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Geachte leden,
Nog net voor het zomerreces sturen we u deze zonnige nieuwsbrief. Het was mogelijk om
onze voorjaarsdag fysiek te organiseren in Groningen. Wat we vroeger heel gewoon vonden,
vinden we nu een geschenk. Zo leert COVID ons bepaalde dingen in het leven te waarderen.

Bestuur
Prof. dr. Ron Mathijssen, internist in het Erasmus MC is tijdens de Algemene
Ledenvergadering benoemd als lid van het bestuur en volgt daarmee dr. Marleen Kemper
op.
Prof. dr. Marjolijn Lub-de Hooge is benoemd als lid en volgt hiermee prof. dr. Eric van Roon
op.
Het bestuur is Marleen en Eric zeer erkentelijk voor hun grote inzet in het bestuur van de
vereniging.
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).
Op 8 juli om 16.15 uur spreekt Prof. Robert Rissmann zijn inaugurele rede uit met als titel
‘The Golden Hour of Skin’. We wensen Robert alvast veel succes en nog meer plezier bij het
uitspreken van deze rede.
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Voorjaarsdag
Op 1 april 2022 vond wederom samen met de NVF de voorjaarsdag plaats in Groningen in
de sfeervolle ambiance van de Martinikerk. Het was soms een beetje koud, maar we kunnen
toch terugkijken op een zeer geslaagde dag, waarbij er zelfs een spreker vanuit de VS (Prof.
Dr. Donald Ingber, Harvard University) per zoom een voordracht hield over Human Body-onChip en de oratie van prof. Dr. Marjolein Lub gestreamd werd.
Tijdens onze ALV werd Dick de Zeeuw tot erelid van de vereniging benoemd, vanwege zijn
grote verdienste voor de Klinische Farmacologie in het algemeen en onze vereniging in het
bijzonder.
Aan het einde van de dag zijn diverse prijzen uitgereikt, de onderwijsprijs is gewonnen door
Birgit Koch en Floor van Rosse. De Top Publicatieprijs (betrof publicaties uit 2020) is
gewonnen door Jolien Freriksen. De proefschriftprijs is gewonnen door Semra Paliꞔ.
Tenslotte werd de posterprijs uitgereikt aan Sjoukje van der Hoek.
Maar het fijnste was het om elkaar weer te zien en te spreken!

FIGON-DMD
De FIGON-DMD en EUFEPS dagen vonden plaats op 1, 2 en 3 juni in Leiden. Ook deze
bijeenkomst vond plaats in een heel bijzondere ambiance, namelijk de Leidse
Stadsgehoorzaal en we hebben heerlijk gegeten in het museum Naturalis, dus Leiden liet
zich van zijn beste kant zien. Maar er was een natuurlijk ook prachtig wetenschappelijk
programma. Doordat er een gecombineerde meeting met de EUFEPS was, was deze
bijeenkomst nog internationaler dan normaal. Onze vereniging speelde een belangrijke rol in
het organiserend comité en de organisatie van diverse parallel sessies. Volgende jaar zal de
de FIGON-DMD weer gewoon rond begin oktober plaats gaan vinden. Zorg dat u erbij bent!

Jong NVKFB
Jong NVKFB verwelkomt Berdien Oortgiesen als nieuw lid. Anne Smits en Linda Henricks
hebben de Jong NVKFB verlaten, we danken hen voor hun inspanningen bij de oprichting en
erna.
Nieuwe leden zijn altijd welkom. Lijkt het je wat of twijfel je, je kunt altijd een keer aansluiten
bij de eerstkomende vergadering in september.
In 2023 is zoals hopelijk iedereen weet de EACPT-meeting in Rotterdam. We organiseren op
de zaterdag een pre-meeting voor “young clinical pharmacologists” (in opleiding en jonge
klaren). Als je het leuk vindt om mee te denken over een spetterend programma om
ervaringen uit te wisselen met collega’s uit heel Europa en hen beter te leren kennen tijdens
een social event, kun je ook contact opnemen met j.versmissen@erasmusmc.nl.

Certificeringscommissie
De planning van vergaderingen van de certificeringscommissie voor de tweede helft van
2022 is als volgt:
Deadline aanleveren stukken
5 augustus 2022
14 november 2022

Datum vergadering
2 september 2022
12 december 2022
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Boek “Bescherming van proefpersonen in klinische research – de
toetsing van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen”
Marcel Kenter en Henk Visser hebben bovenstaand boek geschreven, dat enkele weken
geleden bij NWOP in Den Haag is gepresenteerd. In hoofdstuk 13 wordt verder ingegaan op
de rol van de klinisch farmacoloog en ziekenhuisapotheker in de erkende METC en de
CCMO.
In de laatste hoofdstuk van het boek worden voorstellen gedaan om het Nederlands
decentrale toetsingssysteem met erkende METC’s en de CCMO toekomstbestendig te
maken. Het boek is te koop via deze website.

Aankondigingen van congressen & symposia
Pharmacology 2022
13 - 14 September 2022
ACC, Liverpool - a multipurpose arena and convention centre in the heart of Liverpool,
England
Registration open
Join us from 13 - 14 September for our annual meeting, Pharmacology 2022, in the beautiful
city of Liverpool. This meeting is the highlight of the Society’s year and your chance to
connect with hundreds of fellow scientists from across the pharmacology and therapeutics
community.
You will hear from world-class experts in our plenary sessions, discover the detail in our
topical themed symposia, and share knowledge and ideas in our interactive workshops.
Pharmacology 2022 brings together students, researchers, people working in industry,
academics, and clinicians from across the globe to meet, share science, and network.
For a taste of what to expect, take a look at the highlights from Pharmacology 2020 and
2021.
CPD points from the Royal College of Physicians and Royal Society of Biology are available
at this meeting. You will be emailed a certificate of attendance with CPD points after the
meeting.
If you have any questions about Pharmacology 2022, please contact meetings@bps.ac.uk.
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IATDMCTG Praag 2022, 18-21 September 2022
The 20th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology
(IATDMCT 2022) will be held from Sunday 18th to Wednesday 21st September 2022 in
Prague, Czech Republic. IATDMCT 2022 will be the 20th opportunity for experts in
Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology from the whole world to meet and
shape the future of our field. The theme of the congress is Bridging the Troubled Waters.
More info, see: https://www.iatdmct2022.org/.

Uitnodiging klinische farmacologie opleidingsdag bij Roche
Ook dit jaar is er kans om een uniek kijkje in de keuken van de farmaceutische
industrie te nemen. Deze dag kom je erachter wat er allemaal bij de ontwikkeling van
een geneesmiddel komt kijken; vanaf de strategische weg tot een
handelsvergunning/registratie en kwaliteitsbewaking tot aan financiering en mooie
samenwerkingsprojecten in de zorg, het hele spectrum komt aan bod. Daarnaast wordt
er ingegaan op de rol van de industrie en de uitdagingen rondom personalized
healthcare (PHC) en het gebruik van data. De ochtend is plenair en in de middag is er
een keuzeprogramma aan. Uiteraard is er ook deze keer de mogelijkheid om alle
vragen die je altijd al had aan de farmaceutische industrie te stellen. Er zijn 25
plaatsen, dus meld je snel aan!
Wanneer: Vrijdag 23 september 2022
Tijden: Inloop vanaf 9.30, start programma 10:00 en einde rond 16.00 uur
Waar: Roche kantoor in Woerden (Beneluxlaan 2A)
Inschrijven: Voor 1 augustus 2022 via deze link.

ACCP Annual Meeting, Bethesda, MD, USA, 25-27 September 2022
The annual meeting of the American College of Clinical Pharmacology, "Transforming
Global Health through Clinical Pharmacology" will take place in Bethesda, Maryland.
Enjoy three days of educational sessions that include a diverse, global representation
of Faculty Speakers from clinical, academic, industry, regulatory and consulting
perspectives.
More info or registration via this link.

Teach the Teacher
In 2022 vindt de Teach the Teacher workshop plaats op vrijdag 7 oktober in Nijmegen.
Deze cursus is zo goed als vol.
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij het secretariaat van de NVKFB,
nvkfb@radboudumc.nl. Wanneer er voldoende belangstelling is, kan er besloten worden om
in het voorjaar van 2023 een extra cursus te geven.
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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 – heeft al plaatsgevonden op 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.

METC Onderwijsdag 16 november 2022
We willen dit jaar weer een fysieke METC onderwijsdag organiseren op woensdag 16
november in Leiden en benaderen hiervoor eerst degenen die zich al hadden aangemeld
voor de eerdere cursus.

Benoemingen
Dr Geert Jan Groeneveld appointed professor Clinical Neuropharmacology at the
Leiden University Medical Center.
We are very proud to announce that one of our top scientists, Dr Geert Jan Groeneveld MD,
PhD, has been appointed as professor Clinical Neuropharmacology at the Leiden University
Medical Center on 01 October 2020. This will further strengthen CHDR’s unique position in
which we lead driven by knowledge to serve our clients best, and it will give an important
stimulus to the academic collaboration between LUMC and CHDR in the field of neurology
and (neuropathic) pain.
About Geert Jan Groeneveld
Geert Jan Groeneveld (1971) trained as a Neurologist at the University Medical Center
Utrecht, where he also obtained his PhD on the subject of new pharmacotherapeutic
treatment strategies for amyotrophic lateral sclerosis. Before joining CHDR, he worked on
enzyme replacement therapy for Pompe disease and on gene therapy for Parkinson’s
disease at the biotechnology company Genzyme. In 2009, he was appointed Research
Director at CHDR, responsible for research in the areas of neurology and pain. He is a
board-certified clinical pharmacologist and from 2009 to 2017 held a position as staff
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member in the Department of Neurology at the VU Medical Center in Amsterdam. Since
2017 he has worked as a neurologist in the Pain outpatient clinic of the Department of
Anesthesiology at the Leiden University Medical Center, where he sees patients with
neurological causes of chronic pain. He has published more than 80 scientific articles in
peer-reviewed journals and is actively involved in the training of PhD students at CHDR. He
serves on the editorial boards of the British Journal of Clinical Pharmacology and Clinical
Translational Sciences. In January 2018, he became CSO/CMO of CHDR and is one of the
members of the Board.
Koen Grootens benoemd tot bijzonder hoogleraar Gedeelde besluitvorming bij
ernstige psychische aandoeningen
Tilburg University heeft per 1 april 2022 Koen Grootens benoemd tot bijzonder hoogleraar
Gedeelde besluitvorming bij de behandeling van patiënten met ernstige psychische
aandoeningen bij Tranzo (Tilburg School of Social and Behavioral Sciences). De leerstoel is
gericht op het verbeteren van de uitvoering van gedeelde besluitvorming bij de behandeling
van mensen met ernstige psychische aandoeningen, zoals psychoses of depressies. De
leerstoel is gevestigd door Reinier van Arkel, instelling voor gespecialiseerde geestelijke
gezondheidszorg.
De complexiteit en diversiteit van ernstig psychische aandoeningen (EPA’s), leidt tot grote
persoonlijke en maatschappelijke gevolgen. Er zijn gepersonaliseerde behandeltrajecten
nodig, waarover zeer zorgvuldig samen met patiënten gecommuniceerd en besloten moet
worden. Deze gedeelde besluitvorming is hét sleutelmoment binnen herstelgerichte
zorgprocessen van de gespecialiseerde ggz. Er is echter nog een flinke kloof tussen de
beschikbaarheid van evidence based behandelingen enerzijds en de toepasbaarheid van
deze behandelingen in de praktijk anderzijds. Daardoor lukt het onvoldoende om tot
effectieve zorg te komen bij de groep cliënten met EPA.
Koen Grootens: “In de dagelijkse praktijk kan het een flinke zoektocht zijn om tot de juiste
behandeling te komen voor mensen met ernstige, langdurige en meervoudige psychische
problemen. In wetenschappelijk onderzoek is deze groep helaas nog onvoldoende
vertegenwoordigd. De wens om alle cliënten eigen regie te geven in de zorg leeft, maar is
soms erg uitdagend om vorm te geven in de spreekkamers.”
Over Koen Grootens
Koen Grootens is werkzaam als psychiater-klinisch farmacoloog bij Reinier van Arkel in ’sHertogenbosch en is opleider van artsen tot psychiater. Hij is als wetenschappelijk
onderzoeker actief in vraagstukken rond gedeelde besluitvorming en afwegingen rond
farmacotherapeutische zorg bij patiënten met ernstige psychische aandoeningen.
--Rest mij u een niet al te hete en hopelijk coronavrije zomer toe te wensen!
Met vriendelijke groet,
Kees Kramers
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