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Jaarverslag 2013 NVKFAZ 
 
Bestuur 
Voorzitter  Jani Hoek 
Vicevoorzitter   Vacant 
1

e
 Secretaris  Christa Westra 

2
e
 Secretaris  Ben Greijdanus 

1
e 
Penningmeester René Wisselo 

2
e 
Penningmeester Vacant 

Lid   Vacant 
 
Voornaamste aandachtspunten van het bestuur in het afgelopen jaar: 
 
BV-Vergadering 
Het bestuur is in 2013 vier maal bij elkaar geweest om te vergaderen. Deze vergaderingen zijn drie maal 
gehouden in Brasserie Royal Kroonenburg in Amersfoort en één maal in De Tabaksplant in Amersfoort 
 
Gezamelijke vergaderingen met bestuur, afvaardiging uit commisies en VR 
Tweemaal is er een gezamenlijke vergadering geweest. Eenmaal in het voorjaar en volgens traditie de laatste 
donderdag in november. 
 
ALV 2013 
Paul Verduijn verlaat, na 3 * 3 jaar een bestuursfunctie te hebben vervuld, het bestuur.  
Christa Westra neemt plaats in het bestuur in de functie van 1

e
 secretaris. Door haar toetreden blijft het bestuur 

op zijn minimale sterkte 
Het bestuur is blij dat Astrid Brouwer ook in 2013 de ledenadministratie wil blijven verzorgen. 
 
Leden  
Eind 2013 telde de NVKFAZ 231 leden. Het up to date houden van het totale ledenbestand blijft een punt van 
aandacht. Mutaties in adressering, e-mailadres, personeelsbestand etc. kunnen via de www.nvkfaz.nl worden 
doorgegeven. Alleen met complete gegevens kan de NVKFAZ jullie bereiken. 
 
Commissies en Verenigingsraad 
Er is besloten dat de commissies 2x per jaar bij elkaar moeten komen. De commissies en de Verenigingsraad 
mogen éénmaal per jaar uit eten op kosten van de vereniging. 
 
Namens het bestuur, Jani Hoek, voorzitter 
 

Activiteitencommissie 2013 
 
Samenstelling van de commissie in 2013 
Voorzitter   : Jeroen den Burger, VU Amsterdam 
Secretariaat   : Cyrien Linders, Catherina Ziekenhuis Eindhoven 
Lid    : Annelies Egas, UMC Utrecht 
Lid    : Jeroen Welzen, AZM Maastricht 
Afgevaardigde bestuur  : Jani Hoek 
 
Het doel voor het jaar 2013 was om meer evenementen te organiseren dan alleen de ALV en Themamiddag. 
Om verschillende redenen is dit helaas niet gelukt. Dit blijft echter wel een streven.  
 
Op 29-08-2012 is er vergaderd in Utrecht om de ALV en Symposium middag 2013 op te zetten. Tijdens deze 
vergadering is de enquête besproken die gehouden is na de ALV en Symposium middag van 2012. Hieruit is 
geconcludeerd dat veel zaken prima verzorgd zijn, maar dat er ook verbeterpunten zijn. Naar aanleiding 
hiervan is dan ook geprobeerd om de puntjes op de i te zetten voor 2013.  
 
De ALV en Symposium middag was dit jaar georganiseerd op het Mediapark te Hilversum. Terugkijkend op de 
dag was het teleurstellend dat de opkomst heel laag was, er is dan ook dit jaar wederom een enquête 

http://www.nvkfaz.nl/


 
Jaarverslag NVKFAZ 2013   

 
  2 
    

gehouden. Deze enquete is aan alle leden gestuurd om een goed beeld te krijgen waarom de opkomst zo laag 
was. Hieruit kwam naar voren dat veel leden tevreden zijn over de organisatie en dat er geen duidelijke reden 
was waarom de opkomst zo laag was. Wij gaan er dan ook vanuit dat het een combinatie was van 
verschillende factoren en beschouwen het als incident.  
 
De samenstelling van de commissie is dit jaar veranderd, Paul Zijlstra heeft de commissie verlaten. In zijn 
plaats heeft Annelies Egas van het UMC Utrecht plaatsgenomen. Tevens is niet langer Paul Verduin maar Jani 
Hoek de vertegenwoordiger namens het bestuur. Er is dit jaar op 22-10-2013 in deze nieuwe samenstelling 
vergaderd.  
 
Voor het jaar 2014 staat er natuurlijk weer een ALV en Symposium middag op het programma. Zoals eerder 
genoemd proberen we dit jaar een extra activiteit te organiseren en hopen we op een hoge opkomst voor de 
ALV en Symposium middag! 
 
Wij wensen iedereen een mooi en voorspoedig 2014 toe, 
 
De activiteitencommissie 
 

 

Analyse- en KAM commissie 2013 
 
Samenstelling van de commissie in 2013 
Voorzitter   : Willy Ramp-Koopmanschap, LUMC Leiden 
Notulist    : Henk de Vos, Isala klinieken Zwolle 
Lid    : Erik Olyslager, Gelre ziekenhuis Apeldoorn 
Lid    : Bart van der Nagel, ErasmusMC 
Afgevaardigde bestuur  : Ben Greijdanus, UMC Groningen 
 
In 2013 is de samenstelling van de commissie gewijzigd. René Vos heeft ons verlaten. Bart van der Nagel is 
onze commissie komen versterken. Afgevaardigde van het bestuur is Ben Greijdanus die in de plaats is 
gekomen van Jani Hoek. We zijn in 2013 twee maal bij elkaar geweest.   
 
De commissie heeft het afgelopen jaar gewerkt aan nieuwe onderwerpen voor  gebruikersbijeenkomsten. Wat 
wij wilden bereiken is niet alleen een gebruikersbijeenkomst voor de TDM en toxicologie kant maar ook voor 
farmaceutische kwaliteitscontrole.  
Met al deze plannen is er in 2013 geen gebruikersbijeenkomst georganiseerd maar we zullen  in 2014, met 
verschillende onderwerpen, ons weer laten zien. 
 
Website 
De website is, net als andere jaren, wel moeilijk te ‘vullen’ met onderwerpen. Hopelijk zal het volgend jaar 
anders zijn met de vernieuwde site! 
 
Namens de analyse- en KAM commissie, Willy Ramp-Koopmanschap, voorzitter. 
 
 

Opleidingencommissie 2013 
 
Samenstelling van de commissie in 2013 
Ben Snel   Secretariaat, Rivierenland Tiel 
Bart Ruiter  Archivaris, notulist, NFI Den Haag 
Corrie Haring  Afgevaardigde begeleidingscommissie, AHZ Den Haag 
René Wisselo   Afgevaardigde bestuur, SFG Rotterdam 
Arno Sinjewel  Voorzitter, VU Amsterdam 
Vacant   lid 
 
In 2013 is de introductiecursus door alle 11 deelnemers succesvol afgerond. 8 cursisten hebben de toxcursus 
in het UMCG succesvol doorlopen. Er is het afgelopen kalenderjaar één diploma klinisch famaceutisch 
specialist uitgereikt.  
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Het voorstel voor het aanpassen van de opbouw van de cursussen is verder uitgewerkt. Dit is voorgelegd aan 
de VR, die een reactie hebben geformuleerd. Dit geeft input voor het verdere proces, dat in 2014 vorm moet 
krijgen.  
 
Het faciliteren van deze specialistische opleidingen, wordt mogelijk gemaakt door een select aantal 
commissieleden en afgevaardigden. Met volle overgave combineren zij werkzaamheden voor de opl cie met 
drukke werkagenda’s. Dit verdient een groot compliment.  
 
Tenslotte wil ik de docenten en beoordelaars ontzettend bedanken.  
 
Namens de opleidingscommissie, 
 
Arno Sinjewel , Voorzitter 
 

Website, communicatie & PR commissie 2013 
 
Samenstelling van de commissie in 2013: 
Voorzitter: Hiltjo Kuiper, UMCG Groningen 
Lid:   Paul Verduin, Meander MC Amersfoort 
Lid:  Paul Zijlstra, VU Amsterdam 
Vertegenwoordigers commissies: 
Analysecommissie: Willy Ramp, LUMC Leiden 
Activiteitencommissie: Cyrien Linders, Catherina Ziekenhuis Eindhoven 
Verenigingsraad: Liesbeth de Wolf, OLVG Amsterdam 
Opleidingencommissie: Bart Ruiter, NFI Den Haag 
Martijn Meuleman, UMC Radboud, Nijmegen 
Annelies Egas, UMC Utrecht 
 
Stand van zaken 
Begin 2013 hebben wij als groep enthousiastelingen (Martijn, Annelies,Willy, Hiltjo,Paul Verduin, Cyrien, Paul 
Zijlstra, Liesbeth, Bart) geprobeerd om de website van de NVKFAZ vlot te trekken. De website wordt weinig 
bezocht. En het prikbord op de site wordt weinig gebruikt of er kwam te weinig respons op de gestelde 
vragen.Verder was de indeling van de website niet meer logisch. 
Geprobeerd is om meer logica in de structuur aan te brengen. Om meer leden bij de vereniging te betrekken 
zijn ook de linken naar Facebook en LinkedIn toegevoegd.  
De NVKFAZ Facebook groep was al een bestaande groep en wordt beheerd door Paul Zijlstra, hier worden 
alleen leden toegelaten (per 13-02-2014 ledenaantal 43). 
De LinkedIn groep is april 2013 opgestart en wordt beheerd door Hiltjo Kuiper. Hier worden personen 
toegelaten die met ons vakgebied te maken hebben. Uiteraard de NVKFAZ leden, maar ook 
vertegenwoordigers van verschillende firma's en inmiddels ook leden die niet meer in de ziekenhuiswereld 
zitten, maar nog wel actief zijn in de farmaceutische wereld en goed mee kunnen discussiëren over 
verschillende zaken (per 13-02-2014 ledenaantal 23). 
Daar waar Facebook de luchtige zaken van de vereniging laat zien, is LinkedIn meer voor de serieuze kant van 
de vereniging. 
 
De website zelf is op dit moment een beetje een chaos. De menustructuren zijn niet meer logisch en sommige 
koppelingen zijn verkeerd. Ook moet er vaak in te veel lagen gezocht worden naar het juiste item. 
Dit heeft er toe geleid dat er een wensenlijstje is gemaakt en deze is voorgelegd aan het bestuur en vervolgens 
aan de website bouwer. Hieruit is een offerte ontstaan, wat weer heeft geleid tot een (bijna) geheel nieuwe site 
met minder lagen en een duidelijker menustructuur én een verbeterde agendafunctie. Hoe het er daadwerkelijk 
uit gaat zien weten we nog niet. Het staat alleen in woorden op papier. 
Mede hierdoor is er aan de huidige site niet veel meer bijgeschaafd door de website Cie. 
 
Het NVKFAZ bestuur heeft 28 november vergaderd met o.a. als agendapunt de website. Om tot de beslissing 
over te gaan om de offerte te accepteren van de nieuwe site, moest er een plan van aanpak komen, waarin 
staat beschreven hoe de vernieuwde website na introductie onderhouden wordt. Hoe houden we de website 
aantrekkelijk en actueel. 
De aanpak zoals die de laatste jaren gehanteerd is, heeft niet zijn uitwerking gehad. Per commissie waren er 
mensen verantwoordelijk voor (actuele) inhoud. Veel informatie werd te laat of niet geplaatst. Ook de 
agendafunctie voldeed niet aan de wensen van de website Cie. 
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Eind 2013 hebben zich 7 mensen aangemeld voor het beheer van de website (Paul Verduin, Hiltjo Kuiper, Paul 
Zijlstra, Cyrien Linders, Liesbeth de Wolf, Willy Ramp-Koopmanschap en Bart Ruiter) 
Er is niet meer gedaan aan werving voor deze commissie. Dit is begin 2013 reeds gedaan en heeft een groep 
opgeleverd van 9 personen. Binnen deze groep is er (eind 2013) geinventariseerd wie mee wil helpen aan het 
beheer van de website in de toekomst. 
 
Begin februari 2014 is het bestuur weer bijeen geweest en heeft toestemming gegeven voor de nieuwe 
website. Binnenkort volgt een vergadering met de website Cie en de webbouwer. Hier zullen concrete 
afspraken gemaakt worden.  
 
Wordt vervolgd. 
 
Hiltjo Kuiper 
 
 

Vereningsraad NVKFAZ 2013 
 

Afgevaardigden per regio: 
Regio Noord:  Mariet Dijkgraaf, Deventer Ziekenhuis 
   Jan Wieferink, Gelre Ziekenhuis, Apeldoorn 
Regio Midden:  Harry Kapelle, meander MC, Amersfoort 
   Ragna Meenhorst, Tergooiziekenhuizen, Blaricum 
   Liesbeth de Wolf, OLVG, Amsterdam (voorzitter) 
Regio Zuid:  Christ Pijnenburg, Ziekenhuis Noord Brabant, Den Bosch 
   Eric Machielsen, Catherina Ziekenhuis, Eindhoven (notulist) 
Regio Zuid Holland: Christa Westra, AHZ Den Haag 
   Robert Romijn, Maasstad ziekenhuis, Rotterdam 
 
De VR bestaat uit leden die als afgevaardigden van hun regio 2 keer per jaar samen komen om zaken te 
bespreken die landelijk of in de regio’s leven. Het is een schakel tussen de leden en het bestuur.  
 
In 2013 zijn er 2 vergaderingen van de VR geweest. Waarvan 1 keer met het bestuur en afgevaardigden van 
de commissies.  
 
De belangrijkste zaken zijn hieronder samengevat:  
- Het bespreken van het voorstel van de opleidingscommissie over het opsplitsen van de opleidingen in een 
farmaceutisch en een klinisch farmaceutisch deel. De reactie van de VR is schriftelijk en mondeling 
teruggekoppeld naar de opleidingscommissie. 
- Het evalueren van de ALV en themamiddag. Ideeën hierover zijn teruggekoppeld naar de 
activiteitencommissie. 
- Het evalueren van de website en de mogelijkheid van sociale media.  
- Het doorspreken van de activiteiten van de regio’s en de verschillende commissies. Conclusie: regio Zuid 
heeft al sinds 2010 niet meer vergaderd. Dit is zorgelijk. Er wordt aan AZM gevraagd om een nieuwe 
vergadering te plannen. 
- Ruimte maken voor nieuwe leden; bij de VR in juni 2013 zijn weer 2 introducés aanwezig geweest bij de VR. 
Dit is goed bevallen, en zal herhaald worden in 2014. Elke regiovertegenwoordiger zal dan weer een introducé 
meenemen. 
- Er zijn grote zorgen over het voortbestaan van de vereniging. 2 bestuursleden zijn aan het einde van hun 
termijn en zullen het bestuur verlaten. Liesbeth zal in 2014 de overstap naar het bestuur maken. Maar er zijn 
nog meer nieuwe bestuursleden nodig zijn om de NVKFAZ te besturen. 
  
Namens de VR, Liesbeth de Wolf 

 


