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Liesbeth de Wolf
Vincent Attevelt
Christa Westra
Henri Robben
Marry Duin
Jeroen den Burger

Het bestuur heeft er in 2016 2 nieuwe leden bij gekregen: Marry Duin en Jeroen den Burger en
afscheid genomen van de penningmeester René Wisselo. Vincent Attevelt heeft de financiën
overgenomen van René. Binnen het bestuur zijn de taken opnieuw verdeeld.
Het bestuur is in 2016 in totaal vier maal bij elkaar geweest om te vergaderen. De eerste vergadering
in 2016 was gecombineerd met de beleidsdag in Utrecht. De laatste vergadering in 2016 was een
gezamenlijke vergadering met bestuur, afvaardiging uit commissies, VR, vakbond en PR. Deze
vergadering was zoals elk jaar in november in Amersfoort.
Beleidsdag 21 jan. 2016
Op 21 jan. 2016 werd er een beleidsdag georganiseerd om te brainstormen over het beleid voor de
komende 5 jaar. De beleidsdag werd gehouden in de Werfkelder in Utrecht en kreeg als titel
“Wervelend naar 2020”. Er waren die dag naast het bestuur 7 leden aanwezig. Ondanks de kleine
opkomst was het een waardevolle dag waar een aantal mooie tips uit voortgekomen zijn.
Leden
Eind 2016 telde de NVKFAZ 234 leden. Dit betekent dat het ledenaantal iets is teruggelopen.
Via de website kunnen mutaties in adressering, emailadressen en personeel worden doorgegeven.
Gelukkig wordt dit steeds vaker gedaan, zodat de database up-to-date kan blijven.
Uitgereikte diploma’s
In 2016 hebben 4 mensen hun diploma klinisch farmaceutisch specialist behaald, te weten,
Jos Lauwen, Klaas Stienstra, Leonie Vos en Inge Wilbrink-Pijffers.
Van harte gefeliciteerd!
PUOZ labdag
In nov. 2016 heeft de PUOZ labdag van de NVZA plaatsgevonden. Er waren diverse presentaties
door analisten en er hebben veel analisten deelgenomen aan deze dag.
Digitalisering
In 2016 is een start gemaakt met een digitaal archief (Strato/HIDrive) in de cloud voor bestuursnotulen
en -bestanden.
Door de penningmeester is er in 2016 een begin gemaakt met een nieuw softwareprogramma
(Davilex).
Beide systemen maken het makkelijker om bestanden/informatie over te dragen waardoor het archief
hiervan minder persoonsafhankelijk is.
Commissies
Het jaarverslag van alle commissies volgt hieronder.
De verenigingsraad is in 2016 niet actief geweest.
Namens het bestuur alle mensen die zich in 2016 hebben ingezet voor de vereniging, in welke vorm
dan ook: bedankt!
Christa Westra, secretaris
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Analyse- en KAM commissie 2016
Samenstelling van de commissie in 2016:
Voorzitter
: Bart van der Nagel, Erasmus MC
Notulist
: Henk de Vos, Isalaklinieken Zwolle
Lid
: Erik Olyslager. Gelre ziekenhuis Apeldoorn
Lid
: vacant
Afgevaardigde bestuur : was Christa Westra, wordt Jeroen den Burger
De analyse- en KAM commissie bestond in 2016 uit 4 personen; de in 2015 ontstane vacature in de
commissie is helaas nog niet opgevuld.
Henk Vos heeft om gezondheidsredenen tijdelijk zijn werk voor de analysecommissie moeten staken.
We hebben in 2016 eenmaal vergaderd.
Dinsdag 29 maart 2016 heeft er een overlegmiddag plaatsgevonden met als thema ‘Transitie CCKL –
ISO15189’. Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden in het Isala ziekenhuis te Zwolle. Hierin zijn in
een drietal lezingen de verschillen tussen CCKL en ISO15189 en de ervaringen met ISO15189 aan
bod gekomen. Er waren 22 personen aanwezig.
Er stond voor 2016 ook een LC-MS gebruikersmiddag gepland maar deze is helaas door
omstandigheden niet doorgegaan. De commissie is van plan deze bijeenkomst in 2017 te houden.
Namens de analyse- en KAM commissie,
Bart van der Nagel, voorzitter.

Jaarverslag van de website Cie
Commissie:
Hiltjo Kuiper
Henri Robben
Paul Verduin
Cyrien Linders
Bart Ruiter
Erik Olyslager

UMCG, Groningen
Isala, Zwolle
MMC, Amersfoort
CZ, Eindhoven
NFI, Den Haag
Gelre Ziekenhuis

Voorzitter (LinkedIn, Twitter)
Afgevaardigde bestuur
Commissielid
Commissielid
Commissielid
Commissielid

In 2016 is de samenstelling van de commissie iets veranderd. Paul Zijlstra heeft de commissie
verlaten vanwege het vertrekken uit ons werkveld.
Eind 2015 zijn we als commissie voor het laatst bij elkaar gekomen te Amersfoort, daarna hebben we
geen vergadering meer gehad. De website loopt prima. Hoewel er niet echt vakinhoudelijk veel
toegevoegd wordt. We hebben ca. 100 bezoekers per week. Gemiddeld 7 gebruikers/14 sessies per
dag; waarvan de helft waarschijnlijk analisten of andere regelmatige bezoekers. De rest bestaat uit
mensen die via Google iets hebben gezocht en die bijna allemaal direct weer weggaan.
In 2016 betrof dit ca. 300-600 bezoekers per jaar.
De adressendatabase en bepalingenwijzer staan met stip op nummer 1 van de bezochte pagina’s.
Vacatures worden ook goed bekeken.
Qua social media denk ik dat de conclusie getrokken kan worden dat de cultuur onder analisten zich
niet leent voor effectieve toepassing van met name Twitter. Misschien dat deze of gene LinkedIn
gebruikt als sollicitatie-medium, maar niet of nauwelijks voor inhoudelijke interactie m.b.t. de NVKFAZ.
Facebook kan interessant zijn voor een relatief kleine groep die in en rond de werkkring zoekt naar
wat bijkomende gezelligheid.
Namens de gehele commissie,
Hiltjo Kuiper
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Jaarverslag 2016 opleidingen commissie
Samenstelling van de commissie in 2016:
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)
Uitgevoerde opleidingen:
In december 2016 is de specialistische cursus gestart met 9 deelnemers.
Er zijn in 2016 4 diploma’s toegekend en uitgereikt aan:
Jos Lauwen,
Heparinebepaling in waterige bereidingen met behulp van Heparine Anti-IIa kit
van Biophen
Klaas Stienstra,
Determination of unbound fraction of tacrolimus in plasma with LC-MS/MS.
Voordracht 14the IATDMCT congres in Rotterdam 13-10-2015
Leonie Vos,
Toxicologie op LC-MS(iontrap).
Voordracht symposiummiddag NVK-FAZ in Utrecht 24 mei 2016
Inge Wilbrink-Pijffers, Validatie analyse vrije concentratie, voorbeeld flucloxacilline.
Presentatie/workshop PUOZ-labdag Utrecht 22 november 2016
Hervorming opleidingen:
In 2016 zijn er 3 vergaderingen geweest in het kader van de hervorming van de opleidingen.
In januari is er in Amsterdam vergaderd onder leiding van Arno Sinjewel. Hierbij hebben beide
werkgroepen gesproken over hun voorstel voor de nieuwe opleidingen.
In mei is er in Amsterdam vergaderd onder leiding van Arno Sinjewel en heeft Arno het
voorzitterschap overgedragen aan Yvette. Hierbij is verder ingegaan op de voorstellen van de
werkgroepen. Ook zijn er besluiten genomen over het geven van een voortgangsrapportage bij de
ALV en een overleg met de docenten, CTA en begeleidingscommissie.
Tijdens de ALV van 2016 is het raamwerk van de nieuwe opleiding gepresenteerd en zijn de
vervolgstappen verder toegelicht. Ook is aangegeven dat met het doorvoeren van de nieuwe
opleidingen de post HBO accreditatie zal komen te vervallen. Maar tot 2018 kan nog wel een diploma
worden aangevraagd, indien voldaan wordt aan de daarvoor gestelde eisen.
In september is er in Utrecht vergaderd onder leiding van Yvette met de werkgroepen. Hierbij is een
terugkoppeling gegeven op het overleg met de CAT, docenten en adviseurs, welke ook in september
heeft plaatsgevonden. Op basis van dit overleg is besloten om de docenten meer te betrekken bij het
opbouwen van het nieuwe raamwerk. Ook is besloten om niet modulair te gaan werken, wat wel een
voorstel was uit het overleg met de CAT, docenten en adviseurs.
In november heeft Liesbeth namens het bestuur op de PUOZ labdag in Utrecht een presentatie
gegeven over de veranderingen aan de opleidingen en het nieuwe raamwerk.
In 2017 gaan we weer verder met het uitbreiden van het raamwerk in samenspraak met de docenten
en willen we de opleidingen zoveel mogelijk compleet maken. Afhankelijk van de beschikbaarheid van
huidige en nieuwe docenten hopen we nog in 2017 te kunnen starten.
Begin maart is er een vergadering geweest in Utrecht onder leiding van Yvette. Hierbij is het raamwerk
bijgesteld en uitgebreid met een aantal extra vakken.
Daarnaast willen we in 2017 weer een praktijk toxicologie cursus gaan geven. Door verbouwingen in
het UMCG en drukte bij de AHZ, hebben we hiervoor nog geen locatie. Gesprekken hierover met het
UMCU zijn in een afrondende fase. Hierover zal later meer informatie volgen.
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Mijn dank gaat uit naar alle deelnemers van de werkgroepen, voor het leveren van de kennis en
ideeën om de opleidingen te vernieuwen. Ook gaat mijn dank naar alle docenten en de leden van de
opleidings- en begeleidingscommissie. Ook dit jaar hebben zij ervoor gezorgd dat de opleidingen op
een professionele wijze verzorgd zijn.
Yvette Nijman-Huismans
Jaarverslag activiteitencommissie
Op 28 januari 2016 zijn we bij elkaar gekomen in Utrecht om het lustrumfeest te evalueren en de ALV
voor te bereiden.
Op 24 mei 2016 heeft de ALV en symposium plaatsgevonden in Utrecht bij Seats2meet. Er waren 60
deelnemers, over dit aantal waren wij zeer tevreden.
Klaas Stienstra (UMCU) en Leonie Vos (UMCG) hebben tijdens de symposiummiddag de opleiding
afgerond.
Jeroen den Burger (voorzitter van de activiteitencommissie) is bestuurslid geworden en heeft de
activiteitencommissie verlaten. Annelies Egas neemt de voorzittersrol op zich. Na vertrek van Jeroen,
heeft Inge Wilbrink-Pijffers (Deventer ziekenhuis) de activiteitencommissie versterkt.
Marry Duin (UMCG) vervangt Vincent Attevelt (UMCU) als vertegenwoordiger van het bestuur en
neemt nu deel aan de vergaderingen.
Met vriendelijke groet,
De activiteitencommissie,
Cyrien Linders
Marieke Nooijen
Inge Wilbrink-Pijffers
Marry Duin
Annelies Egas

Jaarverslag NVKFAZ 2016

