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Bestuur 

Voorzitter  Ragna Edelman-Meenhorst 
Penningmeester  Vincent Attevelt 
Secretaris  Christa Westra 
Lid   Henri Robben 
Lid   Jeroen den Burger 
Lid   Maaike van Dijk-Nollet 
 

De samenstelling van het bestuur is afgelopen jaar ongewijzigd gebleven. Het is fijn om met 6 

enthousiaste bestuursleden de vereniging te besturen samen met 4 actieve commissies die ieder op 

hun eigen vlak goed bezig zijn met allerlei activiteiten. 

Het bestuur is in 2019 3 keer bij elkaar geweest om te vergaderen en in november was de jaarlijkse 

vergadering samen met een afvaardiging uit alle commissies, VR, vakbond en PR.  

Het ledenaantal van de NVKFAZ blijft al een paar jaar stabiel op ca. 250 leden. 
De eerste lichting analisten gaat zo langzamerhand met pensioen, maar het is fijn dat er evenwicht is 
door aanwas van jongere leden. 
 
Bewijs van deelname 
Alle deelnemers aan de activiteiten georganiseerd door de NVKFAZ ontvangen een bewijs van 
deelname. De actieve leden (in bestuur en commissies) ontvangen een certificaat  voor hun inzet 
voor de vereniging. 
 
Commissies 
Het jaarverslag van alle commissies volgt hieronder. 
 
Alle actieve leden worden namens het bestuur bedankt voor hun inzet! 

Christa Westra, secretaris 

Analyse / KAM commissie  

Samenstelling van de commissie in 2019 

Lid    : Erik Olyslager (Gelre ziekenhuis Apeldoorn) 

Lid    : Marie-Thérèse Vries (Isala Zwolle) 

Lid   : Marjolein Verdaasdonk (apotheek A15) 

Lid   : Najib Achatbi (Erasmus MC, Rotterdam) 

Afgevaardigde bestuur : Jeroen den Burger (vanuit bestuur, OLVG)  

 

De analyse- en KAM commissie  heeft in 2019 tweemaal vergaderd. 

Het afgelopen jaar is er door onze commissie een ISO middag georganiseerd in het ISALA ziekenhuis 

in Zwolle. Deze middag werd als zeer leerzaam ervaren.  

Er is door de analyse commissie een inventarisatie gedaan naar een externe kwaliteitsprogramma 

uitwisseling.  De conclusies hiervan zullen op de site worden geplaatst. 
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In de door de ziekhuisapotheek laboratoria  samen aan te schaffen Da Vinci standaarden, waarvan 

ook een inventarisatie is uitgevoerd,  is minder interesse. 

 De geplande middag bij apotheek A15 is, mede door ziekte van Marjolein en de bijdrage die van ons 

gevraagd wordt voor het lustrum eind 2020, doorgeschoven. 

 

Namens de analyse- en KAM commissie,  

Erik Olyslager. 

 

Websitecommissie  

Paul Zijlstra  LUMC, Leiden  Voorzitter  

Henri Robben  Isala, Zwolle  Namens bestuur 

Cyrien Linders  Catharina, Eindhoven Namens activiteitencommissie 

Erik Olyslager  Gelre, Apeldoorn Namens analyse-/KAM-commissie 

Klaas Stienstra  UMC, Utrecht  Namens opleidingencommissie 

 

In 2019 heeft Paul Verduin de websitecommissie verlaten.  

In 2019 is de commissie niet bij elkaar geweest. De website wordt goed up-to-date gehouden en 

vraagt op dit moment geen extra aandacht. Er is in 2019 2 keer een nieuwsflits verstuurd. 

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.      

 

 2019 2018 2017 

Aantal 

bezoeken 

6051 5722 5749 

Vacatures 

(betaalde) 

14 10 15 

Publicaties 0 0 0 

Best bekeken 1. Hoofdpagina (3996) 

2. Bepalingswijzer (3227) 

3. Adressendatabase (796) 

4. Cursus farm-analyse 

(310)  

1. Hoofdpagina (4319) 

2. Bepalingswijzer (2049) 

3. Adressendatabase 

(1213) 

4. Praktijkcursus Tox (344) 

1. Hoofdpagina (4329) 

2. Bepalingswijzer (2000) 

3. Adressendatabase 

(1180) 

4. Cursus farm-analyse 

(486) 

 

Namens de gehele commissie, 

Paul Zijlstra 
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Activiteitencommissie  

Op 14 maart 2019 vond de ALV & symposium plaats in Zaalverhuur7 in Utrecht met 56 deelnemers. 

Aan het eind van een geslaagd symposium was er een quiz met inhoudelijke vragen over de 

presentaties. De quiz is gewonnen door Ilja de Lange (Ziekenhuis Gelderse Vallei) en zij heeft met 

haar collega’s kunnen genieten van een taart.  

 

We zijn een aantal keer bij elkaar gekomen voor de organisatie van de ALV & symposium. We zijn 

ook begonnen met de organisatie van het lustrum. We hebben de locatie bezocht en krijgen hulp van 

Ilja de Lange. Jan Wieferink benadert sponsoren. Vanuit het bestuur is Henri Robben betrokken. 

Tijdens het lustrum is er de mogelijkheid om posters te presenteren. We doen een oproep aan de 

analisten om zijn of haar werk te presenteren via een poster. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De activiteitencommissie, 

Cyrien Linders  secretaris  Catharina Ziekenhuis, Eindhoven 

Inge Wilbrink-Pijffers lid   Deventer Ziekenhuizen 

Ilja de Lange   (voor het lustrum) Gelderse Vallei, Ede 

Jan Wieferink   (voor het lustrum) Gelre Ziekenhuis, Apeldoorn 

Henri Robben   (afgevaardigde bestuur) Isala, Zwolle 

Annelies Kooij-Egas voorzitter  UMCU, Utrecht 

 

Opleidingen commissie 

 

Samenstelling van de commissie in 2019 

Yvette Nijman-Huismans Voorzitter  Ziekenhuis Sint Jansdal, Harderwijk 

Femy Smit   Secretariaat Ziekenhuis Leeuwarden 

Willemien Katier-Overbeek Commissielid Medisch Spectrum Twente 

Petra Beunk-Ambrawo  Commissielid Deventer Ziekenhuizen 

Klaas Stienstra   Commissielid UMCU, Utrecht 

Christa Westra   Afvaardiging bestuur Apotheek Haagse Ziekenhuizen, Den Haag 

 

In januari 2019 is gestart met de eerste cursus TDM, Toxicologie en Farmacogenetica. Voor deze 

cursus was veel interesse. Om zoveel mogelijk geïnteresseerden deel te kunnen laten nemen, is de 

cursus gestart met 15 deelnemers. Met veel enthousiasme hebben de docenten en de cursisten er 

een mooie cursus van gemaakt. Alle cursisten zijn in juni 2019 geslaagd en in juli 2019 is de diploma 

uitreiking geweest. Op basis van de evaluatie van de cursus zijn verschillende verbeterpunten 

gevonden en opgepakt, waarmee we de cursussen nog meer willen laten aansluiten op de wensen 

van de cursisten en docenten. 

 

Eind 2019 zijn alle voorbereidingen uitgevoerd voor het starten van de cursus Farmaceutische 

analyse. Voor deze cursus is ruim voldoende interesse al getoond en na het rondsturen van een  

nieuwsbrief was de groep compleet. In januari 2020 is de cursus gestart met 12 deelnemers.  
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In 2019 is er geen praktijk cursus toxicologie geweest door afwezigheid van een cursus locatie. Voor 

2020 is het bestuur druk bezig om te kijken naar een geschikte locatie en hopen we de cursus weer 

aan te kunnen bieden. 

 

De komende periode zal de opleidingen commissie bezig gaan met het vervolg en afronden van de 

onlangs gestarte cursus Farmaceutische analyse.  

 

Daarnaast is samen met de docenten besloten om de cursus TDM, Toxicologie en Farmacogenetica 

vervroegd te gaan starten. In plaats van januari 2021 gaat de cursus van start in september of 

oktober 2020. Dit omdat hier nog steeds veel animo voor is. En ook omdat de start van cursussen in 

januari een hoge werkdruk in december geeft bij de commissieleden terwijl het ook vaak een drukke 

maand op het werk zelf is. 

 

Mijn dank gaat uit naar alle docenten die de cursussen professioneel verzorgen en alle deelnemers 

die ervoor zorgen dat we de cursussen kunnen 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 

 


