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Betreft: NVKFB-nieuws september 2019
Geachte leden,
Net voor de FIGON-dagen 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.
Terugblik Voorjaarsbijeenkomst 2019
De Voorjaarsbijeenkomst was een goot succes. De opkomst was groter dan ooit, en er waren meer
abstracts. Er werden diverse prijzen uitgereikt. Zo ging de Proefschriftprijs naar Dr. Jacqueline Bos
voor haar proefschrift ‘Improving medication safety in surgical patients’, de TOP-Publicatieprijs was
voor Dr. Jules Heuberger met het artikel ‘Effects of erythropoietin on cycling performance of well
trained cyclists: a double-blind, randomised, placebo-controlled trial’. De posterprijs (eerste keer
uitgereikt!) was voor Drs. Maaike van der Lee met de poster ‘Exploring the impact of long-read
sequencing combined with a neural network predictive model to improve the prediction of CYP2D6
enzyme activity’. Daarnaast ontving Dr. Heleen van der Sijs (ErasmusMC) de Onderwijsprijs voor de
ontwikkeling van vaardigheidsonderwijs elektronisch voorschrijven.
Deze dag werd samen met onze zustervereniging de Nederlandse Vereniging voor Farmacologie
georganiseerd, waarbij de programma’s van beide verenigingen dit keer echt geïntegreerd waren. De
reacties waren over het algemeen zeer positief. In principe zal de komende Voorjaarsbijeenkomst weer
samen georganiseerd worden. Tips van leden aan het Bestuur over de invulling van deze dag of
meldingen van leden die graag actief betrokken zijn bij de organisatie zijn zeer welkom. Schroom niet
om ons daarover te mailen (Lilibeth.Triebels@radboudumc.nl) of ons anderszins te berichten.
Het is nog onduidelijk waar de volgende Voorjaarsdag georganiseerd zal worden. Door het succes van
deze dag wordt het wat lastiger een geschikte locatie te kiezen. Voor de meeste UMC’s is het inmiddels
onmogelijk om de organisatie op zich te nemen en we zullen waarschijnlijk weer naar een commerciële
locatie moeten uitwijken.
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Bestuur NVKFB
Er zijn deze maanden geen wijzigingen opgetreden ten aanzien van personen van en taken binnen het
Bestuur. Bij dezen wil het Bestuur vragen of één van onze leden wellicht zitting zou willen nemen in de
Kascommissie van de vereniging. Ewoud van Hoogdalem is teruggetreden als lid (en penningmeester van
de vereniging geworden). Gerard Rongen, eveneens huidig lid van de Kascommissie, heeft aangegeven
deze taak nog een jaar op zich te willen nemen. Wie zou Gerard daarbij willen ondersteunen?
Mocht u belangstelling hebben of vragen over wat het lidmaatschap van de Kascommissie precies
inhoudt, neem dan contact op met ons secretariaat (Lilibeth.Triebels@radboudumc.nl)
Secretariaat NVKFB
Met ingang van 1 januari 2020 zal Lilibeth Triebels, na 21 jaren trouwe dienst, terugtreden uit het
secretariaat van de NVKFB vanwege pensionering. De facto zal zij al op 10 november stoppen in
verband met het opnemen van nog enkele weken vakantie. Het is voor ons vrij moeilijk ons voor te
stellen hoe de NVKFB zal functioneren zonder Lilibeth. De vereniging heeft mede dankzij haar een
enorme bloei doorgemaakt. Van een klein clubje goedwillende artsen en apothekers zijn we inmiddels
een professionele, volwassen, vereniging geworden met bijna 600 leden. De bijdrage van Lilibeth aan dit
proces is niet te onderschatten. Wij zijn haar zeer veel dank verschuldigd en we zullen op gepaste wijze
afscheid van haar nemen. We wensen haar alle goeds in de tijden die komen gaan.
Haar taken zullen worden overgenomen door Sandra de Leeuw, die op 15 oktober in dienst komt bij de
NVKFB, evenals haar voorgangster via detachering vanuit het Radboudumc Nijmegen.
Sandra de Leeuw is 53 jaar, gehuwd en moeder van een zoon en een dochter. Ze is directiesecretaresse
geweest bij verschillende grote ondernemingen. Inmiddels werkt ze ook alweer een tijdje binnen het
Radboudumc, waar ze bijzonder gewaardeerd wordt. Hoewel het voor niemand een eenvoudige taak zal
zijn om Lilibeth te vervangen, denken wij dat zij deze uitdaging wel aan kan. Wij wensen haar een goede
tijd binnen onze vereniging en we zien uit naar een vruchtbare samenwerking. Mails gericht aan de
vereniging kunnen vanaf 15 oktober aan Sandra gestuurd worden: Sandra.deLeeuw@radboudumc.nl
Jong NVKFB
Inmiddels zijn de opleidingsmomenten makkelijker te vinden op http://nvkfb.nl/opleiding/nascholing/,
naast de FIGON-website http://figon.nl/nl/Courses.
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. Graag
aanmelden bij de nieuwe hoofdredacteur Paola Mian (Paola.Mian@mst.nl).
Verzoek hulp onderzoek voorschrijfvaardigheden (mooie opdracht voor bijv. klinisch
farmacologen i.o.)
Momenteel wordt in het Amsterdam UMC onderzoek gedaan naar voorschrijfvaardigheden bij jonge
basisartsen. Voor het onderzoek hebben 326 basisartsen uit Nederland en België op 3 momenten een
toets gemaakt (T0= afstuderen; T1= 6 maanden na afstuderen; T2= 1 jaar na afstuderen). Graag willen de
onderzoekers de uitkomsten vergelijken met experts op het gebied van klinische farmacologie.
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Wat: Eenmalig een opdracht met korte casuïstiek;
Duur: Ongeveer 20-25 minuten;
Hoe: Aanmelden via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/DYBL2GC. Binnen enkele werkdagen
ontvangt u meer informatie;
Resultaten: Zullen anoniem worden gebruikt. Bovendien zult u uw persoonlijke score te horen krijgen.
De onderzoekers hopen op een goede respons! Namens Erik Donkers, David Brinkman en Jelle Tichelaar
vast veel dank. Stuur voor aanvullende vragen gerust een mailtje aan e.donker@amsterdamumc.nl.
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 daar ook beschikbaar.
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 2019-2020:
-

Vrijdag 13 december 2019, deadline aanleveren stukken: 1 november 2019
Vrijdag 20 maart 2020, deadline aanleveren stukken, 21 februari 2020
Vrijdag 19 juni 2020, deadline aanleveren stukken, 22 mei 2020
Vrijdag 25 september 2020, deadline aanleveren stukken, 28 augustus 2020
Vrijdag 18 december 2020, deadline aanleveren stukken, 20 november 2020

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.
In het voorjaar van 2020 zal in Rotterdam aan het ErasmusMC de eerstvolgende cursus plaatsvinden, met
als thema fase 3 onderzoek. U ontvangt t.z.t. informatie over het programma en de wijze van inschrijving.
FIGON-Dutch Medicines Days
Op 23 en 24 september 2019 zullen de FIGON-dagen plaatsvinden in de Stadsgehoorzaal te Leiden. De
NVKFB participeert uitgebreid in de organisatie van de FIGON-dagen. Op maandag 23 september van
14.30-16.30 organiseert onze vereniging in de Aalmarktzaal een sessie over Therapeutic Use:
personalized medicine & beyond. Parallel aan deze sessie is er in de Grote Zaal een sessie over
Innovative monitoring technology in clinical trials: feasible approaches, valuable evidence, die voor
onze leden ook erg interessant is en waar onze vereniging een belangrijke bijdrage aan heeft. De dinsdag
is gewijd aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van ATMP, gene targeting en small molecules.
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Wij raden u van harte aan om beide dagen aanwezig te zijn. Naast het feit dat het vanuit vakinhoudelijk
perspectief een must is voor iedere klinisch farmacoloog, zijn de FIGON-dagen DE plaats om iedereen
die ertoe doet in farmacologisch Nederland te ontmoeten. Laat deze kans niet aan u voorbij gaan!
Tenslotte maak ik van de gelegenheid gebruik om mede te delen dat Gerard Rongen terugtreedt als
voorzitter van het Organiserend Comité van FIGON. We willen op deze plaats Gerard van harte danken
voor deze zeer belangrijke en nu en dan lastige taak. Mede dankzij hem zijn de FIGON-dagen één van de
belangrijkste klinisch farmacologische activiteiten die onze vereniging ontplooit. We zijn verheugd mede
te kunnen delen dat Henk-Jan Guchelaar bereid gevonden is om namens de vereniging plaats te nemen in
het Organiserend Comité. We wensen Henk-Jan veel succes en plezier bij het invullen van deze taak.
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:
•

Van 12-14 september 2019 zal in Londen het 3rd World Congress on Pharmacology &
Toxicology plaatsvinden.
Voor meer details kunt u terecht op https://pharmacologycongress.org/

•

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. Zie meer details eerder in deze Nieuwsbrief

•

De Teach the Teacher cursus zal op 27 september 2019 in het Radboudumc Nijmegen, bij de
afdeling Farmacologie-Toxicologie, worden gehouden. Dit is een kleinschalige intensieve cursus
(25 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).
De inschrijving is inmiddels gesloten.
Informatie: (secretariaat, Lilibeth.Triebels@radboudumc.nl) en Bas Schouwenberg (cursusleider,
Bas.Schouwenberg@radboudumc.nl). Kosten € 325.

•

Van 9-10 oktober 2019 zal de 2e editie van de ‘International Conference on Neonatology &
Pediatrics’ worden gehouden in Dubai, UAE. Neonatology 2019 is een tweedaags congres met
als thema ‘Neonatal care: New trends to improve the quality of life of new-borns’. U kunt
zich ook nog opgeven als spreker.
Voor meer informatie, zie: https://neonatology.scitechconferences.com/.
Email: neonatal@scitechconferences.net en lilian.evans@scitechconferences.com

•

Op 30 oktober 2019 vindt een bijeenkomst ‘Introductie CBG voor klinisch farmacologen in
opleiding’ plaats. 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 23 oktober 2019 mailen naar: _Dienstpostbus_MO_III@cbg-meb.nl of
science@cbg-meb.nl
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•

•

Op 16 en 17 januari 2020 zal in het Science Park Amsterdam een Grant Application Course
plaatsvinden. Door middel van deze cursus kunnen PhD’s en postdocs hun vaardigheden in het
schrijven en aanvragen van grants en beurzen verbeteren. “Since the success of their academic
career in nearly every stage is highly dependent on their success in applying for grants, grant
writing is an essential skill to learn for aspiring academics. Scientists are often extensively
trained in writing scientific articles, however there are substantial differences between writing
articles and writing grant applications.“
Voor meer informatie zie: Grant Application Course.
13 en 14 februari 2020 organiseert de NVSHA Toxicologie Sectie in samenwerking met het
Geneeskundig Intoxicatie Forum (GIF) een multidisciplinaire toxicologiecursus onder
begeleiding van toxicologie-experts vanuit verschillende disciplines. Het gevarieerde en
interactieve onderwijsprogramma met plenaire sessies, workshops, simulatie-training en
discussies, biedt je de nieuwste toxicologische inzichten. Onder leiding van specialisten op het
gebied van toxicologie wordt de kennis over toxicologische pathologie aangescherpt en met
behulp van simulatie-training ingebed in het handelen. Zo wordt de zorg voor de geïntoxiceerde
patiënt verbeterd. Na de cursus is men volledig op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op
het gebied van toxicokinetiek, toxicodynamiek, cardiotoxische-, psychofarmaco- en drugs
intoxicaties, toxische alcoholen, paracetamol, anti-epileptica en andere belangrijke intoxicaties.
Locatie: Schola Medica, Orteliuslaan 750 in Utrecht

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 prachtige herfst toe te wensen.
Met vriendelijke groet,

Kees Kramers
Voorzitter NVKFB

