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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 augustus 2021 

Geachte leden, 

De zomer kwakkelt voort en Zuidoost-Europa is op dit moment ook geen ideale 
vakantiebestemming. Wellicht dat u mede daarom, ondanks de vakantietijd toch tijd kunt 
vinden voor deze nieuwsbrief. 

Bestuur 

We zijn nog steeds op zoek naar een opvolger van Marleen Kemper. Doordat Marleen in het 

bestuur blijft totdat haar opvolging geregeld is, is er geen acute nood. We blijven zoeken en 

mocht u belangstelling hebben, neem dan s.v.p. contact op met ons secretariaat. 

In het komende voorjaar zullen we weer een ALV gaan organiseren met de gangbare 

onderwerpen op de agenda, inclusief de financiën van onze vereniging.  

Wat betreft het laatste onderwerp zullen we aan de leden een voorstel voorleggen voor een 

verhoging van de contributie die de inkomsten en de uitgaven van de vereniging vanaf 2022 

in balans gaat brengen. De penningmeester zal dit voorstel op deze ALV uiteraard in meer 

detail toelichten.  

FIGON-DMD 

Als de situatie rond COVID-19 het toelaat, vindt er op 27 en 28 september weer een live 

FIGON-DMD plaats in de Stadsgehoorzaal van Leiden. Het thema van dit jaar is: 

Regenerative Medicine. Op https://www.figondmd.nl/ kunt u het programma bekijken, 

registreren en tot 27 augustus een abstract indienen. Zoals het er nu naar uitziet zal er op 28 

september om 13.30 uur een sessie zijn die vanuit onze vereniging, samen met NVZA, 

KNMP, ZonMW en CBG/RSNN georganiseerd is. Ook in de rest van het programma heeft 

onze vereniging geparticipeerd. We kunnen u van harte aanbevelen u in te schrijven, 

abstracts te submitten en deel te nemen. Het zal een verademing zijn om elkaar weer in 

levenden lijve te kunnen ontmoeten. Houd wel de berichten over de uiteindelijke vorm waarin 

de DMD kunnen plaatsvinden goed in de gaten.  

mailto:nvkfb@radboudumc.nl
http://www.nvkfb.nl/
https://www.figondmd.nl/
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Nieuws van de Certificeringscommissie 
Tijdens de vergadering van de certificeringscommissie d.d. 18 juni 2021 zijn 13 
herregistratie-aanvragen beoordeeld en akkoord bevonden. Er zijn 10 opleidingsplannen 
beoordeeld, waarvan 9 goedgekeurd. Ook zijn er 5 kandidaten geregistreerd en 
gecertificeerd als Klinisch Farmacoloog.  
De certificeringscommissie vergadert dit jaar nog tweemaal:  

 
Deadline aanleveren stukken Datum vergadering 

13 augustus 2021 10 september 2021 

19 november 2021 17 december 2021 

 

Recent stuurden wij u al onderstaande tekst per mail. Vanwege het belang van deze kwestie nemen 

we deze nu weer in deze nieuwsbrief op.  

Update stand van zaken implementatie nieuwe regelgeving klinisch 
geneesmiddelonderzoek (ECTR) 
In maart 2021 hebben de NVZA en NVKFB een “Position statement” m.b.t. de implementatie 
van de nieuwe regelgeving klinisch geneesmiddelonderzoek opgesteld en gedeeld met 
CCMO en NVMETC. 

Het heeft enige tijd gekost, maar de CCMO en NVMETC hebben ons laten weten dat zij het 
NVZA/NVKFB “Position statement” ondersteunen en dat zij dankbaar gebruik zullen maken 
van het aanbod van NVZA en NVKFB om met hen op te trekken in het opzetten van de 
samenwerking met CBG voor de kwaliteits- en preklinische voorbeoordeling en om tevens 
naar trainingswensen te kijken. 

De CCMO ziet onverminderd de urgentie van het probleem rond de voorbeoordeling voor 
‘quality’ en ‘non-clinical’, de rol daarin van de ziekenhuisapothekers en klinisch farmacologen 
in de erkende METC’s, de rol van de bureaus en het CCMO Landelijk Bureau (LB). Deze 
zorg hoort de CCMO telkens nu zij ook een individuele ronde maakt langs alle METC’s. Voor 
de CCMO is echt het uitgangspunt dat de belasting van die voorbeoordeling niet bij de 
ziekenhuisapothekers en klinisch farmacologen zelf gelegd wordt. Om hiervoor samen met 
de bureaus van de METC’s en vanuit het LB met het CBG een netwerkoplossing in te 
kunnen zetten, was eerst een gesprek met VWS nodig om voor deze aanpak - die anders is 
dan origineel bedacht - steun te krijgen. Dat gesprek heeft plaatsgevonden en de steun voor 
deze aanpak is verkregen. De volgende stap is om de structurele samenwerking met het 
CBG aan te gaan, hiermee is een formele start gemaakt.  

CCMO en NVMETC houden de NVZA en NVKFB op de hoogte van de voortgang en zullen 
hen daar waar nodig bij betrekken. 
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Aankondigingen van congressen & symposia 

 

FIGON DMD  
De FIGON Dutch Medicine Days vinden plaats op 27 en 28 september.  

The thema van dit jaar is: Regenerative Medicine. Abstracts kunnen worden ingediend t/m 

27 augustus.  

 

ACCP Congres 

Van 13 – 17 september 2021 vindt de virtual annual meeting van het ACCP congres plaats 

(American College of Clinical Pharmacology) met als thema “spearheading innovations in 

Clinical Pharmacology.  

• Letter of Invitation: zie deze link.  

• Registration Page 

• The full schedule with speakers: virtual annual meeting platform. 

Congres IATDMCT 
Van 19-22 september 2021 zal in Rome het jaarlijkse congres zijn van de International 

Association for Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology (IATDMCT).     

Op dit moment lijkt een hybride congres het meest waarschijnlijk, waarbij een deel van de 

gasten LIVE in Rome aanwezig zal zijn, terwijl anderen het congres vanuit huis volgen.    

Zie:  www.iatdmct2021.org  

In Rome is het Angelicum congrescentrum gekozen als locatie. Dit kleine congrescentrum is 

voor dit congres (waar ongeveer 500 personen worden verwacht) groot genoeg, en het is 

heel centraal in het oude Rome gelegen. Het programma is zeer gevarieerd en interessant. 

Hopelijk komen er ook dit jaar weer veel Nederlandse collega’s naar dit congres. Het thema 

van het congres is dit jaar “Nobody is average”.   

International Workshop on Clinical Pharmacology on HIV, Hepatitis and Other 

Antiviral Drugs  

The 22nd edition of this event will be held virtually on 20-22 September 2021 

Er is voor 10 leden van de NVKFB 25% korting beschikbaar op het inschrijfgeld, wanneer u 

hierin geïnteresseerd bent, neem dan contact op met het secretariaat.  

Symposium “Power to the Patient” voorafgaande oratie Prof. B.J.F. van den Bemt  
Voorafgaand aan zijn oratie op 24-9-2021 zal vanaf 13.00 uur in de Stadsschouwburg van 
Nijmegen het symposium “Power to the patient” plaats vinden. 
Tijdens dit symposium zullen bedrijven buiten de zorg u inspireren wat de zorg kan leren van 
het bedrijfsleven rondom empowerment van de klant/patiënt. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccp1.org%2FMembers%2FAnnual_Meeting%2FACCP1%2F3Annual_Meeting%2FLetter_of_Invitation.aspx&data=04%7C01%7Cnvkfb%40radboudumc.nl%7C339bc670675043c5dfbe08d91207ef93%7Cb208fe69471e48c48d87025e9b9a157f%7C1%7C0%7C637560647565248352%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=n2YsX4D3rvvCay43inJmn9P2zzgM%2FRJDMSCFLNd%2FlRI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccp1.org%2FMembers%2FAnnual_Meeting%2FRegistration%2FACCP1%2F3Annual_Meeting%2FVirtual-Annual-Meeting-Registration.aspx&data=04%7C01%7Cnvkfb%40radboudumc.nl%7C339bc670675043c5dfbe08d91207ef93%7Cb208fe69471e48c48d87025e9b9a157f%7C1%7C0%7C637560647565258350%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BbuPxNZarMtDpuEXQ8VYC%2F%2BN6ONrtPzGP6Rbc46cKK8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventscribe.net%2F2021%2F2021ACCPAnnualMeeting%2F&data=04%7C01%7Cnvkfb%40radboudumc.nl%7C339bc670675043c5dfbe08d91207ef93%7Cb208fe69471e48c48d87025e9b9a157f%7C1%7C0%7C637560647565258350%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=d%2FnCmIFYZleocGKZrljLu2G6TZQmXeMo2m102JMECfE%3D&reserved=0
http://www.iatdmct2021.org/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Facademicmedicaleducation.com%2Fantiviral-pk-2021&data=04%7C01%7CNVKFB%40radboudumc.nl%7C9733e8db12c54610486108d92b558b23%7Cb208fe69471e48c48d87025e9b9a157f%7C1%7C0%7C637588470857166909%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CoNmnXDGBIrgbG7p85PosUoVuoWMuCGwhPm%2BF31USjE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Facademicmedicaleducation.com%2Fantiviral-pk-2021&data=04%7C01%7CNVKFB%40radboudumc.nl%7C9733e8db12c54610486108d92b558b23%7Cb208fe69471e48c48d87025e9b9a157f%7C1%7C0%7C637588470857166909%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CoNmnXDGBIrgbG7p85PosUoVuoWMuCGwhPm%2BF31USjE%3D&reserved=0
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U krijgt daarbij antwoord op vragen als: 
- Wat kan de zorg leren van de voedingsbranche? 
- Waarom lukt digitale uitwisseling wel bij banken en niet in de zorg? 
- Welke technologie uit China wordt over 10 jaar relevant voor de zorg? 

Kortom, het belooft een inspirerende middag te worden! 
Wij nodigen u graag uit voor het symposium en de (mogelijk digitale) oratie! 
Graag nodigen we u uit voor dit gratis, geaccrediteerde symposium en de oratie die hierop 
volgt. Het symposium zal live plaats vinden in de Stadsschouwburg van Nijmegen. U kunt 
zich aanmelden via deze link.  
 

 

Teach the Teacher 
Op 24 september wordt de Teach the Teacher cursus weer vanuit onze vereniging 
georganiseerd. Het is nog onduidelijk of dit een fysieke cursus in het Radboudumc in 
Nijmegen gaat worden of dat het online plaats zal vinden. Mocht u al weten dat u mee wilt 
doen, dan kunt u zich al opgeven bij het secretariaat van de vereniging.  
 

CBG INTRODUCTIEDAG VOOR KLINISCH FARMACOLOGEN I.O. D.D. 13 OKTOBER 

2021 
Tweemaal per jaar organiseert het CBG-introductiedagen voor klinisch farmacologen i.o. 
Hierin wordt een beeld geschetst van de registratie van geneesmiddelen in Nederland en de 
Europese setting. Daarnaast wordt inhoudelijk ingegaan op de preklinische, klinisch-
farmacologische en klinische beoordeling van een registratiedossier, alsmede op 
geneesmiddelbewaking en Regulatory Science activiteiten binnen het CBG. De onderwerpen 
worden aan de hand van verschillende casussen, waarin inbreng van de deelnemers wordt 
verwacht, besproken. 

De eerstvolgende cursusmiddag is op 13 oktober 2021. Voor meer informatie over de inhoud 
van de introductiemiddag neemt u contact op met Marc Maliepaard (m.maliepaard@cbg-
meb.nl). Opgeven kan door een mail te sturen naar science@cbg-meb.nl.  

 

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.verderinbeweging.nl%2Fsymposium-oratie-bart-van-den-bemt&data=04%7C01%7CKees.Kramers%40radboudumc.nl%7Ce2f66bb14db0460b881708d95274cdab%7Cb208fe69471e48c48d87025e9b9a157f%7C1%7C0%7C637631484028344355%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jF7VmjAQ2PaQFSl1olmkN3Ax%2BWKxxkqL0MCHU%2BNNJ0s%3D&reserved=0
file:///C:/Users/MarcM/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BJ12RB1D/m.maliepaard@cbg-meb.nl
file:///C:/Users/MarcM/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BJ12RB1D/m.maliepaard@cbg-meb.nl
file:///C:/Users/MarcM/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BJ12RB1D/science@cbg-meb.nl
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In Memoriam Prof. Dr. Bob Wilffert 

 

Op zaterdag 31 juli jongsleden is Prof. Dr. Bob Wilffert overleden. Bob Wilffert studeerde 

Farmacie aan de Universiteit van Amsterdam, alwaar hij ook promoveerde. Aan het eind van 

de jaren negentig ging Bob zich toeleggen op de Farmacogenetica. In dit nieuwe vakgebied 

ontwikkelde hij zich tot een internationaal erkend expert en het vormde de basis voor zijn 

benoeming tot hoogleraar Farmacotherapie en Klinische Farmacie aan de Rijksuniversiteit 

Groningen.  

Aan de Rijksuniversiteit Groningen werd Bob hoofd van de afdeling Farmacotherapie, -

Epidemiologie en -Economie, waar hij onder andere leiding gaf aan het onderzoek in de 

farmacogenetica en het onderzoek naar gepersonaliseerde farmacotherapie. Naast kundig 

onderzoeker was Bob ook een gedreven onderwijzer en onderwijsdirecteur van de opleiding 

Farmacie in Groningen. Veel studenten zullen zich zijn colleges in de farmacotherapie 

herinneren. Hij realiseerde zich dat de patiëntgerichtheid essentieel was voor de 

meerwaarde van de moderne apotheker. 

Naast zijn academische kerntaken was Bob ook een gewaardeerd lid binnen de Medisch 

Ethische Toetsingscommissies van het UMCG en de stichting BEBO.  

Bob deed dus eigenlijk aan alle takken van sport binnen de Klinische Farmacologie. Hij 

verrichte onderzoek, zette zich in voor patiëntenzorg, gaf onderwijs en was actief in de 

METC. Maar we zullen ons Bob vooral herinneren omdat hij zo’n buitengewoon sympathiek 

mens was. Zijn toewijding voor het vak en collegiale houding combineerde hij met een 

intrinsieke menslievendheid, waardoor eigenlijk iedereen op Bob gesteld was. Bob was 

binnen commissies in de NVKFB waar hij actief was een echter verbinder. Het is door 

mensen zoals Bob dat de Klinische Farmacologie in Nederland, in gezamenlijkheid gedragen 

door artsen en apothekers, zo’n succesvolle discipline is. We zijn hem als vereniging daar 

zeer veel dank voor verschuldigd. We wensen zijn naasten en collega’s heel veel sterkte.  
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Benoemingen/Oraties 

Op 1 maart 2021 is prof. dr. B.J.F. (Bart) van den Bemt benoemd tot bijzonder hoogleraar 
Personalized Pharmaceutical Care. Op vrijdag 24 september 2021 om 15:45 uur zal hij zijn 
oratie “Slik onjuist geneesmiddelengebruik niet: maak de patiënt meer leidend” uitspreken in 
de aula van de Radboud Universiteit Nijmegen. Naar aanleiding van deze oratie wordt er die 
dag een symposium in de Stadschouwburg in Nijmegen georganiseerd. (Zie ook hieraan 
voorafgaand).  

Per 1 juni jl. is Birgit Koch is benoemd tot hoogleraar aan het Erasmusmc in Rotterdam. Haar 
leerstoel is de “Klinische Farmacometrie’’. Ze zal zich verder gaan verdiepen in het 
farmacometrisch doseren in de klinische praktijk.  
Hiermee kan zij verdere invulling geven, zowel lokaal, nationaal als internationaal, aan haar 
leidende rol in de optimalisatie van geneesmiddelen die gedoseerd worden op basis van 
bloedspiegels en PK/PD modellen. De oratie staat gepland voor oktober 2021. De precieze 
datum volgt nog. 
  

---    

Rest mij u nog een goede zomer toe te wensen. Ik wens u en de uwen een goede gezondheid.  
Pas op uzelf en uw naasten.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Kees Kramers 

 

 

 

 


