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Jaarverslag 2014 NVKFAZ 

 
Bestuur 
Voorzitter  Liesbeth de Wolf 
Vicevoorzitter   Vincent Attevelt 
Secretaris  Christa Westra 
Penningmeester René Wisselo 
Lid   Henri Robben 
 
Bestuursvergaderingen 
Het bestuur is in 2014 vier maal bij elkaar geweest om te vergaderen. Deze vergaderingen zijn drie 
maal gehouden in Amersfoort en één maal in Utrecht. 
 
Gezamenlijke vergadering met bestuur, afvaardiging uit commisies en VR 
Eén maal is er een gezamenlijke vergadering geweest van het bestuur met afgevaardigden van de 
commissies en de VR. Volgens traditie vond deze vergadering plaats op de laatste donderdag in 
november, in Amersfoort. 
 
ALV 2014 
Op de ALV hebben we afscheid genomen van 2 bestuursleden: Jani Hoek, voorzitter en Ben 
Greijdanus, 2

e
 secretaris. Gelukkig zijn er, na stemming, 3 nieuwe bestuursleden aangetreden: 

Liesbeth de Wolf, Vincent Attevelt en Henri Robben. Binnen het bestuur zijn de taken opnieuw 
verdeeld. 
 
Leden  
Eind 2014 telde de NVKFAZ 248 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 
website worden doorgegeven. Alleen met complete gegevens kan de NVKFAZ jullie bereiken. 
 
Commissies en Verenigingsraad 
De commissies zijn dit jaar 2 x bij elkaar gekomen. Het jaarverslag van elke commissie volgt 
hieronder. 
 
Website 
Het bestuur is verheugd dat op de valreep van 2014 de vernieuwde website de lucht in is gegaan! 
De website is voor ons een belangrijk communicatiemiddel. We streven ernaar om deze website 
regelmatig van nieuwe info te voorzien zodat steeds meer leden de website zullen bezoeken. 
 
Namens het bestuur,  
Christa Westra, secretaris 
 
Analyse- en KAM commissie 2014 
 
Samenstelling van de commissie in 2014 
Voorzitter   : Willy Ramp-Koopmanschap, LUMC Leiden 
Notulist    : Henk de Vos, Isalaklinieken Zwolle 
Lid    : Erik Olyslager. Gelre ziekenhuis Apeldoorn 
Lid    : Bart van der Nagel, ErasmusMC 
Afgevaardigde bestuur  : Ben Greijdanus, UMC Groningen 
 
In 2014 is de samenstelling van de commissie niet gewijzigd. We zijn in 2014 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.  
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De eerste bijeenkomst was 22 april 2014 met de Dried Blood Spot  
methode (DBS).Organisator was Henk de Vos. Er was een goede opkomst  
en een zinvolle bespreking die aan zijn doel heeft voldaan.  
Bijna alle deelnemers hadden inmiddels de nodige ervaring en  
hebben daar min of meer over verteld.  
Enkele stagiairs hebben een onderwerp gepresenteerd.  
 
De tweede bijeenkomst was 14 oktober 2014 met als onderwerp Architect gebruikers. Deze 
bijeenkomst van onze commissie werd verzorgd door Jeroen den Burger als analist uit het VUMC en 
lid van de activiteitencommissie. Het was een prettige bijeenkomst waarbij er een aantal zaken 
besproken werden die herkenbaar waren voor de aanwezigen. 
 
Als derde bijeenkomst werd georganiseerd een closure integrity test van BD spuiten ‘voor toediening 
gereed maken’ (VTGM) en glazen injectie vials. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door 
ondergetekende, in het LUMC op 30 oktober 2014. De opkomst was erg goed. Als eerste werd er door 
mij een presentatie gehouden hoe het LUMC deze testen in het jaar 2007 heeft opgepakt. Er was 
destijds nog niet zoveel bekend hoe de closure integrity uitgevoerd zou moeten worden. Na de 
presentatie volgde een uitwisseling van wetenswaardigheden en ervaringen om deze testen uit te 
voeren. De presentatie over deze closure integrity testen van het LUMC staat op de website. 
 
En als laatste LC-MS op 20 november 2014. Deze middag werd verzorgd in het Erasmus MC en was 
zeer geslaagd. Er werd geopend met een leuke presentatie door Bart van der Nagel waar veel 
discussie door ontstond. Vervolgens werd er een presentatie gehouden door Erik Olyslager over hoge 
resolutie massaspectrometrie met de QTOF. Tenslotte werd er een presentatie gegeven door Gerard 
Hommema en Femy Smit uit Leeuwarden over de Orbitrap. 
 
Namens de analyse- en KAM commissie, Willy Ramp-Koopmanschap, voorzitter. 
 
 
Website Cie 2014 
 
Samenstelling van de commissie in 2014: 
Hiltjo Kuiper  Universitair Medisch Centrum, Groningen Voorzitter  
Liesbeth de Wolf Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam Afgevaardigde VR en bestuur 
Henri Robben  Isala, Zwolle     Afgevaardigde bestuur  
Paul Verduin  Meander Medisch Centrum, Amersfoort  Commissielid 
Cyrien Linders  Catharina Ziekenhuis, Eindhoven  Commissielid 
Paul Zijlstra  VU Medisch Centrum, Amsterdam  Commissielid 
Bart Ruiter  NFI, Den Haag     Commissielid 
 
In 2014 is de samenstelling van de commissie iets veranderd. Willy Ramp-Koopmanschap is vanwege 
het bereiken van de pensioenleeftijd gestopt met werken en dus ook met de websitecommissie. Ze 
heeft goede nazorg geleverd door documentatie aan te leveren, die nog op de website geplaatst kon 
worden. 
Henri Robben heeft plaatsgenomen in het bestuur en is als afgevaardigde bij de commissie gekomen. 
 
Begin februari 2014 is het bestuur weer bijeen geweest en heeft toestemming gegeven voor de 
nieuwe website. Van maart t/m oktober zijn er meerdere bijeenkomsten geweest. Dit betrof 
bijeenkomsten tussen de gehele commissie en een vertegenwoordiger van “Innomatic”. De 
bijeenkomsten waren te Amersfoort bij “seats2meet”. Maar ook in een kleiner verband tussen 
voorzitter en webbouwer en voorzitter en een commissielid (met en zonder “Innomatic”) zijn er 
meerder afspraken geweest.  
De eerste prognose voor de release van de vernieuwde website was gepland rond de zomervakantie. 
Helaas had “Innomatic” wat vertraging en heeft het maken van de adressendatabase zoveel tijd 
gekost, dat de uiteindelijke release op 8 december is geweest. 
De website is ook geschikt gemaakt voor de mobiele internetgebruikers. 
De website heeft een hele tijd onder www.nieuw.nvkfaz.nl op de internet gestaan. De commissieleden 
hadden dan de mogelijkheid om de voortgang te bekijken en aan- of opmerkingen te leveren.  
 
Vanaf begin november heeft de site www.nvkfaz.nl al online gestaan,  

http://www.nieuw.nvkfaz.nl/
http://www.nvkfaz.nl/
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zonder dit bekend te maken onder de leden. Dit om “google search” te  
kunnen laten indexeren. 
Na de release op 8 december konden de leden meedoen aan een prijsvraag.  
Ergens op de site was een rebus verstopt om leden kennis te laten maken  
met de nieuwe structuur van de website.   
De adressen database is benaderbaar op de site via een wachtwoord,  
wat bekend is gemaakt middels een mailing naar de leden. 
Ook de laatste Extracten van de afgelopen jaren zijn ingescand en via de site te benaderen.  
De agendafunctie is ook sterk verbeterd, net zoals de gehele structuur. Ook zijn er vele 
bepalingenwijzers op de site te vinden. 
 
Een veelbewogen jaar voor de commissie, maar het uiteindelijke resultaat mag er dan ook wel wezen. 
Uiteraard wordt er achter de schermen nog steeds gewerkt aan verbetering. 
 
Namens de gehele commissie, 
Hiltjo Kuiper 
 
Jaarverslag Verenigingsraad (VR) NVKFAZ 2014 
 
De VR bestaat uit leden, die als afgevaardigde 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. 
 
De VR bestaat uit de volgende leden:  
Regio Noord:   Mariet Dijkgraaf   & Jan Wieferink 
Regio Midden:  Harry Kapelle  & Ragna Edelman-Meenhorst 
Regio Zuid-Holland: Robert Romijn  & in te vullen plaats (vacant) 
Regio Zuid:  Eric Machielsen  & Jeroen Welzen 
 
In 2014 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 doorspreken van de activiteiten van de regio’s: 
Regio Zuid probeert het regio-overleg weer op de kaart te krijgen door een nieuw gezicht (Jeroen 
Welzen). Christ Pijnenburg heeft zich teruggetrokken als afgevaardigde van deze regio.  
Regio Zuid-Holland heeft een afgevaardigde minder, daar Lydia Oltvoort zich uit de VR heeft 
teruggetrokken. 
- Scores bij ring-onderzoeken en hoe hiermee om te gaan bij afwijkingen: 
Mariet maakt lijstje van commerciële controles. 
Het doorspreken van de activiteiten van de verschillende commissies: 
Het evalueren van de stand van zake omtrent het eventueel splitsen van de opleidingen. De indeling 
van de cursussen blijft een discussiepunt. 
Mededelingen vanuit het bestuur: 
Verkenning naar moderne manier om contributie te innen. 
Verkenning naar raakvlakken met andere verenigingen. 
Extract: 
Jan zet de stappen op een rij voor het maken van Extract en zal dit laten toetsen door Martijn 
Meuleman. 
Fusies labs + verschuiving werkzaamheden: 
Er is op veel labs een splitsing gaande van kwaliteitscontrole en klinisch farmaceutische analyses. 
Nieuwe chromatografische activiteiten op gebied van vitamines en cytostatica. 
Ruimte maken voor nieuwe leden:  
Helaas zijn er geen introducés aanwezig geweest tijdens de vergaderingen. Deze optie wordt voor de 
toekomst wel opengehouden. 
 
Jaarverslag 2014 activiteitencommissie  
 
Samenstelling van de commissie in 2014: 
Jeroen den Burger voorzitter 
Cyrien Linders  secretaris 
Annelies Egas  commissielid 
Jeroen Welzen  commissielid 
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Zoals beschreven in het vorig jaarverslag is het een streven van de activiteitencommissie om meer 
activiteiten te organiseren. Dit blijkt lastiger dan gedacht, maar het blijft hoe dan ook een streven. In 
2014 heeft de activiteitencommissie wel een bijdrage kunnen leveren aan de organisatie van de DBS 
gebruikersdag met het verspreiden van de uitnodiging.  
 
Ook in 2014 is er natuurlijk weer een ALV en Symposiummiddag georganiseerd, hiervoor is er op 22-
10-2013 vergaderd in Eindhoven om de grote lijnen vast te stellen. Er is vervolgens vergaderd op 10-
02-2014 om de locatie, het Filmtheater Focus in Arnhem, te bezoeken en de laatste punten af te 
ronden. 
 
Als we terugkijken op de ALV en Symposiummiddag van 2014 kunnen we stellen dat het een 
geslaagde dag was. De presentaties werden goed ontvangen en ook de opkomst was goed, we 
mochten zo’n 60 leden ontvangen en daar waren wij zeer blij mee. We hopen dan ook dat het een 
trend is die zich doorzet in de komende jaren.  
 
Met de verandering van het bestuur is ook de samenstelling van de activiteitencommissie gewijzigd, 
Vincent Attevelt (UMC Utrecht) neemt nu deel aan de vergaderingen als vertegenwoordiger van het 
bestuur. Vincent kon gelijk flink aan het werk, want 2015 is een lustrumjaar. Er zijn al verschillende 
vergaderingen geweest in 2014 om het lustrum te organiseren, maar ook de ALV en 
Symposiummiddag staat natuurlijk weer op het programma dit jaar. Ter ondersteuning zijn daarom 
Martijn Meuleman en Karin Hoogtanders aan de activiteitencommissie toegevoegd voor de organisatie 
van het Lustrum. 
 
Het jaar 2015 belooft dus een druk, maar vooral ook mooi jaar te worden en we hopen veel leden te 
mogen begroeten op deze dagen! 
 
Met vriendelijke groet, 
De activiteitencommissie.  
 
 
Jaarverslag opleidingencommissie 
 
Samenstelling van de commissie in 2014 
Ben Snel   Secretariaat 
Bart Ruiter  Archivaris, notulist 
Corrie Haring  Afgevaardigde begeleidingscommissie 
René Wisselo   Afgevaardigde bestuur 
Arno Sinjewel  Voorzitter 
Vacant   lid 
 
In 2014 is de specialistische cursus door alle 9 deelnemers succesvol afgerond. 9 cursisten hebben 
de praktijkcursus in het UMCG gedaan. Er is het afgelopen kalenderjaar één diploma uitgereikt.  
 
Met betrekking tot de inhoud en doorontwikkeling van de cursussen hebben er een aantal gesprekken 
plaatsgevonden, oa. met de VR, het NVKFAZ bestuur en de CAT commissie (NVZA).  
 
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 
 


