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Jaarverslag 2018 NVKFAZ 

Bestuur 

Voorzitter  Ragna Edelman-Meenhorst 
Penningmeester  Vincent Attevelt 
Secretaris  Christa Westra 
Lid   Henri Robben 
Lid   Jeroen den Burger 
Lid   Maaike van Dijk-Nollet 
 
Ragna Edelman- Meenhorst heeft in 2018 de voorzittershamer overgenomen van Liesbeth Wolf. 
Maaike van Dijk- Nollet is het bestuur komen versterken als algemeen bestuurslid. 
Het is fijn dat er een bestuur is met 6 actieve leden. 
 
Het bestuur heeft in 2018 4 keer vergaderd. In november 2018 werd traditioneel een gezamenlijke 
vergadering met bestuur, afvaardiging uit alle commissies, VR, vakbond en PR gehouden.  
 
Ledenbestand 
Het aantal leden is met ca. 240 leden stabiel gebleven. 
Na het versturen van email aan de leden blijkt uit de reacties dat niet altijd alle mutaties gemeld 
worden aan het secretariaat. Het zou fijn zijn als alle leden dat wel zouden doen! 
 
Uitgereikte diploma’s 
In 2018 zijn er voor de allerlaatste keer diploma’s uitgereikt voor  klinisch farmaceutisch specialist. 
I.v.m. de herstructurering van de opleidingen is dit in 2019 niet meer mogelijk. 
 
Certificaten 
Ook dit jaar zullen alle deelnemers aan de activiteiten georganiseerd door de NVKFAZ een bewijs van 
deelname ontvangen. De actieve leden (in bestuur en commissies) krijgen een bewijs van hun inzet 
voor de vereniging. 
 
Commissies 
Het jaarverslag van alle commissies volgt hieronder. 
 
Namens het bestuur ieder die zich in 2018 heeft ingezet voor de NVKFAZ: bedankt! 
  
Christa Westra, secretaris 
 

Analyse- en KAM commissie  

Samenstelling van de commissie in 2018: 
Lid    : Erik Olyslager (Gelre ziekenhuis, Apeldoorn) 
Lid    : Marie-Thérèse Vries (Isala, Zwolle) 
Lid   : Marjolein Verdaasdonk (apotheek A15) 
Afgevaardigde bestuur : Jeroen den Burger (vanuit bestuur, OLVG)  
 
De analyse- en KAM commissie  heeft in 2018 tweemaal vergaderd. Na afloop van de eerste 
vergadering is er in Amersfoort afscheid genomen van de oud-leden Bart van der Nagel en Henk de 
Vos met een etentje. 
 
Er zijn afgelopen jaar geen activiteiten georganiseerd door de analyse- en  KAM commissie. Wel 
staan er een aantal punten op het programma. 
 
Om de belangstelling in apotheek laboratoria te peilen zullen binnenkort de volgende twee enquête 
formulieren rondgestuurd worden : 

 Inventarisatie uitwisseling zelfgemaakte controles dan wel monsters voor analysemethodes 
waarvoor geen kwaliteitsprogramma beschikbaar is.  

 Gezamenlijke aanschaf commerciële standaarden in methanol via de firma Da Vinci. 
Indien voldoende belangstelling, dan kunnen we dit verder uitwerken. 
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Tevens staat er dit voorjaar een ISO dag (Isala Zwolle) en in het najaar een kwaliteitscontrole 
apotheekbereidingen gebruikers middag (Apotheek A-15) op het programma. De exacte datum en 
invulling zijn nog niet bekend.  
 
Namens de analyse- en KAM commissie,  
Erik Olyslager. 
 

Websitecommissie  

Commissie: 
 
Paul Zijlstra  LUMC, Leiden   Voorzitter  
Henri Robben  Isala, Zwolle   Namens bestuur 
Paul Verduin  Meander, Amersfoort  Commissielid  
Cyrien Linders  Catharina, Eindhoven  Namens activiteitencommissie 
Erik Olyslager  Gelre, Apeldoorn  Namens analyse-/KAM-commissie 
Klaas Stienstra  UMC, Utrecht   Namens opleidingencommissie 
 
In 2018 heeft Bart Ruiter de websitecommissie verlaten. De opleidingencommissie wordt nu 
vertegenwoordigd door Klaas Stienstra. 
 
In 2018 is de commissie niet bij elkaar geweest. De website wordt goed up-to-date gehouden en 
vraagt op dit moment geen extra aandacht.  
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.      

 

 2018 2017 

Aantal bezoeken 5722 5749 

Vacatures (betaalde) 10 15 

Publicaties 0 0 

Best bekeken 1. Hoofdpagina (4319) 
2. Bepalingenwijzer (2049) 
3. Adressendatabase (1213) 
4. Praktijkcursus Tox (344) 

1. Hoofdpagina (4329) 
2. Bepalingenwijzer (2000) 
3. Adressendatabase (1180) 
4. Cursus Farm-analyse (486) 

Apparaat 1. Desktop (84%)  
2. Mobiel (12%) 
3. Tablet (4%) 

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

 
Namens de gehele commissie, 
Paul Zijlstra 
 

Activiteitencommissie  

Op 10 april 2018 vond de ALV & Symposiummiddag plaats in De Observant in Amersfoort met 66 
deelnemers. We waren zeer tevreden over de opkomst en over de locatie.  
 
We zijn 15 november 2018 met de activiteiten commissie uitgenodigd door Cyrien in het Catharina 
Ziekenhuis. Daar hebben we vergaderd en kregen we een rondleiding op het lab. 
 
2020 is een lustrumjaar waarbij we vieren dat de vereniging 30 jaar bestaat. We gaan binnenkort 
starten met de voorbereidingen. Lijkt het je leuk om mee te denken over de organisatie, laat het ons 
weten. Het wordt ieder jaar moeilijker om sprekers te vinden voor de symposiummiddag. In 2020 
hebben we in totaal 12 sprekers nodig, dus ben je met een onderzoek bezig of zijn er nieuwe 
ontwikkelingen op je lab, denk dan eens na om je werk te presenteren tijdens de symposiummiddag of 
tijdens het lustrum. 
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Marieke heeft een andere baan per april 2019 dus komt er een functie vrij binnen de activiteiten-
commissie. En met het lustrumjaar in het vooruitzicht, kunnen we wel wat hulp gebruiken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De activiteitencommissie, 
Cyrien Linders  
Marieke Nooijen 
Inge Wilbrink-Pijffers 
Henri Robben (afgevaardigde bestuur) 
Annelies Kooij-Egas (voorzitter 

Opleidingen commissie 

 

Samenstelling van de commissie in 2018 
Yvette Nijman-Huismans Voorzitter 
Femy Smit   Secretariaat 
Willemien Katier-Overbeek Commissielid 
Petra Beunk-Ambrawo  Commissielid 
Klaas Stienstra   Commissielid 
Christa Westra   Afvaardiging bestuur 
 
Na een lange periode van voorbereiden en meerdere vergaderingen met de commissie is in 2018 de 
omzetting naar de nieuwe cursussen voltooid. Van de introductie en specialistische cursus naar de 
cursussen Farmaceutische Analyse en TDM, Toxicologie en Farmacogenetica. 

 

In januari 2018 is gestart met de cursus Farmaceutische Analyse. Hiervoor moest flink reclame 
worden gemaakt om uiteindelijk aan 9 deelnemers te komen. Met veel enthousiasme hebben de 
cursisten en de docenten er een mooie cursus van gemaakt. Alle cursisten zijn in juni geslaagd en de 
opleidingen commissie, docenten en cursisten hebben de cursus goed geëvalueerd en waren erg 
tevreden. 
 
In november 2018 heeft het UMC Utrecht weer de praktijk cursus toxicologie verzorgd voor 6 
cursisten. Alle cursisten zijn geslaagd.  Ten opzichte van eerdere edities is de dagindeling aangepast 
en werd de cursus in 2 dagen en 1 terugkomdag gegeven.   

 

Eind 2018 zijn alle voorbereidingen uitgevoerd voor het starten van de cursus TDM, Toxicologie en 
Farmacogenetica. Hiervoor was al snel de groep gevuld en moest er zelfs een wachtlijst worden 
aangemaakt. In januari 2019 is de cursus gestart met 15 deelnemers.  
 
Met dank aan Henri heeft de opleidingen commissie nu een gezamenlijk email adres 
opleidingen@nvkfaz.nl waardoor de commissie makkelijk te bereiken is.  

 

De komende periode zal de opleidingen commissie bezig gaan met het vervolg en afronden van de 
cursus TDM, Toxicologie en Farmacogenetica. Daarnaast zal samen met de docenten gekeken 
worden of er mogelijkheden zijn om volgend jaar weer de cursus TDM, Toxicologie en 
Farmacogenetica te kunnen geven. Dit omdat hier het meeste animo voor is.  
 
We horen graag van de leden of er interesse is voor één of beide cursussen via een aanmelding of 
een email bij alleen interesse. Dan kunnen we dit meenemen in onze besluitvorming voor de 
eerstvolgende cursus. 
Daarnaast zal in samenwerking met het UMC Utrecht gekeken worden of er weer een praktijk cursus 
toxicologie gegeven kan worden. 
 
Mijn dank gaat uit naar alle docenten die de cursussen professioneel verzorgen en alle deelnemers 
die ervoor zorgen dat we de cursussen geven. En natuurlijk naar de commissie leden die naast hun 
werk in de ziekenhuisapotheek de tijd maken om deze cursussen mogelijk te maken. 
 
Yvette Nijman-Huismans 


