
Brainstormavond opleiding 
 
Op 9 maart organiseerde jong NVKFB een online brainstormavond over de opleiding tot klinisch 
farmacoloog en de mogelijkheden tot uitwisseling tussen de opleidingscentra. De avond werd goed 
bezocht door meer dan 40 opleiders, klinisch farmacologen in opleiding en andere geïnteresseerden. 
In het eerste deel van de avond werden door middel van pitches opleidingsparels uit de verschillende 
klinieken besproken. Voorbeelden zijn het bijwerkingenoverleg  dat in samenwerking met het Jeroen 
Bosch Ziekenhuis, Maxima Medisch Centrum en het Lareb plaatsvindt, de laboratoriumstage in het 
UMCG en een tool van het CHDR om doseringen voor een fase I studie te bepalen o.b.v. 
dierexperimenteel onderzoek. Diverse handige websites passeerden deze avond de revue, neem 
vooral eens een kijkje op trc-p.nl en farmacopedia.nl! 
De avond werd vervolgd met discussie over een aantal opleiding gerelateerde stellingen in break-out 
rooms waarbij de uiteenlopende meningen tot interessante inzichten leiden. Deze werden nog 
plenair met elkaar gedeeld als afsluiting van een inspirerende avond. In veel centra is er mogelijkheid 
voor mensen uit andere centra om aan te sluiten bij specifieke opleidingsactiviteiten, dit is nu extra 
aantrekkelijk omdat op dit moment veel bijeenkomsten digitaal plaatsvinden. Op korte termijn zal 
worden nagedacht hoe we deze opties voor de klinisch farmacologen in opleiding beter inzichtelijk 
kunnen maken. De informatie zal zo snel mogelijk gedeeld worden op de website, de presentaties 
van de pitches kun je hier nu al vinden. Met dank aan alle sprekers en overige actieve deelnemers! 
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