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Aan de leden van de Nederlandse Vereniging  
voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie 
        
 
Betreft: NVKFB-nieuws mei 2021 
 
 
Geachte leden, 
 
Terwijl we allemaal gevaccineerd worden schrijf ik u deze brief met daarin het wel en wee 
van onze vereniging en andere klinisch farmacologische wetenswaardigheden. 
 

Bestuur 
Tot onze spijt hebben we nog geen zicht op de opvolging van Marleen Kemper als 
bestuurslid. Marleen heeft gelukkig aangegeven dat ze op haar post wil blijven totdat we de 
opvolging geregeld hebben. We roepen leden op om te overwegen een plaats in het bestuur 
in te nemen. Daarnaast blijven we ook zelf kandidaten polsen. 
 

Voorjaarsdag 
Op 13 april jongstleden vond onze wetenschappelijke voorjaarsdag plaats. Deze is wederom 
in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Farmacologie georganiseerd.  
Vanuit het Muntgebouw te Utrecht was er een puike online meeting, waarbij naast 
uitstekende key note lectures ook meerdere plenaire en parallelle wetenschappelijke sessies 
plaatsvonden. Deze sessies waren uitgekozen uit maar liefst 74 abstracts die ingeleverd 
waren. Er waren 16 deelnemers die online participeerden. Het was wat ons betreft een zeer 
succesvolle bijeenkomst. Hulde aan het organisatiecomité (Robert Rissmann, Tom Schirris, 
Patricia van den Bemt en Marleen Kemper) en ook hulde aan ons secretariaat (Sandra de 
Leeuw), die menig slapeloze nacht hebben doorstaan om tot dit goede resultaat te komen. 
Er zal een evaluatie van deze dag plaatsvinden, waarna bedacht zal worden welke 
elementen we van deze meeting mee zouden moeten nemen naar een eventuele volgende 
meeting, die hopelijk minder door de pandemie gedomineerd zal worden. 
 

Prijswinnaars  
Tijdens de voorjaarsdag werden een aantal prijzen uitgereikt. De Proefschriftprijs ging naar 
Paola Mian, met haar proefschrift “Descriptive pharmacokinetics and physiologically based 
predictions of paracetamol and its metabolites in special populations”, de Top Publicatieprijs 
naar Elke Krekels, met het artikel “Children are not small adults, but can we treat them as 
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such?”  en de Onderwijsprijs naar Karen Keijsers en Rianda van der Stelt.  
De posterprijs is gewonnen door Charlotte Ockeloen. Via deze weg wil ik de winnaars 
nogmaals van harte gelukwensen!  
 

Jong NVKFB 
Jong NVKFB is aangevuld met Merel van Nuland, Carina Bethlehem en Nori Smeets waar 
we erg blij mij zijn met het oog op verjonging van Jong NVFKB. De oprichters gaan er stap 
voor stap uit. We zijn wel altijd nog op zoek naar mensen die recent aan de opleiding 
begonnen zijn, dus als je geïnteresseerd bent, meld je aan!  
 
Op 9 maart hadden we met ruim 40 opleiders, opleidelingen en overige geïnteresseerden 
een mooie brainstormavond met pitches met “parels” van de opleiding en discussie over 
opleidingsaspecten. De slides en een verslag staan op de NVKFB-website:  
https://nvkfb.nl/2021/03/24/verslag-en-pitches-online-brainstormavond-jong-nvkfb/.  
 
Daarnaast is vorig jaar het initiatief “A bitter pill” van start gegaan onder bezielende leiding 
van Nori Smeets, met twee klinisch farmacologische casus/maand vanuit één van de 
opleidingscentra. Je kunt je aanmelden via https://forms.gle/eEbaXQPZob8LpDN17. Aan het 
einde van iedere maand zullen de besproken casus worden geplaatst op de site van de 
NVKFB. (zie: https://nvkfb.nl/opleiding/farmacologische-quiz/) 
 
Voor vragen over Jong NVKFB, opleidingszaken of a bitter pill kun je contact opnemen met 
Jorie Versmissen. 
 

Opleidingsdag Jong NVKFB 19 mei in het AVL  
Op 19 mei aanstaande staat er een digitale opleidingsdag gepland met als thema “Klinische 
Farmacologie binnen de Oncologie” georganiseerd door het NKI-AVL.  
De dag is bedoeld voor klinisch farmacologen in opleiding of tot 5 jaar na registratie.  
Zie voor het programma en inschrijven: https://nvkfb.nl/opleidingsdag-jong-nvkfb/ 
 

Certificeringscommissie  
 

Deadline aanleveren stukken  Datum vergadering  

21 mei 2021  18 juni 2021  

13 augustus 2021  10 september 2021  

19 november 2021  17 december 2021  

 
Tijdens de vergadering van de certificeringscommissie d.d. 26 maart 2021 zijn 19 
herregistratie-aanvragen beoordeeld en akkoord bevonden. Er zijn 12 opleidingsplannen 
beoordeeld, waarvan 7 goedgekeurd. De commissie heeft 1 visitatie van een 
opleidingscentrum besproken en geaccordeerd. Tevens zijn er  11 aanvragen voor registratie 
als klinisch farmacoloog besproken, waarvan 9 akkoord bevonden. 
 

https://nvkfb.nl/2021/03/24/verslag-en-pitches-online-brainstormavond-jong-nvkfb/
https://forms.gle/eEbaXQPZob8LpDN17
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnvkfb.nl%2Fopleiding%2Ffarmacologische-quiz%2F&data=04%7C01%7Cj.versmissen%40erasmusmc.nl%7C708e56bc5f154347a0e308d902fff868%7C526638ba6af34b0fa532a1a511f4ac80%7C0%7C0%7C637544120681969342%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YwWWBazpl6Ivu%2FFTslM67V4gbXNmfLvDuAwMIBbsN6A%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnvkfb.nl%2Fopleidingsdag-jong-nvkfb%2F&data=04%7C01%7CNVKFB%40radboudumc.nl%7Cfb4c698706a74a59170408d90a5f504b%7Cb208fe69471e48c48d87025e9b9a157f%7C1%7C0%7C637552226766872643%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LcOkiprRj1S8Pb9q359IP7P8shGw73EBGHvb282kfnc%3D&reserved=0
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FIGON-DMD 
Op dit moment is nog onduidelijk wanneer en hoe de FIGON-DMD georganiseerd zal gaan 
worden. Zodra daar meer duidelijkheid over bestaat zullen we u daar separaat per e-mail 
over berichten. 
 

Proefschriftendatabase NVKFB 
De Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie & Biofarmacie (NVKFB) wil graag 
aan zijn leden en andere belangstellenden informatie beschikbaar stellen over de 
proefschriften die tot stand zijn gekomen onder leiding of begeleiding van leden van de 
NVKFB.  

Zoals u weet, is hiervoor is een proefschriftendatabase ontwikkeld. De database is te vinden 
via de volgende URL: http://nvkfb.science.uu.nl. 

Zou u de informatie over de proefschriften die in de afgelopen 3 tot 5 jaren bij uw afdeling tot 
stand zijn gekomen hierin willen invoeren?  

Voor meer informatie over het invoeren van gegevens in de database kunt u contact 
opnemen met de beheerders: 
Susanne Vijverberg (s.vijverberg@uu.nl) 
Willem Rump (upper@uu.nl; 06-22736661) 
 

Aankondigingen van congressen & symposia  
 

Webinar en Q&A met auteurs 
Op dinsdag 1 juni van 16.00-17.00 uur organiseert Medicijn voor de Maatschappij een webinar over 
de onlangs verschenen publicatie “Cost-Based Price Calculation of Mexiletine for Nondystrophic 
Myotonia”. Dit webinar is  gratis toegankelijk. Aanmelden via deze link.  

 

NVF Online Meeting 9 en 20 juni  
Het organiserend comité van de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging voor 

Toxicologie (NVT) meldt dat de 2021 ONLINE meeting zal plaatsvinden op 9 en 10 juni.  

Het thema van dit jaar is: The (r)evolution of toxicological models - How to address safety in 

target species.  

Registraties zijn inmiddels geopend, de deadline voor abstracts is inmiddels verstreken.  
Voor meer informatie en registratie, kijk op https://toxicologie.nl/meeting2021.  

Eventuele vragen kunnen gericht worden aan nvtmeeting@gmail.com. 
 

 
 
 
 

http://nvkfb.science.uu.nl/
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Online Symposium speciaal voor klinisch onderzoekers in de kindergeneeskunde  

Het Prinses Máxima Centrum nodigt u graag uit op vrijdag 11 juni a.s van 10.00 tot 16.00 

uur voor het online symposium speciaal voor klinisch onderzoekers in de 

kindergeneeskunde.  Registreer via deze link.  

Dit symposium biedt een overzicht van de extra uitdagingen en belangrijke regelgeving die 

van belang is voor het doen van onderzoek bij kinderen. 

 

Belangrijke spelers in het veld zullen hun visie geven op dit interessante en dynamische 

onderzoeksveld o.a. Joop van Gerven (CCMO), Koen Norga (EMA-PDCO), Richard 

Dekhuijzen (NVMETC), Alwin Huitema (klinisch farmacoloog UMCU) en Lex 

Eggermont (Prinses Máxima Centrum), Saskia de Wildt (Conect4Children), Elizabeth 

Vroom (Duchenne Parent Project). 

Check de event website voor de laatste updates over programma en overige informatie over 

dit online symposium.  
   

 

EACPT meetings 
Op 28 en 29 juni 2021 vindt een virtual meeting van de EACPT plaats. Het 15e congres van 

de EACPT in Athene is uitgesteld naar 26-28 juni 2022. Details over deze bijeenkomsten 

vindt u op http://eacpt2021.com/. 

 

Teach the Teacher  
De cursus Teach the Teacher wordt op vrijdag 24 september 2021 georganiseerd. 
Inschrijven kan bij het secretariaat, nvkfb@radboudumc.nl. Geef u op tijd op, want het aantal 
plaatsen is beperkt en vol is vol. 

In memoriam, Jaap Wilting 
Op 17 februari 2021 is Jaap Wilting op 76-jarige leeftijd overleden.  Voor de Farmaceutische 
Wetenschappen in Utrecht en ook heel Nederland is hij van onschatbare waarde geweest. In 
Utrecht richtte hij samen met Daan Crommelin en hulp van het universiteitsbestuur het 
Utrecht Institute of Pharmaceutical Sciences op. Hiermee werd voorkomen nadat de 
faculteiten Farmacie in Leiden en Amsterdam waren opgeheven dat in Utrecht een 
onderwijsfaculteit ontstond. Op landelijk niveau heeft hij cruciale bijdragen geleverd aan het 
ontstaan van de FIGON, GUIDE en TI Pharma. Ook voor de klinische farmacologie heeft hij 
een belangrijke rol gespeeld omdat hij heeft meegedacht en geschreven aan het beleidsplan 
dat heeft geleid tot de herstructurering van de opleiding tot klinisch farmacoloog. Jaap was 
altijd plannen aan het maken en dacht 10 stappen vooruit. Een beleidsplan moest voor Jaap 
tenminste 10 jaar vooruit blikken en elke 5 jaar worden vernieuwd. Ik koester warme 
herinneringen aan Jaap. In de tijd dat ik hoofd van het departement Farmaceutische 
Wetenschappen was, zat ik regelmatig met Jaap in zijn tuin in Zeist met een glas wijn in de 
hand problemen te bespreken. Hij had altijd een heldere visie. Met echtgenote Stieneke 

https://symposiumoverbescherming.prinsesmaximacentrum-events.nl/page/840792
https://symposiumoverbescherming.prinsesmaximacentrum-events.nl/
http://eacpt2021.com/
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zorgde hij er altijd voor dat ik met een goed gevulde maag vertrok. We zullen Jaap missen 
maar wel in de wetenschap dat hij een enorme stempel heeft gedrukt op Farmaceutisch 
Nederland. 

Ton de Boer   

Benoemingen  

Ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog Frank Jansman is benoemd tot bijzonder 
hoogleraar klinische farmacie, in het bijzonder in de oncologie, aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Hij gaat onderwijs geven en onderzoek doen naar medicatiebegeleiding van 
vooral oncologische patiënten. 

Ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog Nielka van Erp is benoemd tot Hoogleraar 
Cancer Pharmacology, aan het Radboudumc Nijmegen. Zij doet onderzoek naar en geeft 
onderwijs over individualisering van Farmacotherapie bij patiënten doe behandeld worden 
met oncolytica 

Ik wens u een goede voortzetting van dit jaar. Hopelijk gaan de vaccinaties ons meer 
mogelijkheden tot echte interactie geven. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Kees Kramers 

 
 
 
 
 


