedures in Europa om geneesmiddelen
op de markt te krijgen, hoe we naar een registratiedossier kijken en van het belang van regulatory
science. Er zijn nog plaatsen beschikbaar, dus heb je interesse? Aanmelding vóór 10 april 2019
mailen naar: _Dienstpostbus_MO_III@cbg-meb.nl
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Op 1-3 mei 2019 zal in het UMC Groningen de ‘Course to Population PK and PK/PD modelling
with NONMEM’ plaatsvinden. Tijdens deze cursus zullen deelnemers een inleiding krijgen in de
basisprincipes van de populatiebenadering, waarbij de evaluatie van geneesmiddelen door middel
van nonlineaire mixed models in farmacokinetiek en farmacodynamiek aan de orde zullen
komen. Deelnemers zullen hand-on PK/PD gaan modelleren en voorbeelden van simulaties die
van belang zijn voor drug development. Er zal aandacht besteed worden aan NONMEM en R,
voorbereiding/bewerking van data files, model coding en visualisatie/interpretatie van de
resultaten. Kosten € 1500. Opgeven via nonmem@kff.umcg.nl



Op 15 – 17 mei 2019 vindt in Lyon, Frankrijk, het 2de Europees congres plaats van EUFEMED:
the European Federation for Exploratory Medicines Development. Na de pre-conference
workshops op 15 mei, vindt het hoofdcongres plaats op 16-17 mei met als thema: the changing
landscape of early medicines development.
Het volledige programma en aanvullende informatie kunnen gevonden worden op de EUFEMED
website: http://www.eufemed.eu/upcoming-meetings/



Van 28-30 mei 2019 zal in Bazel, Zwitserland, een meeting plaatsvinden van de European
Society for Developmental Perinatal and Paediatric Pharmacology (ESDPPP). Op het programma
staan o.a. de volgende onderwerpen: Precision medicine in children, Use of modeling in all
stages of life, Research infrastructures to conduct neonatal and pediatric clinical trials, Drug
development study design for rare diseases, Hot topics in perinatal pharmacology, Tools to
improve clinical trials in children and adolescents, Treatment of serious infections in low and
middle income countries.Voor informatie zie: https://www.esdppp2019.org/esdppp2019.html



Vrijdag 21 juni 2019 vindt het Lage Landensymposium Intoxicaties plaats in Gent. Dit
symposium vindt sinds 2011 tweejaarlijks plaats. We stellen u dan ook graag het programma
voor van het vijfde symposium ‘Update acute intoxicaties’. De nadruk ligt opnieuw op de
probleemgeoriënteerde nascholing in acute klinische toxicologie. Het programma richt zich dan
ook voornamelijk tot artsen, ziekenhuisapothekers en hulpverleners die betrokken zijn bij de
opvang en behandeling van patiënten met acute intoxicaties. Naast de praktische aanpak hebben
we ook aandacht voor enkele nieuwe ontwikkelingen in de behandelingsmodaliteiten. We deden
opnieuw een beroep op internationale experts, wat voor een boeiende en leerrijke kruisbestuiving
moet zorgen. De opleiding vindt plaats in het historische kader van Het Pand, een voormalig
Dominicanenklooster in het centrum van Gent.
Aanmelding kan via https://www.eventbrite.be/e/tickets-update-acute-intoxicaties-meet-theexperts-53850458170



Van 29 juni - 2 juli 2019 vindt in Stockholm het 14e EACPT congres plaats. Nadere informatie
is te vinden op https://www.eacpt.eu/14th-congress-of-the-eacpt-2019-in-stockholm/ Wij raden u
allen van harte aan te komen. De deadline voor abstractindiening is verruimd naar 14 maart.



Van 25 tot 27 augustus 2019 vindt in Groningen de 5e internationale TB-meeting plaats. Deze
meeting brengt internationale experts op het gebied van wetenschap en kliniek van Tuberculose
samen. Maak gebruik van het feit dat deze unieke meeting dit jaar in Nederland georganiseerd
wordt! Inschrijven via www.tb2019groningen.com/



Op 23 en 24 september 2019 worden in de stadsschouwburg van Leiden de FIGON-dagen
georganiseerd. Net als voorgaande jaren zal de NVKFB een deel van het programma invullen.
Blokkeer deze data in uw agenda. Binnenkort kunt u zich inschrijven.
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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 zonnige lente toe te wensen.
Met vriendelijke groet,

Kees Kramers
Voorzitter NVKFB

