
NVFG JAARVERSLAG 2018 | 1 |

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR 
FARMACEUTISCHE GENEESKUNDE

JAARVERSLAG
2018

NVFG.NL

SAMENBEREIKEN WE MEER

https://www.nvfg.nl/
https://www.nvfg.nl/
https://www.linkedin.com/groups/154489/
https://www.facebook.com/NVFG.nl/
https://twitter.com/hashtag/nvfg


NVFG-secretariaat	

Koningstraat 23

2411 CL Bodegraven

  06 - 24 74 11 69 

  info@nvfg.nl 

  www.nvfg.nl 

mailto:info%40nvfg.nl?subject=Bericht%20via%20jaarverslag%202018
https://www.nvfg.nl/


NVFG JAARVERSLAG 2018 | 3 |

Voorwoord	

	 		

Samenstelling	bestuur	en	commissies	op	31	december	2018	 		

       

1.		 Bestuur	

1.1  Algemeen 

1.2  Afvaardigingen 

1.3  Lidmaatschappen   

2.		 Algemene	Ledenvergadering	 	

3.	 Leden		 	

	 	 	

4.		 Commissies	en	Geledingen		 	 		

4.1  Event Commissie   

4.2  Communicatie Commissie 

4.3 KAMG Commissie 

4.4  Commissie van Beroep

 

4.5 NVFG Geleding Pharmacovigilance Platform Nederland (PPN) 

4.6 NVFG Geleding Clinical Operations 

4.7 NVFG Geleding RegNed 

4.8 NVFG Geleding Medical Affairs 

   

5.	 Chronologisch	overzicht	activiteiten	2018	

6.	 Financieel	Jaarverslag	2018	

7.	 Begroting	2019	

8.	 Verslag	van	de	Kascommissie	over	2018	

5

6

7

7

7

7

8

9

10

10

10

11

12

13

15

17

20

21

25

29

31

INHOUDSOPGAVE



| 4 | VOORWOORD

NVFG.NL

SAMEN 
BEREIKEN
WE MEER!
DE NVFG BEVORDERT KENNIS, KUNDE  

EN KWALITEIT VAN FARMACEUTISCHE  

GENEESKUNDE VAN, VOOR EN DOOR LEDEN. 

ZO DRAGEN WIJ BIJ AAN DE VERBETERING  

VAN DE VOLKSGEZONDHEID. MEER INFORMATIE: NVFG.NL

https://www.nvfg.nl/
https://www.nvfg.nl/
https://www.linkedin.com/groups/154489/
https://www.facebook.com/NVFG.nl/
https://twitter.com/hashtag/nvfg


NVFG JAARVERSLAG 2018 | 5 |

Beste	leden	van	de	NVFG,

Opnieuw	hebben	we	een	jaar	achter	ons	waar		

we	met	plezier	op	terug	kunnen	kijken.	Om	niet		

in	herhaling	te	vallen,	heb	ik	het	jaarverslag		

2017	er	nog	eens	bij	gepakt.	Daarin	schreef	ik		

dat	2016	een	jaar	van	plannen	maken	was	en	

2017	er	een	van	plannen	uitvoeren.		

Maar	wat	voor	jaar	is	2018	dan	geweest?

Ik zou willen voorstellen om 2018 het jaar van de 

“professionalisering” te noemen. Hoewel we als NVFG 

“professionalisering” al langer als een van onze 

doelstellingen hebben, begint het steeds duidelijker te 

worden dat de professionaliseringsslag ook daadwerkelijk 

vorm krijgt. 

In 2018 hebben we grote stappen gezet in onze back 

office. Website, nieuwsbrief, vormgeving, logistiek en 

organisatie, het is allemaal even fris. Ook hebben we 

een aantal nieuwe initiatieven ingezet waar we begin dit 

jaar van hebben kunnen profiteren. Zo is er (ik maak 

een willekeurige keuze) erg hard gewerkt om het EMA 

symposium van begin 2019 vorm te geven en de  

Medical Affairs geleding heeft het aangedurfd om de  

1e zeer succesvolle Medical Affairs dag te organiseren  

in 2019 waarvan de voorbereidingen in 2018 zijn gestart. 

Verder is er in 2018 in verschillende geledingen hard 

gewerkt aan de competentie matrices waar we inmiddels 

de vruchten van plukken.

De NVFG voorziet in een behoefte want we blijven groeien, 

soms met vele nieuwe leden per week. De teller staat 

nu bijna op 715 en eerlijk gezegd kunnen we zonder 

problemen (we hebben onze back office op orde) nog 

veel meer leden aan. Om dat verder te versnellen hebben 

we de contributie kunnen verlagen per 1 januari 2019! 

Nu we zoveel waarde bieden, is het een logische, bijna 

onvermijdelijke stap om lid te worden. Dus als je nog 

collega’s hebt, die medisch wetenschappelijk betrokken zijn 

bij geneesmiddelen (ontwikkeling), laat ze kennis maken 

met onze bijeenkomsten voor maar 100 euro in het 1e jaar 

en slechts 175 euro in de jaren daarna! 

Tenslotte wil ik me richten tot alle NVFG vrijwilligers op 

wie de vereniging leunt. Het is bijzonder dat jullie je met 

zoveel enthousiasme inzetten om het voor andere leden 

leuk en interessant te maken. Zonder jullie zouden we 

niet zo professioneel zijn, sterker nog, zonder jullie zou er 

überhaupt geen NVFG zijn! Mijn dank, namens leden en 

het NVFG bestuur, is groot. 

Ik wens jullie veel leesplezier met dit jaarverslag en hoop 

je te spreken op de ALV of een van de vele professionele 

bijeenkomsten van onze bloeiende vereniging.

Cheers,

Marc Kaptein
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Geledingen
Farmacovigilantie	(PPN)	

Linda Smeding, voorzitter

Mischa Blom

Cis Durian

Pien de Jong

Suzanne Nijenhuis

Angela van der Salm

 

Medical	Affairs	

Kwinten Bosman, voorzitter

Jolanda van Bodegraven

Margot van den Camp

Ronald Kempers

Corrie Kroeze

John Rietveld

Ronald Zielman

Regulatory	Affairs	

Peter Reijnders, voorzitter

Hannie de Munnik

Ienke Brombacher

Connie van Oers 

Inge Pool

Just Weemers

Clinical	Operations

Hellen Boering, voorzitter

Marianne Bertens 

Joost van Hilten

Margot Lamers

Joost Melis 

Viviënne van de Walle

Bestuur
Marc Kaptein, voorzitter 

Viviënne van de Walle, vice-voorzitter 

Alain de Wolf, penningmeester

Maaike Addicks 

Kwinten Bosman

Hellen Boering

Peter Reijnders 

Linda Smeding

Kahraman Algür, 

kandidaat bestuurslid

Het bestuur heeft diverse taken 

gedelegeerd aan de commissies 

hiernaast.

Commissies
Communicatie	Commissie	

Viviënne van de Walle 

Tanja Hoffmann  

Odette Jochems 

Helena Noordermeer 

Mariëtte Westerlaak 

Kascommissie

Kees Kraaij

Geert-Jan Mulder

Event	Commissie	

Kahraman Algür, voorzitter 

Maarten Boomsma

Ciska van Doesum 

Marie-José Donath

Marianne van Es-Gulinck

Francien Rotteveel

Sander Veltkamp 

KAMG	Commissie

Kees Kraaij, voorzitter

Maaike Addicks, vice-voorzitter

Jolanda van Bodegraven

Rob van Maanen 

Dick de Vries 

Patrick Vrijlandt

Boris van Doorn 

Commissie	van	Beroep 

Eric Hoedemaker 

Mary-Lou Sprenger 

SAMENSTELLING 
BESTUUR	EN	COMMISSIES	
OP	31	DECEMBER	2018
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1.1	Algemeen
Het bestuur was aan het begin van 2018 als volgt 

samengesteld: Marc Kaptein, (voorzitter), Viviënne van 

de Walle (vice-voorzitter), Ed de Jong (penningmeester), 

Kwinten Bosman, Hellen Boering, Peter Reijnders,  

Linda Smeding, Sander Veltkamp en Maaike Addicks. 

 

Ed de Jong is helaas begin 2018 overleden. Tijdens  

de ALV op 20 juni 2018 is Alain de Wolf toegetreden  

als penningmeester als opvolger van Ed de Jong. 

 

Sander Veltkamp zal tijdens de ALV in 2019 aftreden  

en het stokje overdragen aan Kahraman Algür. 

Het bestuur heeft in 2018 negen keer vergaderd en  

een brainstormsessie gehouden. 

1.2	Afvaardigingen
De afvaardiging naar diverse andere organisaties was als 

volgt geregeld:

 

•  IFAPP: International Federation of Associations of 

Pharmaceutical Physicians: 

afgevaardigde: Rudolf van Olden en Dick de Vries  

(CEPM IFAPP) 

  

•  LAD: Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband 

afgevaardigde: Kees Kraaij

     

1.3	 Lidmaatschappen
• European Forum Good Clinical Practice (EFGCP)

•  International Federation of Associations of 

Pharmaceutical Physicians (IFAPP)

• Koepel van Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG)

•  Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering 

der Geneeskunst (KNMG)

1952 - 2018

Eduard	de	Jong
Penningmeester	van	de	NVFG

| 1 |	BESTUUR
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In 2018 vond op 20 juni de Algemene Ledenvergadering plaats.

| 2 |			ALGEMENE		
LEDENVERGADERING
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Aantal	leden	
per	31	december	2017

Aantal	afmeldingen	
per	1	januari	2018

Aantal	leden	
per	31	december	2018

Aantal	nieuwe	leden	
in	2018

659 46

715102

| 3 |	LEDEN
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4.1		Event	Commissie	
Het	jaar	2018	was	enerverend	voor	de	NVFG	

Event	Commissie.	Een	hoogtepunt	was	de	

Nieuwjaarsbijeenkomst	rondom	het	thema	

“Farmacogenetica”	die	door	meer	dan	100	

mensen	werd	bezocht.	

Prof. Dr. Ron van Schaik (Klinische Chemie, Erasmus 

MC) gaf zijn scherpe visie op Precision Medicine en 

de mogelijkheden voor de toekomst. Bijgestaan door 

de visie van ziekenhuisapotheker/hoogleraar Prof. Dr. 

Toine Egberts (UMC Utrecht) en de realiteit die ons werd 

voorgeschoteld door dr. Roos van Westrhenen, psychiater 

& klinisch farmacoloog, afdeling Psychiatrie, Erasmus MC 

hadden de aanwezigen na afloop in ieder geval voldoende 

stof om over na te denken.

 

Een ander hoogtepunt was het Jaarcongres rondom het 

thema “de patiënt centraal” die eveneens door meer dan 

100 mensen werd bezocht. Experts met verschillende 

invalshoeken gaven hun visie op hoe je het centraal 

stellen van de patiënt daadwerkelijk kan implementeren. 

Het perspectief vanuit de farmaceutische industrie werd 

gepresenteerd door Drs Anita Atema (Executive Director 

Patient Advocacy, Celgene). Drs Diana Monissen (voorzitter 

Raad van Bestuur, Prinses Maxima Centrum) nam ons 

mee in het traject van het opzetten van het Prinses Maxima 

Centrum, waarbij de input van patiënten en ook hun 

ouders bepalend zijn geweest. Na deze presentatie werd 

het patiëntenperspectief belicht door Prof Dr Gerlof Valk 

(internist-endocrinoloog, UMC Utrecht). 

Achter	de	schermen

De naam van de Commissie Themabijeenkomsten is 

herzien naar NVFG Event Commissie. Daarnaast hebben 

3 nieuwe collega’s zich aangesloten om de commissie te 

komen versterken en hebben wij een nieuwe voorzitter, 

Kahraman Algür. Sander Veltkamp zal aanblijven als actief 

lid van de commissie. Tijdens de reguliere bijeenkomsten 

zijn reeds creatieve plannen gesmeed voor 2019 waarvan 

de Nieuwjaarsbijeenkomst met een blik op de toekomst 

reeds in 2019 is uitgerold. Op 1 oktober 2019 zal het 

Jaarcongres plaatsvinden. Daar zullen jullie binnenkort 

meer over horen. Zet de datum alvast in je agenda!!

 

4.2		Communicatie	Commissie
Nadat	we	in	2017	afscheid	hadden	genomen	van	

de	FIAgnostiek	heeft	de	commissie	zich	volledig	

gefocust	op	digitale	communicatie.	

De website is geen statisch document maar wordt met 

ondersteuning van het secretariaat up-to-date gehouden. 

En eind 2018, begin 2019 is er nogmaals een revisie 

voorzien om teksten en lay-out uniform te hebben.  

Dit in het verlengde van de wens van het bestuur om 

een nog duidelijkere huisstijl te hebben. Daartoe is een 

samenwerking aangegaan met het grafisch bureau cq 

Ontwerpstudio Karel & Linda (www.karelenlinda.nl).

Naast het door ontwikkelen van de website hebben zij ook 

de wekelijkse nieuwsbrief in een nieuw en overzichtelijker 

jasje gestoken. De nieuwsbrief wordt wekelijks op 

vrijdagmiddag verstuurd door middel van Mailchimp. De 

content wordt samengesteld door input van alle leden 

van de commissie en het secretariaat maar ook andere 

(bestuurs-)leden worden van harte uitgenodigd om content 

aan te leveren. Daarnaast is de nieuwsbrief ook bedoeld om 

de agenda van bijeenkomsten en terugkoppeling hiervan te 

delen met de achterban. De huisstijl is verder doorgevoerd 

in flyers voor alle NVFG bijeenkomsten die zij ontwikkelen 

en worden gebruikt zowel in hard copy als digitaal. 

| 4 |		COMMISSIES		
EN	GELEDINGEN
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De andere middelen van communicatie blijven Twitter, 

Facebook en LinkedIn. Inschrijven en betalingen voor 

bijeenkomsten lopen via Eventbrite. Hierbij wordt een 

stuk administratieverlichting gegeven en maakt het 

bij bijeenkomsten mogelijk om snel en efficiënt de 

aanmeldingen te verwerken via een app op smartphones, 

al dan niet met hulp van vrijwilligers. Daarbij is het ook 

zeker dat iedereen aan zijn betaal verplichtingen heeft 

voldaan.

Het aantrekken van sponsoren is in de afgelopen jaren 

altijd een tijdsintensieve maar vooralsnog rendabele 

inspanning geweest. Zeker door de niet aflatende inzet 

vanuit het secretariaat. In 2018 is er een aanzet gemaakt 

om een nieuwe sponsormatrix op te stellen waarbij 

sponsoren ook diverse combinaties kunnen sponsoren 

(bijvoorbeeld ClinOpsDag en Lustrum) en zal het ook 

mogelijk gaan worden om voor meerdere jaren een 

sponsor commitment aan te gaan.

De redactie heeft 1x telefonisch vergaderd. Dit jaar heeft 

er geen face-to-face overleg plaatsgevonden. Waar nodig 

was er tussentijds telefonisch overleg.

4.3	KAMG	Commissie
In	2018	is	Jos	van	Loenhout,	na	vele	jaren	trouwe	

dienst,	gestopt	met	zijn	werk	in	de	commissie.		

Jos	heeft	heel	veel	betekend	voor	het	bereiken	

van	een	BIG	herregistratie,	de	KAMG	commissie	

en	de	NVFG	in	het	algemeen,	en	wij	danken	hem	

voor	zijn	inzet.	

•  Verdere stappen zijn gezet in de opzet van een 

specialistenopleiding voor artsen binnen de 

farmaceutische industrie. Deze zal ingebed worden 

in de sociaal-geneeskundige opleiding tot specialist 

Arts Maatschappij en Gezondheid. Discussies 

met gelijkgestemden met overeenkomende 

opleidingsbehoeftes, zoals de Klinisch Farmacologen, 

en aanbieders van opleidingen zoals het Janssen Future 

Lab, leveren een steeds duidelijker beeld op van de 

mogelijkheden m.b.t. het theoretische gedeelte van de 

opleiding. Er is een intentieverklaring getekend door de 

NVFG, CBG/MEB, CCMO, NVKFB, LUMC en CHDR om 

een gemeenschappelijk onderwijsprogramma te initiëren.

•  Er is op het 2018 KAMG congres in samenwerking 

met CBG/MEB een geslaagde workshop 

georganiseerd omtrent mogelijke vernieuwingen in de 

informatievoorziening rondom geneesmiddelen.
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GAIA: om het bijhouden van accreditatiepunten in het 

kader van herregistratie als Farmaceutisch Geneeskundige 

te faciliteren, heeft de NVFG KAMG commissie samen 

met de accreditatiecommissie een apart GAIA systeem 

opgezet en geopend. Via dit systeem kunnen artsen die 

geregistreerd staan als Farmaceutisch Geneeskundige 

bij de NVFG hun punten invoeren. Het GAIA systeem 

wordt actief gebruikt en verschillende aanvragen voor 

accreditatie zijn in behandeling genomen door de 

accreditatiecommissie.

 

4.4	Commissie	van	Beroep	
De	commissie	bestaat	in	2018	uit	twee	leden:	

Eric	Hoedemaker	(voorzitter)	

Mary-Lou	Sprenger

Ed Schook heeft zich teruggetrokken wegens zijn 

pensioengerechtigde leeftijd. 

4.5	 	Geleding	“Pharmacovigilance	
Platform	Nederland”

Het	jaar	2018	was	wederom	een	goed	jaar	

voor	de	PPN	geleding	met	drie	goed	bezochte	

bijeenkomsten	en	een	geslaagde	start	van	de	

vernieuwde	DSO-opleiding.	

Bijeenkomsten
Wat organiseerden wij in 2018?

��Extra�bijeenkomst�13�maart
Een drukbezochte ochtend met meer dan 100 deelnemers 

over de aankomende GDPR ofwel EU Privacywetgeving. 

Advocaten van Axon Advocaten onder wie PPN-adviesraad 

lid Hanneke Later gaven een uitgebreid overzicht van deze 

nieuwe wet, gevolgd door een Q&A-sessie. 

Voorjaarsbijeenkomst�15�mei
De voorjaarsbijeenkomst over EVWEB en EVDAS, CBG 

beleidsdocumenten aangaande DHCP en aRMM, 

risicogestuurd toezicht door IGJ, en PK/PD interpretatie 

bij bijwerkingen bij overgewicht en/of na bariatrische 

chirurgie. We waren te gast bij Smelt in Baarn. 

| 4 |		COMMISSIES		
EN	GELEDINGEN
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Anja van Haren van het aCGB zette de werking van EVWEB 

en EVDAS uiteen met nadruk op de do’s en don’ts voor de 

MAH. Maarten Lagendijk legde uit wat er nieuw is in CBG-

beleidsdocumenten MEB 44 en MEB45, resp. aangaande 

DHPC en aRMM. Kiki Cheung van de IGJ presenteerde 

de resultaten van de enquête die naar alle bedrijven was 

gestuurd, waarmee gerichter geïnspecteerd kan worden. 

In de laatste jaren heeft PPN al een aantal keer een 

presentatie over een klinisch onderwerp op het programma 

geplaatst, in het kader van “nascholing” voor DSO’s over 

bijwerkingen in de kliniek. In deze reeks gaf Cornelis 

Smit, ziekenhuisapotheker in Leiden, een college getiteld 

“Hoe de basisbegrippen PK en PD te interpreteren bij 

bijwerkingen met overgewicht en/of na bariatrische 

chirurgie”. 

Basisdag�DSO-opleiding�1�november
De nieuwe opzet van de DSO-opleiding ging van start met 

de eendaagse basisdag met meer dan 35 deelnemers. 

Sprekers waren PPN-bestuursleden. In april 2019 volgt 

de verdiepingsdag. Beide dagen kunnen los van elkaar 

gevolgd worden. Bij voldoende belangstelling worden de 

dagen 1 of 2 maal per jaar herhaald. 

We waren te gast bij Astellas in Leiden. 

Najaarsbijeenkomst�20�november
Twee belangrijke onderwerpen over eerste ervaringen 

van nieuwe wetgeving: status na een jaar EVWEB, 

gepresenteerd door Anja van Haren, en status na enkele 

maanden GDPR, gepresenteerd door Hanneke Later, 

gevolgd door een Q&A-sessie over DSO praktijkcasus.  

De bijeenkomst vond plaats in Montfoort.

Voor afko’s zie uitleg onderaan. 

Uitgebreide verslagen van de bijeenkomsten zijn 

gepubliceerd in de NVFG nieuwsbrief.

Adviesraad
De PPN laat zich sinds jaar en dag bijstaand inspireren 

door een adviesraad die ons op de hoogte houdt van 

trends en topics in de farmacovigilantie. Leden van de 

adviesraad in 2018 waren:

Wendy Huisman, 

European QPPV, Teva Pharmaceuticals Europe BV

Olaf Klungel, 

PharmD, PhD - Professor of Pharmacoepidemiologic 

Methods, Utrecht

Maarten Lagendijk, 

Pharmacovigilance Coordinator bij het CBG/MEB

Hanneke Later-Nijland, 

Advocaat, Axon Advocaten

Arthur Meiners,

Pharmacovigilance consultant

Eugène van Puijenbroek,

Head Science and Research 

Bijwerkingencentrum Lareb, 

Hoogleraar Groningen

Werkgroepen
Een van de pijlers van PPN zijn de werkgroepen.  

Hierin worden uiteenlopende onderwerpen behandeld.  

In 2018 waren de volgende werkgroepen actief:

•  Risk Management. 

•  DSO-opleiding 

•  Literatuur

•   Digital (PPN-gedeelte van website NVFG, Wiki, LinkedIn)

•  Verder is er regelmatig overleg met Lareb en Adviesraad
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Bestuur
Pieter Brasem heeft in 2018 afscheid genomen van het 

bestuur nadat hij ons nog lange tijd na zijn pensioen zeer 

trouw heeft bijgestaan. Ehab Shaaban heeft na jarenlang 

PPN-bestuur in 2018 een nieuwe functie buiten PV 

aangeboden gekregen. 

Afkortingen
aRMM

additional Risk Minimization Measures

aCBG

agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

DSO

Drug Safety Officer

EU

Europese Unie

EV-WEB

EudraVigilance Web reporting tool

EV-DAS

EudraVigilance Data-Analysis System

GDPR

General Data Protection Regulation

IGJ

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

MAH

Marketing Authorisation Holder

MEB

Medicines Evaluation Board

PV

pharmacovigilance

QPPV

Qualified Person Pharmacovigilance.

 

| 4 |		COMMISSIES		
EN	GELEDINGEN
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4.6	Geleding	Clinical	Operations

Dit jaar hebben Leonie Middelink (voorzitter),  

Gerard Kuiper en Henk van den Berg de geleding  

verlaten en zijn er geen nieuwe leden bijgekomen.

Bijeenkomsten
In 2018 heeft de geleding de volgende bijeenkomsten 

georganiseerd:

ClinOpsDag
Onder leiding van Margot Lamers vond op 12 april de 

zevende editie van de ClinOpsDag plaats met als thema: 

‘Klinisch onderzoek, bekijk het eens van een andere 

kant’. Een zeer succesvolle dag met een record aantal 

deelnemers van 326, waarvan 133 leden en 193 niet-

leden. Opvallend is dat er steeds meer deelnemers vanuit 

het ziekenhuis of vanuit andere disciplines binnen klinisch 

onderzoek komen (DM, PV, MedAff) komen. 

		Het	programma	bestond	uit:	

•  “Doen is de beste manier van denken”,  

gepresenteerd door de Vrije Denkers, die ook  

het dagvoorzitterschap op zich namen

•   “Verdraaide organisaties”, gepresenteerd door  

Wouter Hart.

De	breakout	sessies:	

•  “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, 

gepresenteerd door Astrid Amelink

•  “Audit Experience”,  

gepresenteerd door Margreet van Marwijk

•  “Klinisch onderzoek bekeken vanuit het Vumc Alzheimer 

centrum”, gepresenteerd door Marissa Zwan. 

•  Parkinson Vereniging, Rob Hagen

•  Josefien Hendriks

•  “Wetenschap, alleen maar positief”,  

gepresenteerd door Erik Scherder.

https://www.nvfg.nl/clinops/
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Daarnaast zijn er twee onderzoeksavonden/ 

themabijeenkomsten georganiseerd:

Ontwikkeling�en�Productie�van�Medicijnen�door�
de�Farmaceutische�Industrie�of�in�Eigen�Beheer�
Zo’n 70 mensen hebben dinsdag 30 oktober de files 

getrotseerd om aanwezig te zijn bij het avond-symposium 

in het Erasmus MC ‘Ontwikkeling en Productie van 

Medicijnen door de Farmaceutische Industrie of in 

Eigen Beheer’. Deze bijeenkomst was een co-productie 

van het Erasmus MC (Klinische Farmacologie) en de 

NVFG (Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische 

Geneeskunde) Clinical Operations Geleding.

Onder leiding van Prof. Dr. Teun van Gelder (hoogleraar 

Klinische Farmacologie in het Erasmus MC) spraken Dr. 

Marleen Kemper (ziekenhuisapother in het Amsterdam 

UMC), Prof. Dr. Ton de Boer (voorzitter CBG), Prof. Dr. Hans 

Büller (Stichting Fair Medicine) en Drs. Marc Kaptein (arts, 

medisch directeur bij Pfizer en voorzitter van de NVFG).

Na een levendig debat waarin duidelijk respect en begrip 

was voor elkaars toegevoegde waarde, was de conclusie 

dat de verschillende vormen van productie en ontwikkeling 

van geneesmiddelen die besproken zijn, elkaar niet 

uitsluiten en goed naast elkaar kunnen bestaan. Een mooie 

afsluiting van de avond!

Hoe�maakt�TransCelerate�onderzoek�in��
Nederland�makkelijker?�
Op 20 november bij GSK in Zeist: Hoe maakt 

TransCelerate onderzoek in Nederland makkelijker? Het 

was een geslaagde middag waarbij GCP training (Marieke 

Meulenmans, GCP-central), eConsent (David Fauvart, 

Janssen Clinical Innovation) en Shared Investigator 

Platform (Elisabeth Bygate, GSK) veel aandacht kregen. 

Het bleek dat een aantal bedrijven al actief zijn met de 

implementatie van onderdelen van Trancelerate, mn 

SIP. Tijdens deze bijeenkomst hebben deze bedrijven 

afgesproken om in samenwerking te proberen het gebruik 

van SIP door de sites een stimulans te geven.

 

NVFG CLINOPSBIJEENKOMST
DINSDAG 20 NOVEMBER 2018

HOE MAAKT 
TRANSCELERATE 
ONDERZOEK 
IN NEDERLAND 
MAKKELIJKER?

CLINOPS
NVFG NVFG.NL

GRATIS VOOR LEDEN
€ 75,- VOOR NIET-LEDEN
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4.7	 	Geleding	Regulatory	Affairs	
Network,	RegNed

Ook	in	2018	heeft	het	RegNed	team	zich	

ingezet	voor	de	belangrijkste	doelstelling:	een	

breed	interactief	netwerk	te	zijn,	voor	en	door	

professionals	op	het	gebied	van	registratiezaken	

(Regulatory	Affairs).	Hieronder	een	overzicht	van	

hetgeen	er	is	georganiseerd.

Bijeenkomsten
Voorjaarsbijeenkomst:�Digitale�bijsluiter:��
Welke�mogelijkheden�zijn�er�om�medicijninformatie�
toegankelijker�te�maken�voor�patiënten?
De Voorjaarsbijeenkomst van RegNed vond plaats 

op 17 april 2018 bij GSK te Utrecht. Het onderwerp 

was: “Digitale bijsluiter: Welke mogelijkheden zijn er 

om medicijninformatie toegankelijker te maken voor 

patiënten?”

Goede geneesmiddeleninformatie, met name voor 

consumenten en patiënten, is van groot belang. In de 

praktijk blijkt dat hier de nodige verbeteringen mogelijk 

zijn en er worden verschillende initiatieven ontwikkeld 

om hier aandacht voor te vragen. De voortschrijdende 

digitale ontwikkelingen bieden goede mogelijkheden om 

noodzakelijke informatie bij de patiënt te brengen. 

Tijdens de bijeenkomst is besproken welke 

mogelijkheden er (met name nationaal) zijn om de 

bijsluiter patiëntvriendelijker te maken en of digitale 

middelen helpen om meer op de patiëntgerichte 

geneesmiddeleninformatie te verstrekken.

Drie sprekers gaven over dit onderwerp een inleiding:

•  Liset van Dijk (Nivel) ging in op de behoeftes van 

patiënten aan digitale patiënten informatie en de 

mogelijkheden voor digitale bijsluiters.

•  Nanneke Hendriks gaf namens het College ter 

Beoordeling van Geneesmiddelen haar visie over de 

digitale bijsluiter. 

•  Bas van Heijst van Astellas Pharma Europe BV gaf een 

toelichting over wat de mogelijkheden nu en in de 

toekomst zijn voor de digitalisering van de bijsluiter.

 

Na de presentaties werd er gretig gebruik gemaakt van 

de gelegenheid tot het stellen van vragen hetgeen zich na 

afsluiting voortzette tijdens de borrel.

	
Cursus�Basiskennis�Regulatory�Affairs
Op 26 juni 2018 organiseerde de Werkgroep Opleidingen 

van RegNed in Bunnik de zesde editie van de cursus 

Basiskennis Regulatory Affairs. Wederom was de cursus 

goed bezet. De deelnemers hadden verschillende 

achtergronden zoals, OTC, innovatieve en generieke 

firma’s. De 26 cursisten kregen een dag vol wetgeving, 

procedures, praktijkvoorbeelden en netwerkmogelijkheden 

voorgeschoteld. Ook de fase na de registratie, waar 

onderhoud van het dossier een belangrijke rol gaat spelen, 

kwam aan bod. Wederom werd niet met een papieren 

cursusmap maar met een digitale cursusmap gewerkt.  

De vele positieve reacties tijdens en direct na de cursus 

geven aan dat er nog steeds veel behoefte is aan deze 

Regulatory Affairs cursus. 

https://www.nvfg.nl/regned/
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Najaarsbijeenkomst:�QA�en�RA:��
samenspel�of�tot�elkaar�veroordeeld
Op 8 november 2018 vond de RegNed 

Najaarsbijeenkomst plaats bij MSD te Haarlem. Het thema 

was “QA en RA: samenspel of tot elkaar veroordeeld”. 

Goede samenwerking tussen de Regulatory Affairs (RA) en 

de Quality Assurance (QA) afdeling is van cruciaal belang 

voor ieder farmaceutisch bedrijf. Beide afdelingen hebben 

verantwoordelijkheden voor werkzaamheden die direct 

betrekking hebben op de kwaliteit van de geneesmiddelen.  

De borging dat wijzigingen in het registratiedossier 

ook daadwerkelijk in het kwaliteitssysteem worden 

geïmplementeerd en vice versa is vanzelfsprekend. Echter 

de tijd tussen indiening en daadwerkelijke goedkeuring 

van een variatie door de RA-afdeling kan langer duren dan 

gepland en ondertussen wil de QA afdeling de wijziging 

implementeren. Men is dus tot elkaar veroordeeld om 

planningen goed af te stemmen. 

 

De vraag die dan ook aan de orde werd gesteld is of 

we als RA- en QA- afdelingen elkaar genoeg bevragen, 

informeren en samenwerken met als doel te zorgen voor 

optimale kwaliteit en beschikbaarheid van geneesmiddelen 

voor de patiënt.

 

Francien Rotteveel (Abbvie), Hannie de Munnik 

(AstraZeneca) en Eleonora Casucci (Xendo) gaven als 

deskundigen vanuit de industrie hier hun visie op tijdens 

deze eerste gecombineerde bijeenkomst van RA en 

QA medewerkers. Al tijdens de presentaties was er een 

levendige discussie over de voorbeelden die de sprekers uit 

eigen ervaring presenteerden.

 

Tijdens de paneldiscussie zette de discussie zich voort 

waarbij de verschillen tussen bedrijven hoe zij dit geregeld 

hebben duidelijk bleken. Alle deelnemers waren het er wel 

over eens dat de verantwoordelijkheid bij alle betrokken 

afdelingen van een bedrijf ligt en niet alleen bij regulatory 

affairs.

Cursus�Registratieprocessen�bij�Variatie
Tweemaal per jaar organiseert RegNed cursussen voor 

Regulatory Affairs professionals. De basiscursus en een 

verdiepende cursus over verschillende onderwerpen 

wisselen elkaar af. Op die manier hebben zowel 

beginnende als ervaren RA professionals toegang 

tot de kennis van hun vakgebied en een mooie 

netwerkgelegenheid met hun collega’s. 

Op 26 november werd in het Postillion Motel in Bunnik de 

RegNed cursus Registratieprocessen bij Variatie gehouden. 

Het was de tweede editie van de succesvolle en zeer 

gewaardeerde cursus.

 

Doel van de cursus is om gedetailleerde uitleg en instructies 

te geven over het voorbereiden en indienen van variaties. 

De cursisten ontvingen waardevolle informatie over het 

indienen van variaties bij het College ter Beoordeling van 

Geneesmiddelen (CBG). Tevens kregen de 21 cursisten ook 

de kans om rechtstreeks vragen te stellen over de Brexit-

variaties aan de spreker van het CBG- die een van de 

presentaties verzorgde.
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Raad	van	Advies
Het RegNed bestuur heeft in 2018 besloten om haar 

Raad van Advies niet te continueren. In 2009 startte 

RegNed haar activiteiten en in 2012 is een RegNed Raad 

Van Advies ingesteld. Twee van de vier leden kondigden 

aan dat zij hun werkzaamheden in het farmaceutische 

bedrijfsleven in 2018 gingen stoppen en daardoor ook de 

Raad van Advies gingen verlaten. Dat triggerde de vraag 

bij het RegNed bestuur of het nodig was om nieuwe leden 

van de Raad van Advies te zoeken. De conclusie was dat 

bij de start van RegNed het zeker nuttig was om een Raad 

van Advies te hebben. Nu, bijna 10 jaar later staat RegNed 

als een “huis”, met een groot aantal leden en is binnen 

de “registratiewereld” een bekende organisatie geworden 

met druk bezochte bijeenkomsten. Daarnaast wordt het 

RegNed bestuur ondersteund door diverse werkgroepen en 

was de mening dat een formele Raad van Advies niet meer 

nodig is.

Bestuur	en	werkgroepen
Een volledig overzicht van de leden van het bestuur staat 

op pagina 6. Het bestuur wordt ondersteund door drie 

werkgroepen:

	Werkgroep	Bijeenkomsten

Deze werkgroep verzorgt de organisatie voor de voor- en 

najaarsbijeenkomsten. Onderwerpen voor bijeenkomsten 

worden in samenspraak met het bestuur uitgekozen en aan 

de hand van een draaiboek uitgewerkt. De leden zijn Rolf 

Kuypers, Daphne Deckers, Marianne Groeneveld, Ienke 

Brombacher en Inge Rood. 

Met de “Belgian Regulatory Affairs Society” (BRAS) is 

afgesproken dat over en weer elkaars bijeenkomsten 

aangekondigd worden op de respectievelijke websites. 

Met de RAPS Netherlands Chapter is in 2015 een 

samenwerking begonnen op het gebied van bijeenkomsten

Werkgroep	opleiding

Deze werkgroep heeft als doel het opzetten en uitvoeren 

van cursussen voor registratiemedewerkers. Cursussen 

bestaan uit een introductiecursus die jaarlijks wordt 

gegeven en een vervolgcursus waarbij een thema wordt 

uitgediept. De leden zijn: Mariola Czapla, Marta Gorecka, 

Connie van Oers, Michiel Hendriks. Patricia Baede heeft 

aangegeven dat zij na jarenlange voortreffelijke inzet,  

in 2019 stopt met haar werkzaamheden.

Werkgroep	responsible	persons

Binnen RegNed is in 2018 deze nieuwe werkgroep 

opgericht. De leden van deze werkgroep hebben hun 

verantwoordelijkheid binnen de Quality Assurance 

afdeling van een farmaceutisch bedrijf. De basis tot de 

oprichting van deze werkgroep was dat tijdens een RegNed 

bijeenkomst in 2017 de vraag aan het bestuur gesteld 

werd of er interesse is om binnen RegNed een platform 

voor Responsible Persons op te zetten. Die interesse bleek 

er te zijn en er ontstond een enthousiaste groep van 

mensen onder leiding van Hannie de Munnik.  

 

De eerste activiteit vond al plaats tijdens de RegNed 

najaarsbijeenkomst op 8 november. De verdere leden zijn: 

Dubravka Arandjelovic, Jan Henk Brinkman,  

Lisette Bronsveld, Nicoline van Diepen, Penelope Gilberts, 

Martin Heuvelmans, Rolf Kuypers, Daan Odink, Nienke 

Smilde en Mirjam van de Wiel.
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4.8	 	Geleding	Medical	Affairs	
Bijeenkomsten
In 2018 heeft de geleding de wind echt in de zeilen weten 

te krijgen met een verder toegenomen interesse in de  

voor- en najaar netwerkbijeenkomsten.

Voorjaarsbijeenkomst
De voorjaarseditie met het onderwerp ‘biomarkers, in 

the future, just breathe…’ bracht interessante discussie 

en inzichten rondom diagnostiek met behulp van het 

vergelijken van biomarkers van grote groepen gezonde 

individuen en patiënten (toegepaste ‘big data’) zonder 

dat wij (enkelen daargelaten) nog exact overzien wat de 

oorzaak-gevolg relatie binnen deze diagnostiek is. Naar 

mijn mening een trend die ons enerzijds helpt de wereld 

om ons heen ingrijpender te manipuleren (ergo patiënten 

beter te behandelen), anderzijds ons afhankelijker maakt 

van technieken die we minder ‘invoelen’.

Najaarsbijeenkomst
De najaarseditie sprak van de onzichtbare wereld van 

de nanotechnologie en hoe deze toegepast wordt in de 

geneeskunde. Ook een onderwerp dat nog lang niet 

uitgekristalliseerd is en ons gerichte toepassingen zal 

opleveren in de (nabije) toekomst.

Tijdens beide netwerkbijeenkomsten kreeg de ontwikkeling 

van de Medical Affairs Competentie Matrix – ondertussen 

gefinaliseerd – ruim aandacht. Dank Corrie Kroeze en 

Maaike Addicks voor jullie immer aanhoudende energie de 

matrix tot een professionele tool door te ontwikkelen, hier 

zijn heel wat mensuren in gaan zitten.

Medical�Affairs�Dag�-�Shaping�the�Future
Het is ook het jaar dat wij de in 2017 uitgesproken ambitie 

hebben opgepakt om in 2019 de eerste Medical Affairs 

Dag – ‘Shaping the Future’ - gestalte te geven. Op het 

moment van schrijven hebben zich meer dan honderd 

collega’s aangemeld, dank voor uw enthousiasme! Tijdens 

deze dag krijgt de eerdergenoemde Medical Affairs 

Competentie Matrix de aandacht die ze verdient en kunt 

u uw competenties langs de lat leggen! Bij het ter perse 

gaan heeft deze dag reeds plaatsgevonden, ik hoop dat u 

genoten heeft.

Nawoord	van	Kwinten	Bosman
Graag bedank ik vanaf deze plaats mijn fantastische NVFG 

Medical Affairs-collega’s die samen 2018 tot een succes 

hebben gemaakt én richting 2019 de Medical Affairs Dag 

hebben ontwikkeld tot wat een begrip zal worden over de 

komende jaren.

Een speciaal bedankje ten slotte aan Ronald Kempers 

die samen met collega’s uit andere NVFG-geledingen 

de ‘EMA in Nederland’-bijeenkomst zeer professioneel 

heeft neergezet. Opnieuw bewijs dat we als vereniging de 

ingezette koers weten vast te houden.
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30	januari	 	
Nieuwsjaarsbijeenkomst	
 Kasteel Montfoort, te Montfoort

 Vallen en opstaan, of medicijnen op maat?

 Prof.dr. Ron van Schaik

 Prof.dr. Toine Egberts

 Dr. R. van Westrhenen

 98 deelnemers

 

13	maart	
PPN	Extra	bijeenkomst	
 De Heeren van Montfoort, te Montfoort

 Vang En Verwerk Bijwerkingen, Vermijd Boetes 

 Hanneke Later

 Erik Vollebregt

 105 deelnemers 

29	maart	
Netwerk	bijeenkomst	Medical	Affairs
 Kasteel Montfoort, te Montfoort

  Biomarkers in immunology and oncology, in the future, 

just breathe

 Stefan Nierkens

 Anke-Hilse Maitland-van der Zee

 Rianne de Vries

 49 deelnemers 

 

12	april	
ClinOpsDag
 Van der Valk, te Veenendaal

  Klinisch Onderzoek;  

Bekijk Het Eens Van Een Andere Kant!

 Vrije denkers

 Wouter Hart

 Erik Scherder

 306 deelnemers 
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OVERZICHT	ACTIVITEITEN	2018



| 22 | CHRONOLOGISCH OVERZICHT ACTIVITEITEN 2018

17	april	
RegNed	Voorjaarsbijeenkomst
 GSK, te Zeist

  De Digitale Bijsluiter; Welke mogelijkheden zijn er 

om medicijninformatie toegankelijker te maken voor 

patiënten?

 Liset van Dijk (Nivel)

 Nanneke Hendriks (CBG) 

 Bas van Heijst (Astellas Pharma Europe BV)

  Een verslag van deze bijeenkomst door  

Marianne Groeneveld en Mascha van de Berg  

werd op de NVFG website gepubliceerd. 

 41 deelnemers 

15	mei	
PPN	Voorjaarsbijeenkomst
 Smelt, te Baarn

  Het CBG over EV web, risicominimalisatie en DHPC 

De Inspectie over risico-gestuurd inspecterenKlinisch 

Onderzoek; Bekijk Het Eens Van Een Andere Kant!

 Anja van Haren

 Maarten Lagendijk

 Kiki Cheung

 Cornelis Smit

 79 deelnemers 

17	mei	
Certificering	binnen	ClinOps
 Grand Café ZO, te Amsterdam

 Certificering binnen ClinOps

 Dick de Vries

 Leonie Middelink

 Eric Klaver

 Corine Vogelaar 

 35 deelnemers 

26	juni	
RegNed	Cursus	Basiskennis
 Postillion Hotel, te Bunnik 

 Cursus Basiskennis

 Hannie de Munnik 

 Connie van Oers 

 Michiel Hendriks 

 26 deelnemers 

18	september	
NVFG	Jaarcongres
 NBC, te Nieuwgein

 Patiënt centraal

 Anita Atema

 Diana Monissen

 Gerlof Valk

 82 deelnemers 

18	september	
ZZP	Café
 NBC, te Nieuwegein

 ZZP Café

 Rogier van Ommeren

 10 deelnemers 

30	oktober	
ClinOps	Thema	Avond
 Erasmus MC

  Ontwikkeling en Productie van Medicijnen door  

de Farmaceutische Industrie of in Eigen Beheer?

 Prof. Dr. Hans Buller

 Drs. Marc Kaptein

 Prof. Dr. Ton de Boer

 Prof. Dr. Teun van Gelder

 Marleen Kemper

 46 deelnemers 
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1	november	
Medical	Affairs	Najaarsbijeenkomst
 De Heeren van Montfoort, te Montfoort

 Small solutions 2 big problems

 Gert Storm

 Albert van Hell

 47 deelnemers

1	november	
DSO	Opleidingsdag
 Astellas Pharma, te Leiden

 DSO Opleidingsdag

 Angela van der Salm

 Pieter Brasem

 Mischa Blom

 Suzanne Nijenhuis 

 Linda Smeding

 Sabine 

 34 deelnemers

8	november	
RegNed	Najaarsbijeenkomst
 MSD, te Haarlem

 QA en RA: samenspel of tot elkaar veroordeeld

 Francien Rotteveel 

 Hannie de Munnik 

 Eleonora Casucci 

  Een verslag van deze bijeenkomst door Marianne 

Groeneveld werd op de NVFG website gepubliceerd. 

 40 deelnemers

20	november	
PPN	Najaarsbijeenkomst
 De Heeren van Montfoort

 EVWEB nieuwe processen, Een half jaar GDPR

 Hanneke Later-Nijland

 Anja van Haren

 59 deelnemers

20	november	
ClinOps	Transcelerate	bijeenkomst
 GSK, te Zeist

  Hoe maakt Transcelerate onderzoek in Nederland 

makkelijker? 

 Marieke Meulemans

 David Fauvart

 Elisabeth Bygate

 50 deelnemers

26	november	RegNed	
Verdiepingscursus
 Postillion Hotel, te Bunnik

 Verdiepingscursus

 Kristiena Abbink

 Marissa Benne

 Patricia Baede

 Saskia van Brenk

 Kora Doorduijn

 21 deelnemers
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Algemeen
Met de komst van de nieuwe penningmeester is in 2018 de 

financiële administratie verder verbeterd door beheer van 

balansposten en integrale opname van dagboeken. De 

financiële administratie wordt bijgehouden per commissie/

geleding en activiteit, met daarbij een periodieke 

rapportage over werkelijke versus begrote inkomsten en 

uitgaven. Dit heeft het financieel beheer door het Bestuur, 

de Commissies en Geledingen van de Vereniging versterkt.

Grondslagen	Financieel	Jaarverslag
Het financieel jaarverslag is opgesteld op basis van 

verslaggevingsnormen die in Nederland gebruikelijk zijn.

Banksaldi worden getoond tegen nominale waarde aan 

het eind van het verslagjaar. Netto vorderingen worden 

getoond tegen nominale waarde, onder aftrek van een 

voorziening voor zover deze vorderingen door het bestuur 

als niet-inbaar worden beschouwd. De voorziening voor 

toekomstige jubileumfeestuitgaven wordt gevormd door 

een jaarlijkse dotatie gedurende vijf jaar. Schulden zijn 

opgenomen tegen nominale waarde, en hebben een 

kortlopend karakter. 

Opbrengsten en kosten worden verder toegerekend aan 

het boekjaar waarop deze betrekking hebben. 

De NVFG int namens de KAMG de betreffende contributie 

bij relevante NVFG leden. Met ingang van 2018 worden 

de inning en betaling van de KAMG contributiekosten 

gesplitst verantwoord in de resultatenrekening (onder 

ledencontributies respectievelijk KAMG contributiekosten), 

omdat het NVFG een financieel risico loopt over deze 

activiteit. De vergelijkende cijfers over 2017 zijn hiervoor 

niet aangepast, omdat deze gegevens niet eenduidig 

voorhanden zijn. 

Herleide openingsbalans: aangezien er geen balans 

beschikbaar was per 31 december 2017, is deze herleid 

naar aanleiding van de bezittingen, schulden en mutaties 

gedurende 2018. Bovendien is de mate van detaillering 

van gegevens uit 2017 minder dan in 2018, en kan er 

derhalve onderstaand niet altijd vergelijkende cijfers uit 

2017 verstrekt worden. Voor komende jaren zou dat niet 

meer het geval moeten zijn.

| 6 |	FINANCIEEL	
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Balans
Overzicht van activa (bezittingen) en passiva (eigen vermogen, voorzieningen en schulden).

De banksaldi geven de stand weer van de ING-rekeningen 

per balansdatum. De netto-vorderingen betreffen 

vorderingen op leden voor openstaande contributies en op 

sponsors, voor zover deze in het volgende boekjaar zijn 

ontvangen.

 

ACTIVA PASSIVA
31/12/17 (herleid) 31/12/18 31/12/17 (herleid) 31/12/18

Banksaldi 184.492 222.254 Vermogen 187.843 204.712

Netto vorderingen 11.002 8.734 Jubileumvoorziening 0 10.000

Schulden 7.651 16.276

TOTAAL 195.494 230.988 TOTAAL 195.494 230.988

De mutatie in vermogen betreft het jaarlijkse resultaat.  

De jubileumvoorziening betreft de jaarlijkse dotatie van  

€ 10.000 voor het volgende jubileumfeest in 2022.  

De schulden zijn in het begin van het volgende 

kalenderjaar voldaan.
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In 2018 is er € 16.869 minder uitgegeven dan is ontvangen 

(2017: € 3.866 meer uitgegeven). Alhoewel de uitgaven 

hoger zijn dan begroot, zijn de inkomsten ook hoger. 

In vergelijking met de begroting, heeft het NVFG per saldo 

meer uitgeven dan oorspronkelijk begroot was, met name in 

relatie tot bijeenkomsten. Daarentegen waren de uitgaven 

voor bijeenkomsten ook hoger, en zijn per saldo de netto 

uitgaven voor bijeenkomsten in lijn met de begroting. 

De hogere uitgaven zijn verder met name te verklaren door 

de niet-voorziene uitgaven voor de KAMG contributie (€ 

23.545) en het 5-jaarlijks Lustrum congres (€ 10.000). De 

kosten voor ondersteuning zijn lager uitgevallen dan de 

begroting. De overige kosten zijn ook lager, met name door 

lagere opleidingskosten van de KAMG (€ 14.000) en door 

lagere website en communicatie-advieskosten (€ 12.000). 

Resultatenrekening
Overzicht inkomsten (herkomst van middelen) en uitgaven (besteding van middelen).

Onze sponsors in 2018 waren AbbVie B.V., ACRON, BLG 

Healthcare Executive Search, Carpe Diem Recruitment, 

Celgene B.V., Chiltern International Ltd., DADA Consultancy 

B.V., GCP Central B.V., Herakles Pharma Staffing, Herakles 

life Sciences InnSense B.V., Julius Clinical, Novartis Pharma 

B.V., PRA Health Sciences, Proclinical, PSR Group B.V., 

Roche Nederland B.V., Saxum Coaching, Smelt Career 

Center, The Clinical Company Holding B.V., Venn Life 

Sciences B.V., Vertex Pharmaceuticals (Netherlands) B.V.  

Wij zijn al onze sponsoren erg dankbaar voor hun steun.

De activiteiten van de NVFG worden door diverse 

commissies en geledingen verricht, waarbij de uitvoering 

van de activiteiten wordt ondersteund door B2G (voorheen: 

3S). Daarnaast verleent B2G ondersteuning aan het bestuur 

en de administratie. De kosten van B2G worden nagenoeg 

geheel verantwoord onder de afdeling Administratie.

2018 2018 2017
INKOMSTEN Werkelijk Begroting Werkelijk

Ledencontributies 142.765 133.500 132.350

Sponsoring 35.480 45.000 54.110

Bijeenkomstbijdragen 34.047 10.500 18.041

Overige inkomsten 216 0 1.797

TOTAAL INKOMSTEN 212.508 189.000 206.298

UITGAVEN

Bijeenkomsten 75.350 49.450 *

Ondersteuning 63.210 79.000 *

KAMG contributiekosten 23.545 0 *

Reservering jubileum 10.000 0 *

Accreditatiekosten 3.993 5.600 *

Vergaderkosten 4.826 10.200 *

IFAPP lidmaatschap 3.462 3.200 *

Overige kosten 11.253 41.550 *

TOTAAL UITGAVEN 195.639 189.000 210.164

NETTO RESULTAAT 16.869 0 (3.866)

* Details niet beschikbaar
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Dit jaar zijn de geledingen en commissies netto nagenoeg binnen de begrote inkomsten en uitgaven gebleven,  

met uitzondering van de Event commissie. De kosten van de Event commissie zijn hoger dan de begroting vanwege de 

onvoorziene dotatie aan de jubileumvoorziening (€ 10.000), terwijl er in 2017 lustrumkosten waren (€ 59.239). 

2018 2018 2017
INKOMSTEN Werkelijk Begroting Werkelijk

Bestuur 130.366 146.500 *

ClinOps geleding 41.968 35.000 *

Event Commissie 351 0 *

KAMG Commissie 19.115 0 *

Medical Affairs geleding 1.491 0 *

PPN geleding 8.917 0 *

RegNed Commissie 10.300 7.500 *

Themacommissie 351 0 *

TOTAAL INKOMSTEN 212.508 189.000 206.298

UITGAVEN

Administratie 62.490 66.300 58.220

Bestuur 7.693 10.950 8.176

ClinOps geleding 36.985 33.700 33.625

Communicatie commissie 4.431 17.100 6.779

KAMG commissie 31.275 26.000 26.907

Medical Affairs geleding 5.378 4.500 3.130

PPN geleding 16.965 7.900 4.660

RegNed geleding 6.382 13.250 6.809

Themacommissie 24.036 9.300 61.858

TOTAAL UITGAVEN 195.639 189.000 210.164

NETTO RESULTAAT 16.869 0 (3.866)

Resultatenrekening	geledingen	en	commissies
Hieronder geven wij een overzicht per afdeling/commissie/geleding.

* Details niet beschikbaar
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Begroting	2019
Om de vergelijkbaarheid te verbeteren, is de begroting voor 2019 consistent opgesteld in vergelijking met de 

rapportagemethode in 2018. 

2018 2018 2019
INKOMSTEN Werkelijk Begroting Begroting

Ledencontributies 142.765 133.500 163.000

Sponsoring 35.480 45.000 50.000

Bijeenkomstbijdragen 34.047 10.500 45.750

Overige inkomsten 216 0 250

TOTAAL INKOMSTEN 212.508 189.000 259.000

UITGAVEN

Bijeenkomsten 75.350 49.450 107.505

Ondersteuning 63.210 79.000 65.750

KAMG contributiekosten 23.545 0 23.000

Reservering jubileum 10.000 0 10.000

Accreditatiekosten 3.993 5.600 5.000

Vergaderkosten 4.826 10.200 6.750

IFAPP lidmaatschap 3.462 3.200 3.800

Overige kosten 11.253 41.550 37.195

TOTAAL UITGAVEN 195.639 189.000 259.000

NETTO RESULTAAT 16.869 0 0

| 7 |	BEGROTING
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Contributie
Het NVFG-bestuur heeft diverse scenario’s aangaande 

de contributie geëvalueerd, en daarbij gekeken naar de 

hoogte van het vermogen, de ontwikkeling van het ledental 

en de ambitie voor de toekomst. Er is besloten om voor 

2019 de contributie te verlagen van € 190 naar 

€ 175, terwijl voor nieuwe leden de contributie in het 

eerste jaar wordt gehandhaafd op € 100, en buitenland-

leden betalen € 70. Bovendien krijgen de KAMG-leden 

van de NVFG wederom een separate factuur toegezonden 

voor lidmaatschap van de KAMG en KNMG. Door 

een toename van het aantal leden alsmede een beter 

debiteurenbeheer voorziet de NVFG een stijging van de 

contributie-inkomsten. 

Eenmalige	posten	in	2019
Vanwege het EMA-congres wordt in 2019 een eenmalige 

uitgave verwacht van rond de € 20.000 met € 10.000 aan 

bijeenkomstbijdragen. Daarnaast zal er in 2019 ook voor 

het eerst een Medical Affairsdag worden georganiseerd. 

De overige kosten stijgen met name door hogere 

opleidingskosten en een post onvoorzien (€ 10.000). 

Professionalisering
Het NVFG Bestuur heeft in december 2017 besloten de 

professionalisering verder door te voeren. Dit heeft zich in 

2018 met name gemanifesteerd door kwalitatief goede 

bijeenkomsten en opleidingen aan te bieden en ook 

op communicatiegebied een stap voorwaarts te maken 

met een nieuwe website en andere uitstraling van de 

NVFG. Gegeven de gezonde situatie van de NVFG en 

de groei die de vereniging doormaakt, wordt voor 2019 

verdere professionalisering geïnitieerd voor de financiële 

administratie en de ledenadministratie.

Samenvattend kunnen wij zeggen dat de NVFG financieel 

er goed voor staat. De inkomsten zijn voldoende om alle 

activiteiten en professionalisering te realiseren in 2019.
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Aan	de	Algemene	Ledenvergadering	
van	de	NVFG
Betreft:	Verslag	Kascommissie	over	2018

De Kascommissie, in de personen van Kees Kraaij en 

Geert-Jan Mulder doen bij deze verslag van de financiële 

status van de Nederlandse Vereniging van Farmaceutisch 

Geneeskunde (NVFG). Op 12 maart 2019 heeft de 

Kascommissie samen met penningmeester Alain de Wolf 

een algemene controle uitgevoerd op de financiële status 

van de NVFG over het boekjaar 2018.

Algemeen

Het tragische overlijden van Ed de Jong heeft er toe 

geleid dat de boeken van 2017 niet gecontroleerd zijn 

en niet voorziene uitgaven zijn ontstaan. Een duidelijk 

compleet beeld van het boekjaar 2017 is hierdoor niet 

te reconstrueren. Een begrijpelijke situatie. Echter de 

huidige penningmeester heeft in een korte tijd de financiële 

administratie weer op orde gebracht en evalueert op 

maandelijkse basis de financiële status van de Vereniging.

Dit heeft veel extra inzicht gegeven in de uitgaven en 

stelt de penningmeester meer in staat uitgaven van de 

diverse geledingen tijdig bij te sturen op basis van het 

budget. Voorts geeft dit het Bestuur meer real-time inzicht 

in de financiële status van de Vereniging en heeft deze 

frequentere terugkoppeling reeds geleid tot een aantal 

concrete maatregelen en aanpassingen. Dit geeft de 

geledingen ook een eigen verantwoordelijkheid en inzicht 

in hun eigen budget bestedingen en kunnen mogelijk 

budget overschrijdingen tijdig bijgestuurd worden.

Contributie

Het vermogen is in 2018 gegroeid naar comfortabel 

bedrag. De kascommissie is het daarom eens met het 

bestuur dat de contributie verlaagd wordt van € 190 

naar € 175. De activiteiten van de geledingen zijn zeer 

succesvol en leveren een duidelijk meerwaarde, zodat we 

nieuwe leden aantrekken. We zijn gegroeid van ruim 639 

leden naar ongeveer 700 leden. Het besluit om nieuwe 

leden in het eerste jaar € 100 contributie te vragen werpt 

duidelijk vruchten af.

Specifieke	posten

De Kascommissie heeft tijdens de controle specifiek 

en in detail gekeken naar afwijkende eenmalige 

transacties welke niet gelijk traceerbaar waren en 

eveneens is er specifiek gekeken naar alle informatie 

die de penningmeester ter beschikking heeft gesteld als 

onderliggende documentatie voor het jaarverslag. Hierin 

zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. 

Conclusie

De Kascommissie stelt vast dat de jaarrekening voor het 

boekjaar 2018 voldoende onderbouwd is, overeenkomt 

met de boekhouding en een goed beeld geeft van de 

financiële activiteiten van de vereniging.

De kascommissie wenst de nieuwe penningmeester succes. 

Zijn voortvarende start en de opgebouwde reserves geeft 

de kascommissie vertrouwen in de toekomst van de NVFG. 

De Kascommissie wil bij de leden van de NVFG onder de 

aandacht brengen dat de functie van de penningmeester 

van een gezonde en groeiende Vereniging, van groot 

belang is en een substantiële tijdsinvestering vergt, 

waarvoor dank aan Alain de Wolf.

Op grond van bovenstaande adviseert de Kascommissie 

de Algemene Ledenvergadering het Bestuur van de NVFG 

decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid 

over 2018.

Zeist, april 2019

De Kascommissie

Kees Kraaij

Geert-Jan Mulder

| 8 |	VERSLAG	VAN	DE	
KASCOMMISSIE	OVER	2018
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