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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 december 2021 
 
 
Geachte leden, 
 
Het is alweer tijden geleden dat het zomer was en ik ben een beetje kwijt met de hoeveelste 
coronagolf we nu bezig zijn. We laten ons echter niet kisten en zullen u in deze brief op de 
hoogte houden van alle klinisch farmacologische activiteiten die ontplooid zijn en zullen gaan 
worden. 

Bestuur 
 
Het bestuur heeft inmiddels een zeer geschikte mogelijke opvolger van Marleen Kemper 
gevonden, in de persoon van prof. dr. Ron Mathijssen, internist in het Erasmus MC. We zijn 
van plan om Ron tijdens de voorjaarsvergadering voor te stellen als nieuw bestuurslid. 
Mochten de leden hiermee instemmen, dan zal hij vanaf dat moment de plaats van Marleen 
in het bestuur overnemen.  
 
De Commissie Onderwijszaken is op zoek naar een nieuw lid namens de Farmacie.  
Deze Commissie vergadert minstens tweemaal per jaar (max. 1,5 uur). Daarnaast zijn er 
diverse werkgroepvergaderingen die onder de COZ vallen. Afhankelijk van deelname aan die 
werkgroepen is de tijdsbesteding ca. 10-20 uur per jaar. Mocht u belangstelling hiervoor 
hebben, neem dan vooral contact op met Jelle Tichelaar (j.tichelaar@amsterdamumc.nl) of 
Jorie Versmissen (j.versmissen@erasmusmc.nl). 
 
Ook willen we vragen of er leden zijn die wellicht een bijdrage willen leveren aan het 
opstellen van een Europees curriculum. Nadere details over deze bijdrage zijn te verkrijgen 
via Jelle Tichelaar. 
 
Daarnaast zoeken we iemand die namens de NVKFB zou kunnen participeren in Coreon. 
Coreon is voor onze vereniging een belangrijke organisatie waarbinnen verschillende partijen 
zich bezig houden met het invullen en organiseren van regelgeving bij klinisch onderzoek.  
 
 

mailto:nvkfb@radboudumc.nl
http://www.nvkfb.nl/
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De precieze inhoud en tijdsbesteding van deze vertegenwoordiger van onze vereniging is 
mede afhankelijk van hoe degene die dit zou doen en dit wil gaan vorm geven. Nadere 
informatie kan verkregen worden op www.coreon.org en bij Marleen Kemper. 

Voorjaarsdag 
 
Op 1 april 2022 willen we de voorjaarsdag in Groningen gaan organiseren. Die dag zal ook 
de oratie van professor Marjolijn Lub-de Hooge (hoogleraar ziekenhuisfarmacie, in het 
bijzonder personalised medicine in de oncologie) plaatsvinden, als onderdeel van het 
programma van onze meeting.  
Het organiserend comité zal vanuit de NVKFB bestaan uit Noortje van Herwaarden 
(Radboudumc), Ron Mathijssen (Erasmus MC) en Kees Kramers (Radboudumc). De 
voorjaarsdag zal samen met lokale organisatoren uit Groningen en leden van de NVF 
geregeld gaan worden.  
 

Prijzen  

 

Onderwijsprijs 2021 
We willen de leden vragen om kandidaten voor de onderwijsprijs aan te dragen.  
U dient dan een korte brief met motivatie voor de uitreiking van de prijs aan uw kandidaat toe 
te sturen aan het secretariaat van de vereniging (nvkfb@radboudumc.nl).  
 
Deze prijs wordt toegekend aan een natuurlijk persoon of team van personen, werkzaam of 
betrokken bij het onderwijs in de klinische farmacologie en farmacotherapie, die naar de 
mening van de jury het meest aansprekend innovatief onderwijsproject en of onderzoek van 
klinische farmacologie/farmacotherapie onderwijs heeft uitgevoerd. Het onderwijsproject of 
het onderzoek van onderwijs heeft een substantiële bijdrage geleverd aan het stimuleren van 
onderwijs. 
De prijs bestaat uit € 250,-, alsmede een ingelijste oorkonde. 
 
Ieder lid van de vereniging kan, rekening houdend met het thema van de prijs, een ander of 
zichzelf aanmelden voor de prijs en tot 15 februari 2022 een verzoek indienen. Bij de 
aanbiedingsbrief met motivatie voegt de kandidaat 2 bijlagen toe: een onderwijs CV en een 
omschrijving van een concreet door hem of haar ontwikkeld ‘onderwijsproduct’.” 

Top Publicatieprijs 2021 (Let op, publicatie uit 2020) 
Hierbij roepen we leden op een inzending te doen voor de jaarlijkse zogenaamde NVKFB 
TOP-Publicatieprijs. Het bedrag van € 500,- wordt uitgekeerd in de vorm een “educational 
grant” voor de beste (Nederlandse- of Engelstalige) klinische farmacologische publicatie.  
In aanmerking komen originele klinisch farmacologische publicaties die in het voorafgaande 
kalenderjaar zijn verschenen in een Engelstalig of Nederlandstalig onafhankelijk, peer 
reviewed wetenschappelijk tijdschrift of beschikbaar waren in ePub. Voorwaarde voor 
mededinging is dat de eerste auteur van de publicatie werkzaam is in het Nederlands 
taalgebied, en dat hij of zij lid is van de NVKFB. Men hoeft geen geregistreerd klinisch 
farmacoloog te zijn om voor de prijs in aanmerking te komen. 
 

http://www.coreon.org/
mailto:nvkfb@radboudumc.nl
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Proefschriftprijs 2021 
Het bestuur van de NVKFB stelt jaarlijks een prijs van € 1000,– beschikbaar als erkenning 
van de uitstekende wetenschappelijke kwaliteit van een recent verschenen proefschrift dat 
een klinisch farmacologisch of biofarmaceutisch onderzoek beschrijft. Voor het reglement zie 
onze website.   
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). 
De deadline voor het indienen is 31 december 2021.  

FIGON-DMD 
 
Op 27 en 28 september 2021 werd wederom in de Leidse Stadsgehoorzaal de FIGON-DMD 
georganiseerd. Ondanks het feit dat pas in een laat stadium besloten werd een fysieke 
bijeenkomst te houden, was de opkomst uitstekend. We kijken terug op een zeer geslaagde 
dag, inclusief als vanouds een PhD competitie, interessante parallelsessies (waaronder één 
die door ‘ons’ georganiseerd was met topvoordrachten van Ron Mathijssen, Charlotte Bekker 
en Niels Chavannes) en uitstekende plenaire sprekers. Het was verder een verademing en 
feest om elkaar in levenden lijve te mogen zien en spreken. De volgende FIGON-DMD zal 
vroeger dan normaal georganiseerd gaan worden, namelijk op 1, 2 en 3 juni 2022 in de 
Leidse Stadsgehoorzaal. Deze meeting is vroeger dan anders omdat hij samenvalt met de 
jaarlijkse meeting van de European Federation for Pharmaceutical Sciences (EUFEPS). Wij 
denken dat deze meeting daardoor nog interessanter gaat worden dan dat hij normaal is, 
dus ik zou u willen aanraden om nu al deze dagen te blokkeren in uw agenda. Ik ga er daar 
maar even bij van uit dat we dan niet te maken zullen hebben met de 6e of 7e COVID golf.. 

Jong NVKFB 
 
Graag brengen we “a bitter pill” nog eens onder de aandacht. Kijk op de website  
voor voorgaande casuïstiek en de link die je kunt gebruiken om jezelf aan te melden. Leuk 
om met het opleidingsteam te bespreken! 
 
Vanuit de COZ maken Karin Keijsers en Michiel van Agtmael een landkaart van Nederland 
met best practices qua onderwijs voor fellows klinische farmacologie.  
Als iemand iets wil delen vanuit zijn/haar centrum, graag een mail naar 
agtmael@amsterdamumc.nl.  

Certificeringscommissie  
 
Tijdens de vergadering van de certificeringscommissie d.d. 10 september 2021 zijn 11 
herregistratie-aanvragen beoordeeld en akkoord bevonden. Er zijn 18 opleidingsplannen 
beoordeeld en goedgekeurd. Tevens zijn er 10 kandidaten geregistreerd en gecertificeerd 
als Klinisch Farmacoloog.  
 
 
 
 

https://nvkfb.nl/wetenschap/proefschrift-prijs/
mailto:NVKFB@radboudumc.nl
https://nvkfb.nl/opleiding/farmacologische-quiz/
mailto:agtmael@amsterdamumc.nl
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De planning voor 2022 is als volgt:  
 

Deadline aanleveren stukken Datum vergadering 

14 februari 2022 14 maart 2022 

13 mei 2022 10 juni 2022 

5 augustus 2022 2 september 2022 

14 november 2022 12 december 2022 

 

ECTR  
Zoals de meesten van jullie weten zal per 31 januari 2022 de beoordeling van klinisch 
farmacologische onderzoeksprotocollen gedaan gaan worden volgens de systematiek van 
de Eureopean Clinical Trial Regulation (ECTR). Zoals het er nu naar uitziet zal een deel van 
de beoordeling in dit kader centraal plaats gaan vinden. Het heeft belangrijke gevolgen voor 
de manier van beoordeling van protocollen. Leden die zich hierop willen voorbereiden 
verwijzen we graag naar https://dcrfacademie.nl/ waar u zich op kunt geven voor een cursus 
over de consequenties van de ECTR. 
Ook op de website van de CCMO kunt u zich inlezen, trainingen volgen en webinars kijken. 
 

Erasmus+ subsidie voor EurOP2E (‘European Open Platform for 
Prescribing Education’) 

 

In 2021 heeft het AmsterdamUMC subsidie ontvangen om een actief ‘teach the teacher’ 
netwerk van Europese farmacotherapie docenten te creëren zodat het onderwijs in het 
voorschrijven van medicatie verbeterd en geharmoniseerd kan worden via een 
toekomstbestendig online open onderwijs platform. Met behulp van deze subsidie wordt de 
komende 2 jaar geprobeerd de therapeutische kennis en vaardigheden van toekomstige 
artsen, tandartsen, verpleegkundig specialisten en andere voorschrijvers te verbeteren.  
Als er naast de reeds deelnemende deelnemers nog NVKFB leden zijn die het leuk zouden 
vinden om bij te dragen aan de ontwikkeling van het open onderwijs platform, bijvoorbeeld bij 
de ontwikkeling van Europese toetsvragen, diverse multimedia en onderwijsmethode 
(verwachte tijdsinvestering zal niet meer dan 20 uur per jaar zijn)). Dan kunt u zich melden 
bij Jelle Tichelaar (j.tichelaar@amsterdamumc.nl).   
 
 

Nieuw KNAW advies: meer efficiëntie door innovatie  

 
Nieuwe medicijnen ontwikkelen kost tijd, inspanning en geld. Ontwikkelingen in wetenschap 
en technologie zorgen nog niet altijd voor versnelling.  
In haar rapport inventariseert de KNAW waar de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen 
efficiënter kan: tijdens de ontwikkeling, tijdens het testen van effectiviteit en veiligheid; en in 
het proces na markttoelating en gebruik door de patiënt. Hierbij gaat het rapport in op de 
mogelijkheden die de wetenschap biedt om deze stappen efficiënter te laten verlopen, 
zonder dat dit ten koste gaat van kwaliteit en veiligheid.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdcrfacademie.nl%2F&data=04%7C01%7CSandra.deLeeuw%40radboudumc.nl%7C7a1c8230820f472848bf08d9b6715a4d%7Cb208fe69471e48c48d87025e9b9a157f%7C1%7C0%7C637741420220000489%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Bn%2BUT%2BKSuoVW%2FFTRwtPPnN3BLYbx2On4U5HG8WV1nuQ%3D&reserved=0
https://www.ccmo.nl/onderzoekers/wet-en-regelgeving-voor-medisch-wetenschappelijk-onderzoek/wetten/europese-verordening-voor-klinisch-geneesmiddelenonderzoek-ctr
mailto:j.tichelaar@amsterdamumc.nl
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Ook benadrukt het rapport het belang van een patiëntgerichte aanpak gedurende het hele 
traject van geneesmiddelenontwikkeling. 
 
Het advies pleit voor landelijke coördinatie om het ontwikkelingstraject voor nieuwe 
therapieën soepeler te laten verlopen en medicijnen sneller bij patiënt te krijgen.  
 
Lees meer 
Nieuwsbericht: KNAW pleit voor landelijke coördinatie om geneesmiddelen sneller bij patiënt 
te krijgen  
Adviespagina: Efficiëntere ontwikkeling van geneesmiddelen 
Terugkijken lancering.   
 

Oproep editors 4abstracts clinical pharmacology 
 
Door een aantal jonge NVKFB’ers is er gestart met 4ClinicalPharmacology, een 
maandelijkse nieuwsbrief (dochter van 4abstracts.nl) met de meest 
leuke/interessante/belangrijke abstracts uit British Journal of Clinical Pharmacology, Clinical 
Pharmacology & Therapeutics, Clinical Pharmacokinetics, Journal of Clinical Pharmacology. 
Voor komend jaar zijn wij weer opzoek naar een aantal nieuwe editors. Vooral leerzaam voor 
klinisch farmacologen i.o. Graag aanmelden bij de hoofdredacteur Paola Mian 
(p.mian@umcg.nl).  
 

Aankondigingen van congressen & symposia  
 

Cursus: Medicamenteuze Therapie, 27-28 januari 2022, LUMC 
Medicamenteuze therapie is een dynamisch veld met veel veranderingen. Als medisch 
specialist, huisarts of apotheker is het belangrijk om goed op de hoogte te blijven van de 
nieuwste therapieën en geneesmiddelen. LUMC Boerhaave Nascholing organiseert voor de 
16e keer, een interessante 2-daagse nascholingscursus ‘Medicamenteuze therapie’. 
 
Wat komt er aan bod? In deze cursus wordt u helemaal bijgepraat over de nieuwe 
ontwikkelingen in de farmacotherapie. Op de eerste cursusdag betreft het de ontwikkeling en 
implementatie van vaccinatie tegen COVID, alsmede een aantal nieuwe behandelingen op 
het gebied van de oncologie en hematologie. Op de tweede cursusdag is het programma 
meer divers, en gericht op nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van veel voorkomende 
aandoeningen (zoals diabetes, astma en trombo-embolie). Ook wordt aandacht besteed aan 
veiligheid van geneesmiddelen, en aan off-label voorschrijven. evaluatie van bestaande 
therapieën met geneesmiddelen waar indicaties in de therapie van veranderen, bijwerkingen 
van geneesmiddelen en handvaten hoe je hier in de praktijk mee om kunt gaan. 

Bent u praktiserend (ziekenhuis-)apotheker, (huis)arts, internist, deelspecialist binnen de 
inwendige geneeskunde, geriater, klinisch farmacoloog of in opleiding voor een van deze 
specialismen? Meld u dan nu aan voor deze cursus via de website. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fknaw.nl%2Fnl%2Factueel%2Fnieuws%2Fknaw-pleit-voor-landelijke-coordinatie-om-geneesmiddelen-sneller-bij-patient-te-krijgen&data=04%7C01%7CNVKFB%40radboudumc.nl%7C32c5d9df2849425431b808d988b0c3bb%7Cb208fe69471e48c48d87025e9b9a157f%7C1%7C0%7C637691116030429006%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Duac5bbsK0k8bM8KJT5%2FWA3Q8BdB2b9aFnMBBO38AAQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fknaw.nl%2Fnl%2Factueel%2Fnieuws%2Fknaw-pleit-voor-landelijke-coordinatie-om-geneesmiddelen-sneller-bij-patient-te-krijgen&data=04%7C01%7CNVKFB%40radboudumc.nl%7C32c5d9df2849425431b808d988b0c3bb%7Cb208fe69471e48c48d87025e9b9a157f%7C1%7C0%7C637691116030429006%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Duac5bbsK0k8bM8KJT5%2FWA3Q8BdB2b9aFnMBBO38AAQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fknaw.nl%2Fnl%2Fadviezen%2Flopende-adviezen%2Fefficientere-ontwikkeling-van-geneesmiddelen&data=04%7C01%7CNVKFB%40radboudumc.nl%7C32c5d9df2849425431b808d988b0c3bb%7Cb208fe69471e48c48d87025e9b9a157f%7C1%7C0%7C637691116030448918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=2tsrsCzDqxTwDEAE9anT5nvFhKMSH4NPKtx%2F8X2rk4c%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fqx8aXA9Vhk4&data=04%7C01%7CNVKFB%40radboudumc.nl%7C32c5d9df2849425431b808d988b0c3bb%7Cb208fe69471e48c48d87025e9b9a157f%7C1%7C0%7C637691116030448918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nm%2BVCl%2B5bOJiyEU934eJ4dZhQWRhJkn0zljAZcsn1ec%3D&reserved=0
mailto:p.mian@umcg.nl
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boerhaavenascholing.nl%2Fmedische-nascholing%2F2022%2Fmedicamenteuze-therapie-2022%2F&data=04%7C01%7Cnvkfb%40radboudumc.nl%7Cb51bc6dd7d3a425d5e9408d9ab67c00d%7Cb208fe69471e48c48d87025e9b9a157f%7C1%7C0%7C637729284376332192%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZrYsgbaFo4pPuyxy16oOeo48ySTW5m4EI8IC3urDDoA%3D&reserved=0
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FIGON 2022 met EUFEPS 
1-3 juni 2022, zie ook blz 3 van deze nieuwsbrief. 

 
Eerste aankondiging: afscheid prof. Ton de Boer Universiteit Utrecht 22 juni 2022  
Op woensdag 22 juni 2022 zal prof.dr. Ton de Boer, hoogleraar Grondslagen van de 
Farmacotherapie, afscheid nemen van de Universiteit Utrecht. Om 16.15 uur vindt zijn 
afscheidslezing plaats in de Domkerk met aansluitend een receptie. Voorafgaand aan deze 
lezing wordt een symposium met verschillende sprekers georganiseerd rondom het thema 
"Geneesmiddeleffecten' met aandacht voor onderwijs, onderzoek en valorisatie (start 13:00). 
In het voorjaar zal de uitnodiging worden verstuurd en kunt u zich voor deze feestelijke 
gebeurtenissen aanmelden.  
 

EACPT meetings 
Het 15e congres van de EACPT in Athene is uitgesteld naar 26-28 juni 2022. Details over 

deze bijeenkomsten vindt u op deze website.   

 

Teach the Teacher  
In 2022 vindt de Teach the Teacher workshop plaats op vrijdag 7 oktober in Nijmegen.  
Het aantal plaatsen is beperkt en wordt toegekend naar de volgorde van inschrijving.  
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij het secretariaat van de NVKFB, 
nvkfb@radboudumc.nl  
 

Master Course Pediatric Oncology 

De Master Course biedt een theoretisch en toegepast curriculum voor kinderartsen in 
opleiding (fellows) en andere collega’s werkzaam binnen de kinderoncologie die op een 
gevorderd niveau willen worden geschoold. Het curriculum bestaat uit vier modules: 
Algemene aspecten, Hemato-oncologie, Neuro-oncologie en Solide tumoren. De Master 
Course wordt voor de derde keer gehouden. Collega’s uit de hele wereld nemen deel aan de 
Master Course. 

Data live dagen 
Module 3.1 - Algemene aspecten – heeft al plaatsgevonden in november 2021 
Module 3.2 - Hemato-oncologie - 21 & 22 april 2022 
Module 3.3 - Neuro-oncologie - 10 & 11 november 2022 
Module 3.4 - Solide tumoren - 20 & 21 april 2023 

Mocht je interesse hebben om deel te nemen, stuur dan een e-mail 
naar academy@prinsesmaximacentrum.nl om een persoonlijke uitnodiging te ontvangen. 
 
 

https://www.eacpt2022.org/
mailto:nvkfb@radboudumc.nl
mailto:academy@prinsesmaximacentrum.nl
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SAVE THE DATE CBG Introductie voor Klinisch Farmacologen in opleiding  
 
Op 20 april 2022 vindt er een bijeenkomst “introductie CBG voor klinisch farmacologen in 
opleiding” plaats. In deze bijeenkomst krijg je een indruk van de verschillende procedures in 
Europa om geneesmiddelen op de markt te krijgen, hoe we naar een registratiedossier kijken 
en van het belang van regulatory science. Er zijn nog plaatsen beschikbaar, dus heb je 
interesse? Aanmelding vóór 13 april 2022 mailen naar: science@cbg-meb.nl  
Datum:  20 april 2022 
Tijd:   12:00 – 17:00 uur 
Locatie:  CBG, Graadt van Roggenweg 500, Utrecht* 
Contactpersoon: Elif Akyuz  
    
Programma: 
 

• Inloop met lunch 

• Welkom dagvoorzitter 

• Over het CBG, wettelijke taken en wat daarbij komt kijken 

• Beoordelen van een klinisch dossier, hoe gaat dat in zijn werk? 

• Farmacokinetiek en Generieke geneesmiddelen 

• Pauze 

• Biosimilars anders dan generieken? 

• Post-marketing surveillance 

• Uitdagingen op het gebied van Regulatory Science 

• Afsluiting dagvoorzitter  
 
*mocht het i.v.m. de Coronamaatregelen niet mogelijk zijn om fysiek te vergaderen, dan zal 
de middag online plaatsvinden van 13:00 – 15:30 uur.  

Benoemingen  
 
Following a vote of the membership, the American College of Clinical Pharmacology

®
 

(ACCP) is pleased to announce the results of the 2021 Regents Election. Newly-elected 
Regents for the 2022 - 2026 term are:  
 

• Otito Iwuchukwu, PhD, FCP 
• Catherijne Knibbe, PharmD, PhD, FCP 
• Arun Ram, MD, FCP 

 
The primary responsibility of the Board of Regents is to set policy and annual or longer term 
goals and objectives, including but not limited to: 
 

• overseeing the transaction of business required to fulfill the purpose and objectives of 
ACCP; 

• regulating and conserving the property interest of ACCP; 
• overseeing expenditures and approving or disapproving the recommendations of 

Standing and other Committees.  
 

mailto:science@cbg-meb.nl
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Support and guidance from the Board of Regents will be critical as ACCP looks to the future 
and evolves to better serve the needs of its Members. The new Regents will begin a five-
year term in February 2022. Please join us in congratulating Drs. Iwuchukwu, Knibbe and 
Ram in their new roles!  
 

Catherijne Knibbe, PharmD, PhD, FCP 
Professor of Individualized Drug Treatment, Div of Systems Biomedicine & 
Pharmacology (Quantitative Clinical Pharmacology), Leiden Academic Centre for Drug 
Research, Leiden Univ 
 

Dr. Knibbe joined ACCP in 2018 and became a Fellow in 2019. She currently serves on the 
Membership Committee and has attended ACCP Annual Meetings since 2017. Dr. Knibbe 
served as as an ACCP Annual Meeting Faculty Speaker in 2017, 2018 and 2020 and was an 
On-site Poster Judge at the 2017, 2018 and 2019 ACCP Annual Meetings. She has 
submitted Honors & Awards nominations and manuscripts to The Journal of Clinical 
Pharmacology. 

 

Terugkijkend op deze nieuwsbrief doet het me goed te constateren dat het normale klinisch 
farmacologische leven weer op gang lijkt te komen. Ik wil u allen van harte stimuleren hier 
als vanouds aan deel te nemen. Ik wens u een mooie najaar toe. 

Met vriendelijke groet, 

Kees Kramers 

 
 
 
 
 


