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Aan de leden van de Nederlandse Vereniging  
voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie 
        
 
Betreft: NVKFB-nieuws november 2020 
 
 
Geachte leden, 

 

Terwijl Nederland worstelt met de tweede golf, wil ik u toch even lastig vallen met deze nieuwsbrief. 

Ondanks de vele inspanningen die we met zijn allen leveren om deze pandemie de baas te worden, 

gebeuren er toch nog vele activiteiten binnen onze vereniging 

 

Bestuur 

In de vorige nieuwbrief gaf ik al aan dat Marleen Kemper medegedeeld heeft dat ze per de volgende 

voorjaarsdag d.d. 13 april 2021 het bestuur zal verlaten. Mocht u zelf ambities hebben voor een 

bestuursfunctie, of mocht u een goede kandidaat weten, geef dat dan s.v.p. aan bij ons secretariaat.  

 

Op 15 september jl. vond onze virtuele ALV plaats. Het was wat wennen, met name in het begin, maar 

we kunnen toch terugzien op een geslaagde ALV. Er waren meer dan 300 leden virtueel aanwezig, wat 

maar weer aantoont hoe levend en actief onze vereniging is. Ik wil u als leden danken dat u allen 

deelgenomen hebt. De vereniging bestaat bij de gratie van de participatie van de leden. Na de ALV was 

er een abstractsessie waar de 5 beste abstracts (naar het oordeel van de jury) gepresenteerd werden. 

Daarna werden de Top-publicatieprijs, Proefschriftprijs, Onderwijsprijs en Posterprijs (de beste 

abstractpresentatie) uitgereikt. Het was weliswaar niet zo leuk zoals we het gewend waren, maar ik 

denk dat we toch op een zeer geslaagde virtuele bijeenkomst kunnen terugzien. 

De winnaars van de diverse prijzen staan op onze site vermeld en daar kunt u, indien van toepassing, 

enkele van hun voordrachten nog eens bekijken. 

FIGON Najaarssessies  

De NVKFB heeft ervoor gekozen om geen ‘eigen’ sessies te doen tijdens de FIGON najaarsdagen.  

We zetten in op de voorjaarsdag.  

De FIGON organiseert een aantal online sessies. Zo zal op 5 november de PhD competitie plaatsvinden. 

Inmiddels zijn de kandidaten voor deze PhD competitie al bekend. De FIGON zal daarnaast op 3 

december een online sessie organiseren, waarbij abstracts gepresenteerd zullen worden, waaruit 

uiteindelijk een posterprijs gekozen zal worden. U kunt tot 15 november op de FIGON site een abstract 

inleveren voor deze sessie.  
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Op de FIGON site kunt u zich aanmelden om deze online sessies (PhD competitie 5-11 en 

abstractsessie 3-12) bij te wonen. 

Voorjaarsbijeenkomst 2021 

De voorjaarsbijeenkomst wordt op dinsdag 13 april 2021 gehouden. Zoals het er nu naar uitziet zal dit 

een hybride bijeenkomst worden. Afhankelijk van de COVID-19 maatregelen zal het voor een beperkte 

groep mensen mogelijk zijn aanwezig te zijn, en het zal mogelijk zijn om de bijeenkomst online te volgen. 

Er zullen naast plenaire sessies, ook parallelle abstract sessies georganiseerd gaan worden. We zullen 

deze voorjaarsdag weer samen met de Nederlandse Vereniging voor Farmacologie gaan organiseren. 

De komende maanden zult u van het organiserend comité informatie ontvangen.  

Prijzen 

Tijdens de voorjaarsdag zullen weer diverse prijzen uitgereikt worden, namelijk de Proefschriftprijs, 

TOP-publicatieprijs, Onderwijsprijs en Posterprijs. Voor de eerste drie prijzen kunt u zichzelf of iemand 

anders al nomineren. Voor wat betreft de Proefschriftprijs en TOP-Publicatieprijs volstaat het insturen 

van de pdf van een proefschrift of een TOP-publicatie naar het secretariaat. Raadpleeg s.v.p. de site 

als u wilt zien of uw TOP-publicatie of Proefschrift in aanmerking kan komen. Voor de onderwijsprijs 

willen we u vragen om een korte motivatie in te sturen waarom u vindt dat een bepaalde persoon of 

initiatief de Onderwijsprijs zou moeten krijgen. We verwijzen u graag naar het reglement op onze site 

over de Onderwijsprijs: https://nvkfb.nl/onderwijs/. 

(Her)registraties 

Tijdens de ledenvergadering is besloten dat de contributie per 2021 d.m.v. een automatische incasso 

plaatsvindt. Daarnaast is besloten dat voor (her)registraties voortaan vooraf (dus voor de vergadering 

van de certificeringscommissie) betaald zal moeten worden, zo mogelijk via een Ideal-link die het 

secretariaat volgend jaar kan sturen.  

Het bestuur / de certificeringscommsissie heeft besloten dat opleidingsplannen pas in behandeling 

worden genomen door de certificeringscommissie wanneer de desbetreffende persoon lid is van de 

NVKFB.  

 

Nieuws van de certificeringscommissie 

In verband met het feit dat de poster/orale sessies op de FIGON dagen in oktober niet zijn 

doorgegaan is het mogelijk voor een certificeringsaanvraag deze aanvraag te doen zonder dat een 

presentatie heeft plaatsgevonden. Wel dient een abstract van het onderzoek dat tijdens de opleiding is 

uitgevoerd aan de stukken te worden toegevoegd.  

 

Tijdens de vergadering van de certificeringscommissie d.d. 25 september jl. zijn de volgende personen 

geregistreerd en gecertificeerd als Klinisch Farmacoloog: Stan Hartman, Geert Labots (NIV), Rik Olde 

Engberink (NIV), Ciske van den Oever, Laura Peeters en Jessica Workum (NIV).  
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Vergaderdata en deadlines aanleveren stukken december 2020 t/m december 2021 

Deadline aanleveren stukken  Datum vergadering  

20 november 2020  18 december 2020  

26 februari 2021  26 maart 2021  

21 mei 2021  18 juni 2021  

13 augustus 2021  10 september 2021  

19 november 2021  17 december 2021  

 

Jong NVKFB 

Op dit moment zijn er geen mededelingen. Jong NVKFB zal binnenkort weer bij elkaar komen om 

plannen te maken; wie wil aansluiten kan contact opnemen met Jorie Versmissen 

(j.versmissen@erasmusmc.nl). 

Editors gezocht 

Zoals bekend is een aantal jonge NVKFB’ers met 4ClinicalPharmacology (dochter van 4abstracts.nl) 

een maandelijkse nieuwsbrief gestart met de meest leuke/interessante/belangrijke abstracts uit BJCP, 

CPT, JCP en Pharmacology & Therapeutics.  

Meldt u aan via https://www.4abstracts.com/subscribe!  

Editor hiervan zijn is leerzaam voor klinisch farmacologen i.o.; er kunnen weer een aantal nieuwe editors 

instromen. Graag aanmelden bij de hoofdredacteur Paola Mian (Paola.Mian@mst.nl). 

Aankondigingen van onderwijsactiviteiten, congressen & symposia 

 

Onderwijsdag samen met de CCMO 

De onderwijsdag over het beoordelen van studie-protocollen voor fase 3 onderzoek die op 7 juli 2020 

in Leiden gehouden zou worden is uitgesteld naar 16 maart 2021. Het betreft een interactieve 

onderwijsdag die zich in eerste instantie richt op klinisch farmacologen die zitting hebben in een METC, 

of dat binnenkort gaan doen. Voor de editie van 7 juli was deze onderwijsdag al overtekend, en er is 

een wachtlijst gemaakt. Voor de editie van 16 maart 2021 zijn deze personen opnieuw uitgenodigd en 

hebben hun deelname bevestigd. Er zijn dus helaas geen plaatsen meer beschikbaar. 

Wel kunt u zich aanmelden als belangstellende voor een volgende sessie.  

Teach the Teacher  

De cursus Teach the Teacher wordt in 2021 tweemaal gehouden, op 26 maart en op 24 september 

2021. Inschrijven kan bij het secretariaat, nvkfb@radboudumc.nl. Geef u op tijd op, want het aantal 

plaatsen is beperkt en vol is vol. 

mailto:j.versmissen@erasmusmc.nl
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Stagedag Lareb 

In september en oktober heeft Lareb twee online stagedagen georganiseerd voor de klinisch 

farmacologen in opleiding. Hier hebben bijna 50 personen aan deelgenomen. De volgende stagedag 

zal naar verwachting in het voorjaar van 2021 worden georganiseerd (waarschijnlijk weer in digitale 

vorm).  

Nieuwe regelgeving voor klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen per 1 oktober 2020 

Vanaf 1 oktober 2020 is in Nederland nieuwe regelgeving voor klinisch onderzoek met medische 

hulpmiddelen van kracht. Vanaf deze datum is de CCMO de bevoegde instantie voor studies met deze 

middelen. Dit betekent dat een notificatie naar de CCMO gestuurd kan worden bij sommige klinische 

studies met medische apparaten, maar niet bij alle studies!  

Voor de meeste (maar niet bij alle!) klinische studies met medische appraten moet het onderzoek 

dossier beoordeeld worden door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie (METC). In 

bepaalde gevallen zal deze beoordeling niet uitgevoerd worden door een METC maar door de CCMO.  

Ingewikkeld? Geen zorgen. Wanneer u gebruik maakt van de gratis online Committee Finder tool, kunt 

u eenvoudig achterhalen welke commissies en andere instanties betrokken zijn bij de beoordeling van 

klinisch onderzoek met medische apparaten of andere typen interventies (e.g., vaccins, gentherapie, 

celtherapie, geneesmiddelen). De tool is ontwikkeld in samenwerking met de CCMO en vindt u hier: 

https://pauljanssenfuturelab.eu/tools/clinical_research_in_the_netherlands/committee_finder/ 

Gratis online cursus over klinisch onderzoek 

De Committee Finder tool is onderdeel van de gratis online cursus Clinical Research in the 

Netherlands – Legislation & Procedure. Deze online cursus is bedoeld voor translationele en klinisch 

onderzoekers, research verpleegkundigen, clinical research associates (CRAs), werknemers van 

bedrijven die betrokken zijn bij klinisch onderzoek, (kandidaat) leden van METC’s en CCMO en 

anderen die geïnteresseerd zijn in klinisch onderzoek. 

Bent u van plan klinisch onderzoek in Nederland uit te voeren? Dan raden wij u aan om de online 

cursus in uw eigen tempo te volgen en daarbij kennis te nemen van de praktische aspecten rond de 

indiening, beoordeling en uitvoering van klinisch onderzoek. Deze online cursus helpt u bij het 

samenstellen van een volledig onderzoekdossier dat voldoet aan de huidige internationale en 

nationale regelgeving voor indiening bij de toetsingscommissie en bevoegde instantie in ons land. 

Voor meer informatie ga naar: 

https://www.pauljanssenfuturelab.eu/courses/dutch-regulations-for-clinical-research/ 

 Nieuwe online cursus over Intellectueel Eigendom 

Op 11 januari 2021 start Paul Janssen Futurelab met een nieuwe internationale online cursus over 

intellectueel eigendoom voor afgestudeerde biomedische professionals. De cursus richt zich op het 

verkrijgen en behouden van patenten/octrooien als ook op andere vormen van exclusiviteit voor 

nieuwe biomedische uitvindingen. Voor gratis demo en meer informatie ga naar: 

https://www.pauljanssenfuturelab.eu/product/intellectual-property/ 

  

https://pauljanssenfuturelab.eu/tools/clinical_research_in_the_netherlands/committee_finder/
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Nieuwsbrief 

Wilt u op de hoogte blijven van het cursusaanbod en scholarships van Paul Janssen Futurelab? 

Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief: https://www.pauljanssenfuturelab.eu/newsletter/ 

 
Ik wens u en de uwen een goede gezondheid. Pas op uzelf en uw naasten.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
Kees Kramers 

 

https://www.pauljanssenfuturelab.eu/newsletter/

