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Jaarverslag 2017 NVKFAZ 

Bestuur 
Voorzitter  Liesbeth de Wolf 
Penningmeester  Vincent Attevelt 
Secretaris  Christa Westra 
Lid   Henri Robben 
Lid   Marry Duin 
Lid   Jeroen den Burger 
Lid   Ragna Meenhorst 
 
In 2017 is Ragna Meenhorst het bestuur komen versterken. Halverwege het jaar hebben we helaas 
afscheid moeten nemen van bestuurslid Marry Duin, wegens persoonlijke omstandigheden. 
 
Het bestuur heeft in 2017 4 keer vergaderd. De laatste vergadering in november 2017 was zoals elk 
jaar een gezamenlijke vergadering met bestuur, afvaardiging uit commissies, VR, vakbond en PR.  
 
Leden  
Het ledenaantal is met 237 leden ongeveer gelijk gebleven t.o.v. vorig jaar. 
Veel mensen geven tegenwoordig hun mutaties door aan het secretariaat. Heel fijn! 
 
Uitgereikte diploma’s 
In 2017 is er 1 diploma klinisch farmaceutisch specialist uitgereikt aan: Sjoukje Kunnen. 
In 2018 wordt de laatste kans geboden om dit diploma te behalen.  
I.v.m. de hervorming van de opleidingen is het daarna niet meer mogelijk. 
 
Certificaten 
Vanaf dit jaar krijgen alle deelnemers aan de activiteiten georganiseerd door de NVKFAZ een bewijs 
van deelname. Verder krijgen de actieve leden (in bestuur en commissies) een bewijs van hun inzet 
voor de vereniging. 
 
Georganiseerde bijeenkomsten 
In 2017 zijn er, naast de ALV en themamiddag, nog een aantal bijeenkomsten georganiseerd door de 
NVKFAZ, te weten, een jongerendag (10 okt. 2017), een bijeenkomst voor hoofdanalisten (26 okt. 
2017) en een gebruikersbijeenkomst LCMS (1 dec. 2017). 
Al deze dagen waren een succes en gaan wellicht een vervolg krijgen. 
 
Commissies 
Het jaarverslag van alle commissies volgt hieronder. 
 
Namens het bestuur wil ik alle mensen die in 2017 iets voor de NVKFAZ hebben betekend, in welke 
vorm dan ook, hartelijk bedanken voor hun inzet! 
  
Christa Westra, secretaris 
 
Analyse commissie 2017 
Samenstelling van de commissie in 2017: 
Lid   : Erik Olyslager. Gelre ziekenhuis Apeldoorn 
Lid   : MarieThérèse Vries, Isalaklinieken Zwolle 
Afgevaardigde bestuur : Jeroen den Burger 
 
De analyse- en KAM commissie bestond in 2017 eerst uit 3 personen 
Bart van der Nagel heeft sinds 1 mei 2017 een andere baan welke niet in een ziekenhuis  
apotheek is en heeft dus ons werkveld verlaten. De analyse commissie heeft dan ook geen voorzitter 
meer. Eerder had  Henk de Vos onze commissie al verlaten. Hij heeft zelf voor een vervanger gezorgd 
in de persoon van Marie-Thérèse. De nieuwe leden Daan Visser en Leonie Vos zijn beide al weer 
vertrokken, ook vanwege het vinden van een andere baan. Sinds kort heeft er zich toch weer een 
nieuw lid aangemeld en dat is Marjolein Verdaasdonk van de A15 apotheek. 

 
We hebben in 2017 tweemaal vergaderd.  
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Vrijdagmiddag 1 december is de 6e LC-MS middag gehouden waarbij het Universitair  
Medisch Centrum Utrecht de gastheer was.  
Het thema van deze middag was : screeningen en MS.  
Er werd een viertal presentaties gegeven voor ca. 25 personen.  
Een geslaagde leerzame middag met een ontspannen sfeer. 
 
Namens de analyse- en KAM commissie,  
Erik Olyslager. 
 
Websitecommissie 2017 
Commissie: 
Paul Zijlstra  LUMC, Leiden  Voorzitter  
Henri Robben  Isala, Zwolle  Namens bestuur 
Paul Verduin  Meander, Amersfoort Commissielid  
Cyrien Linders  Catharina, Eindhoven Namens activiteitencommissie 
Bart Ruiter  NFI, Den Haag  Namens opleidingencommissie  
Erik Olyslager  Gelre, Apeldoorn Namens analyse-/KAM-commissie 
Klaas Stienstra  UMC, Utrecht  Namens opleidingencommissie 
 
In 2017 heeft Hiltjo Kuiper de commissie verlaten. Paul Zijlstra en  Klaas Stienstra zijn in 2017 
toegetreden tot de websitecommissie. Klaas zal de taken van Bart Ruiter gaan overnemen als 
afgevaardigde van de opleidingencommissie. 
In november 2017 is er een vergadering geweest, de websitestructuur is nog eens goed 
doorgenomen. Er zijn na aanleiding hiervan enkele wijzigingen in de menustructuur doorgevoerd.  
Het is de taak van de commissies om inhoudelijk de website up-to-date te houden. Een aantal 
commissies zullen hier de komende tijd aan gaan werken. 
Om de site als een nuttig medium te behouden, is het van belang alle activiteiten hierop te melden, te 
denken aan bijvoorbeeld regio- en hoofdanalisten-overleggen. Ook de notulen van overleggen en 
presentaties van symposia zouden nog meer, en sneller, op de site moeten komen.  
Als iemand een verzoek heeft om iets op de site te plaatsen of te wijzigen, kan dat worden gemeld via 
site@nvkfaz.nl. Wijzigingen voor de adressendatabase kunnen worden gestuurd naar het secretariaat 
via secretariaat@nvkfaz.nl.      
 

 2017 2016 

Aantal bezoeken 5749 4948 

Vacatures (betaalde) 15 10 

Publicaties 0 0 

Best bekeken 1. Hoofdpagina (4329) 
2. Bepalingswijzer (2000) 
3. Adressendatabase (1180) 

1. Hoofdpagina (4455) 
2. Bepalingswijzer (1638) 
3. Adressendatabase (1457) 

Apparaat 1. Desktop (85%)  
2. Mobiel (11%) 
3. Tablet (3%) 

1. Desktop (87%) 
2. Mobiel (7%) 
3. Tablet (6%) 

 
Namens de gehele commissie, 
Paul Zijlstra 
 
Opleidingen commissie 2017 
Samenstelling van de commissie in 2017 
Yvette Nijman-Huismans Voorzitter 
Ben Snel    Secretariaat 
Bart Ruiter   Commissielid 
Corrie Haring   Voorzitter begeleidingscommissie 
Liesbeth de Wolf  Afgevaardigde bestuur 
 
Deelnemers werkgroepen: 
Farmaceutische Analyse: Corrie Haring, Mariska Klerks, Femy Smit, Wieneke Geijteman (gestopt per 
februari 2017). 
TDM/Toxicologie: Michelle Drijfhout-Buijsman, Femy Smit, Willemien Katier, Petra Beunk-Ambrawo, 
Jacob Diepenbroek (gestopt per januari 2017), Klaas Stienstra (gestart oktober 2017). 

mailto:site@nvkfaz.nl
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Uitgevoerde opleidingen: 
In december 2017 is de specialistische cursus afgerond met 9 deelnemers.  
In november 2017 is de praktijk toxicologie cursus geweest met 10 deelnemers.  
Deze werd voor het eerst georganiseerd door het UMC Utrecht. 
 
Er is in 2017 1 diploma toegekend en uitgereikt aan: 
Sjoukje Kunnen: A validated high-resolution accurate mass LC-MS assay for quantitative 
determination of metoprolol and α-hydroxy-metoprolol in human serum for application in 
pharmacokinetics. 2 juni 2017 (onderdeel van een proefschrift). 
 
Hervorming opleidingen: 
In 2017 zijn er meerdere vergaderingen (maart, juni, december) geweest met alle deelnemers van de 
opleidingen commissie en de werkgroepen. Ook is er in oktober 2017 een gesprek met alle docenten 
geweest om de laatste voorstellen voor de nieuwe cursussen Farmaceutische Analyse en TDM, 
Toxicologie en Farmacogenetica te presenteren. 
 
In juni is besloten dat we gaan starten met de cursus Farmaceutische Analyse en hiervoor is in 
november gestart met werven van cursisten. In december was duidelijk dat we voldoende 
aanmeldingen hadden om in januari 2018 te kunnen starten met de cursus met 9 deelnemers. 
 
Met het starten van de cursus Farmaceutische Analyse stoppen ook een aantal leden van de 
opleidingen commissie en van de werkgroepen. We nemen afscheid van: 
Corrie Haring    Gestopt per januari 2018 
Ben Snel    Gestopt per januari 2018 
Bart Ruiter    Gestopt per januari 2018 
Liesbeth de Wolf   Gestopt per januari 2018 
Mariska Klerks    Gestopt per december 2017 
Michelle Drijfhout-Buijsman  Gestopt per december 2017 
Wieneke Geijteman   Gestopt per februari 2017 
Jacob Diepenbroek   Gestopt per januari 2017 
 
De opleidingen commissie bestaat per 2018 uit: 
Yvette Nijman-Huismans  Voorzitter 
Femy Smit    Secretariaat 
Willemien Katier-Overbeek  Commissielid 
Petra Beunk-Ambrawo   Commissielid 
Klaas Stienstra    Commissielid 
Vanuit het bestuur zal hier nog een afgevaardigde aan worden toegevoegd. 
 
In de komende periode zal de opleidingen commissie de focus leggen op het afronden van de eerste 
cursus Farmaceutische Analyse en daarna verder gaan met de organisatie rondom het opstarten van 
de cursus TDM, toxicologie en farmacogenetica.  
In samenwerking met het UMC Utrecht zal gekeken worden of er eind 2018 weer een praktijk 
toxicologie cursus gegeven kan worden. 
  
Mijn dank gaat uit naar alle deelnemers van de werkgroepen en de opleidingen commissie, voor het 
leveren van de kennis en ideeën om de opleidingen te vernieuwen en er voor zorg te dragen dat de 
nieuwe cursus van start kon gaan. Ook gaat mijn dank naar alle docenten. Ook dit jaar hebben zij 
ervoor gezorgd dat de cursussen op een professionele wijze verzorgd zijn.  
 
Yvette Nijman-Huismans 
 
Activiteitencommissie 2017  
We zijn 26 januari 2017 met de activiteitencommissie bij elkaar geweest voor het voorbereiden van de 
ALV & Symposiummiddag. Deze heeft plaatsgevonden op donderdag 23 maart bij Zaalverhuur 7 in 
Utrecht met 62 deelnemers. 
 
10 oktober 2017 heeft er een jongerendag plaatsgevonden op de zolder bij Zaalverhuur 7  
in Utrecht. Initiatiefnemer en organisator van deze dag was Henri Robben.  
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Er waren 32 deelnemers en de reacties waren zeer positief. 
 
30 november 2017 zijn we samen geweest voor het voorbereiden van de  
ALV & Symposiummiddag 2018.  
 
Henri Robben vervangt Marry Duin als vertegenwoordiger van het bestuur. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De activiteitencommissie, 
Cyrien Linders   
Marieke Nooijen  
Inge Wilbrink-Pijffers  
Henri Robben (afgevaardigde bestuur) 
Annelies Kooij-Egas 
 

 

 


