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Secretariaat: Radboudumc 
137 Farmacologie-Toxicologie 
Postbus 9101 
6500 HB NIJMEGEN 
tel.:  024-3613691 
fax:  024-3614214 
nvkfb@radboudumc.nl  
www.nvkfb.nl 

 
 
Aan de leden van de Nederlandse Vereniging  
voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie 
        
 
Betreft: NVKFB-nieuws juli 2020 
 
Geachte leden, 
 
De zomervakantie is net begonnen. COVID-19 is weliswaar op zijn retour, maar iedereen zet zich schrap 
voor een mogelijke tweede golf. Daarnaast zorgt de pandemie voor een nieuw normaal. Meest in het 
oog springende consequentie is dat zowel de FIGON-DMD als onze ALV online zullen plaatsvinden.  
 

Bestuur 
 
Marleen Kemper heeft te kennen gegeven per begin 2021 (voorjaarsdag) ons bestuur te zullen verlaten. 
Wij danken Marleen hartelijk voor al haar inzet voor de vereniging en wensen haar veel succes in deze 
nieuwe functie. Leden die interesse hebben in een bestuursfunctie wordt gevraagd dat te melden bij het 
secretariaat van de vereniging.  
 
Op 15 september in de middag zal een virtuele  ALV georganiseerd worden. Daarbij zullen in ieder geval 
de volgende agendapunten aan de orde komen: 
  

• Financieel jaarverslag 2019 goedkeuren en décharge van de penningmeester. 

• Begroting 2020 en 2021 

• Uitreiking TOP-publicatieprijs 2019 

• Uitreiking proefschriftprijs 2019 
  
Voor de goedkeuring van jaarverslag en begroting is uw instemming nodig. Wij zullen de stukken uiterlijk 
1 september rondsturen en u de gelegenheid geven om (vooraf aan de ALV) vragen te stellen. Tevens 
zullen we de leden vragen of ze bij deze vergadering aanwezig zullen zijn. Wij zullen de vragen die 
tevoren gesteld worden ter vergadering bespreken. Daarnaast zal het mogelijk zijn om tijdens de 
vergadering vragen te stellen. Vervolgens zullen we de leden ter vergadering vragen of er iemand tegen 
zou willen stemmen. Mocht er op dat moment niemand zich melden, dan zullen deze stukken 
goedgekeurd zijn. Mocht er een minimaal één tegenstemmer zijn, dan zullen we de leden via een  survey 
monkey raadplegen en zo een stemming organiseren. Die zal dan uitgezet worden bij de leden die 
tevoren opgegeven hebben bij de vergadering aanwezig te zullen zijn + eventuele leden die op dat 
moment aangeven dat ze toch bij de vergadering zijn. 
 

Inhaalslag voorjaarsdag 2020 
 
Aansluitend aan onze ALV op 15 september zullen er online abstractsessies georganiseerd worden, 
waarbij uit de abstracts die voor de voorjaarsdag ingestuurd zijn abstracts gekozen zullen worden, die 
in een paar parallelsessies gepresenteerd zullen gaan worden.  
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Alle abstracts die ingestuurd zijn voor deze voorjaarsdag zijn voldoende van wetenschappelijke kwaliteit 
bevonden. Dat betekent dat deze abstracts gebruikt kunnen worden door leden die zich willen 
registreren als klinisch farmacoloog.  
 

Proefschriftprijs 

 
In het verleden werd aan kandidaten voor de proefschriftprijs gevraagd vijf exemplaren van het 
proefschrift op te sturen. Dit is gewijzigd. De voordracht van kandidaten voor het ontvangen van de prijs 
wordt gedaan door leden van de vereniging of door de kandidaat zelf, door het digitaal inzenden van 
het proefschrift in pdf-formaat aan het secretariaat van het bestuur van de NVKFB 
(nvkfb@radboudumc.nl).  
 

 

FIGON-Dutch Medicines Days 
 
Er zal geen fysieke FIGON-DMD in de Leidse stadsgehoorzaal gaan plaatsvinden. In plaats daarvan 
zal er in het najaar (tussen september 2020 en januari 2021) een aantal webinars georganiseerd gaan 
worden, waarin de activiteiten/voordrachten plaats vinden die we normaal tijdens de FIGON-DMD doen. 
Zo zal er een PhD competitie zijn, gethematiseerde sessies (zoals Discovery, Development en Use), 
key note lectures en gemodereerde abstract sessies. Deelname aan deze webinars zal kosteloos zijn. 
  
Op 15 september (als het goed is heeft u die datum in uw agenda geblokkeerd) zal de eerste ‘kick-off’ 
meeting plaatsvinden (opening + key note lecture). Dit gebeurt in de ochtend voorafgaand aan onze 
ALV en de boven genoemde abstract sessies. 
 
Abstract submissie voor de FIGON-DMD is inmiddels al mogelijk op de website van de FIGON-DMD. 
Wij willen de leden vragen om hun wetenschappelijk werk als het even kan hier te submitten. 
 
De FIGON blijft een essentiële organisatie voor onze vereniging. Binnen de FIGON vinden een paar 
belangrijke ontwikkelingen plaats, zowel op het gebied van onderzoek als onderwijs, waar de 
organisaties die zich in Nederland bezighouden met geneesmiddelenonderzoek in de volle breedte van 
kunnen profiteren. We willen u daarom ook vragen om vooral deel te nemen aan de webinars die in het 
najaar georganiseerd zullen worden. 

 

Jong NVFKB 
 
Sinds een aantal weken is er vanuit jong NVKFB op  initiatief van Nori Smeets (Radboudumc) een 
digitale uitwisseling van casuïstiek opgezet, genoemd ‘a bitter pill’. Tweewekelijks wordt in één 
powerpointdia een klinisch farmacologische casus gepresenteerd en het antwoord van de keer ervoor 
gegeven met toelichting (in analogie met “WIDD Wat is de Diagnose). Deze dia’s worden naar de 
opleidingscentra verstuurd; geïnteresseerden (jong en minder jong!) kunnen zich ook zelf aanmelden 
via https://forms.gle/eEbaXQPZob8LpDN17. De casus worden beschikbaar gesteld op 
https://nvkfb.nl/opleiding/farmacologische-quiz/. Per maand zal een ander opleidingscentrum de 
casuïstiek verzorgen. 
Helaas is ook de opleidingsdag die in mei in het NKI zou plaatsvinden komen te vervallen. Maar we 
houden dus een mooie opleidingsdag tegoed!  
 

Certificeringscommissie 
 
De certificeringscommissie heeft op 19 juni jl. vergaderd.  
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Er zijn 10 aanvragen voor registratie als klinisch farmacoloog, 9 opleidingsplannen, 3 herregistraties 
en 1 visitatie van een opleidingscentrum besproken.  
 
De volgende bijeenkomst van de certificeringscommissie is gepland op 25 september a.s. Aanleveren 
van stukken graag voor 28 augustus. 
 
De Certificeringscommissie heeft besloten om iedereen die afgelopen jaar geregistreerd is als Klinisch 
Farmacoloog het certificaat per post op te sturen. 
De betreffende leden ontvangen hierover binnenkort meer bericht vanuit de Certificeringscommissie. 

 

Deelname aan WAR ZIN vergaderingen door KF i.o.  
 
In de vorige nieuwsbrief is aangekondigd dat klinisch farmacologen in opleiding de vergaderingen van 
de  Commissie Geneesmiddelen /Wetenschappelijk Adviesraad van Zorginstituut Nederland kunnen 
bijwonen. Er is zeer veel belangstelling voor deze opleidingsactiviteit. Daardoor is de wachttijd voor 
deelname helaas lang geworden.  

 

Aankondigingen van onderwijsactiviteiten, congressen & 
symposia  
 

Onderwijsdag Fase III onderzoek 
 
Op dinsdag 7 juli zou deze onderwijsdag worden gehouden, op de locatie CHDR in Leiden. Vanwege 
COVID-19 is deze cursus niet doorgegaan. Omdat tijdens deze onderwijsdag op veel interactie wordt 
gerekend leek een virtuele sessie geen goede oplossing. Zodra een nieuwe datum is vastgelegd zullen 
allen die zich hadden ingeschreven daarover worden geïnformeerd.     

CBG Introductie voor Klinisch Farmacologen in opleiding 
 
De geplande CBG introductiemiddag voor klinisch farmacologen i.o. op 15 april niet door gegaan. 
De volgende bijeenkomst is gepland op 28 oktober 2020. Nadere informatie over die introductiemiddag 
volgt later. 

 

CCMO/PJFL online cursus over wet- en regelgeving voor klinisch 
onderzoek in Nederland 

 
In samenwerking met de CCMO heeft Paul Janssen Futurelab een gratis Engelstalige online cursus 
ontwikkeld over de Nederlandse toetsingsprocedure en de wet- en regelgeving voor medisch-
wetenschappelijk onderzoek met mensen.  
Het derde thema over het organiseren en indienen van een onderzoeksvoorstel is begin dit jaar 
toegevoegd aan de cursus.  
De cursus is bedoeld voor hen die betrokken zijn bij het opzetten en/of uitvoeren van medisch-
wetenschappelijk onderzoek met mensen in Nederland, en (kandidaat-)leden van METC’s en de CCMO 
(translationele en klinisch onderzoekers, researchverpleegkundigen, clinical research associates 
(CRA’s), werknemers van Contract Research Organisations (CRO’s) en bedrijven).  
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In het nieuwe thema komt o.a. aan bod hoe je een goed gestructureerd onderzoeksdossier samenstelt 
en welke instantie(s) je onderzoeksvoorstel moet(en) goedkeuren voordat je kunt starten met de 
klinische studie.  
In deze doorlopende online cursus wordt ook de gratis Committee Finder tool gebruikt. Met behulp van 
deze tool kunnen indieners eenvoudig achterhalen welke instanties goedkeuring moeten geven voordat 
het klinisch onderzoek kan starten.  
Ook de wettelijke beoordelingstermijnen worden getoond. Eind augustus zal een nieuwe versie van 
deze tool beschikbaar komen in verband met de nieuwe EU regelgeving voor klinisch onderzoek met 
medical devices. Bezoek de gratis cursus hier: Clinical Research in the Netherlands - Legislation & 
Procedures. 
 

New edition online course Clinical Development – 7 September 2020 
 
On September 7, a new edition of the international online course Clinical Development will start.  
During this course, you will learn to apply the Question-Based Clinical Development (QBCD) approach 
which was described in the article Integrating scientific considerations into R&D project valuation 
published in Nature Biotechnology Jan. 2020.  
Using this methodology, the most efficient development program for new medical interventions (e.g., 
medicinal products, vaccines, ATMPs, medical devices, medicinal food) can be determined, combining 
financial and scientific considerations. This learning-by-doing online course runs in a time and place 
independent fashion and can be done as a stand-alone course or as the first part of a blended course 
program. 
The course is designed for graduated translational and clinical researchers with several years of working 
experience and brings together biomedical professionals from industry, academia, and regulatory 
agencies. Scholarships are available for researchers working in the Dutch UMCs, universities or 
NKI/AVL. 
Visit the Paul Janssen Futurelab website for more information and a free demo which will give you an 
impression of this online course. A brochure can be found here. 

 

Paul Janssen Futurelab launches a new online course on Intellectual 
Property 
 
This autumn Paul Janssen Futurelab will launch a new online course on Intellectual Property. This 
course is for biomedical professionals with an entrepreneurial spirit who wish to protect their invention. 
In this learning-by-doing online course participants learn how to obtain and maintain a patent, and will 
understand the interplay with other forms of exclusivity that are part of market approval process by the 
registration authorities. Interested? Leave your email address on our website for the Newsletter (scroll 
down on the home page) www.PaulJanssenFuturelab.eu. 

 

Teach the Teacher 

Op 27 september vindt het progamma Teach the Teacher wederom plaats in Nijmegen. Dit betreft het 
6-step model voor Farmacotherapieonderwijs. Het maximum aantal inschrijvingen is op dit moment 
bereikt.   
 

International workshop on clinical pharmacology of HIV, Hepatitis and 
other Antiviral Drugs 2020 
The international workshop on Clinical Pharmacology of HIV, Hepatitis and Other Antiviral Drugs will 
take place on 28-30 September 2020 as a virtual conference. For more information, see 
https://www.virology-education.com/event/upcoming/antiviralpk-2020/ 
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Overige mededelingen en verzoeken  
 
Vacature Universitair Docent LUMC 

 
Er is een vacature voor een Universitair Docent positie Farmacologie bij de Universiteit Leiden 
(aanstelling 6 jaar): 
https://www.universiteitleiden.nl/vacatures/2020/q3/20-300-assistant-professor-in-pharmacology 
Deadline: 15 augustus 2020. 
 

Vacancy Senior Editor British Journal of Clinical Pharmacology 
 
As you may know, the British Journal of Clinical Pharmacology is currently seeking a new Senior 
Editor. The full advert is at the following link: https://www.bps.ac.uk/careers-development/jobs-
opportunities/volunteer-with-the-society/senior-editor-(bjcp) 

 

Dr. Saal van Zwanenberg Onderzoeksprijzen 2020 
 

Deze drie prijzen van € 3.000, € 2000 en € 1000 op het terrein van de farmaceutische en/of medische 

wetenschappen worden jaarlijks beschikbaar gesteld door de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting.  

De prijzen komen ten goede aan studenten die een onderzoeksverslag in de masterfase hebben 

geschreven op het terrein van de farmaceutische en/of medische wetenschappen waarbij het 

geneesmiddel centraal staat. 

De prijzen zijn bedoeld als aanmoedigingsprijzen voor studenten van wie het onderzoeksverslag door 

hun begeleider(s) is goedgekeurd in het academisch jaar 2019/2020. Voordrachten kunnen uitsluitend 

door bij de studie en/of examinering van de kandidaten betrokken docenten worden gedaan. Elk van 

de drie prijzen wordt toegekend voor een onderzoeksverslag geschreven in het kader van een 

opleiding aan een Nederlandse universiteit. 

Wij nodigen u graag uit om via het formulier op de website van de KHMW een student, die naar uw 

mening voor de onderzoekprijzen in aanmerking komt, voor te dragen. U hebt de mogelijkheid één of 

twee voordrachten te doen. In het laatste geval dienen een mannelijke en een vrouwelijke kandidaat 

te worden genomineerd. 

Deadline voor nominaties is 10 september 2020.  

 
Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen 

 
--- 

 
Rest mij u ondanks de pandemie een goede zomervakantie toe te wensen. Ik wens u en de uwen een 
goede gezondheid. Pas op uzelf en uw naasten. Wij hopen dat we  elkaar na de zomer online, tijdens  
onze ALV/abstractpresentaties en de FIGON-DMD weer in goede gezondheid zullen zien. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Kees Kramers 
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