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Beste	leden	van	de	NVFG,

Soms, als je even tijd neemt om stil te staan, kom  

je tot de conclusie dat er enorm veel gebeurd is. 

Dat geldt zeker voor de NVFG, en het schrijven  

van een jaarverslag is even stilstaan om terug  

te kijken naar alles wat er is gebeurd dit jaar.

Opnieuw hebben velen als actieve vrijwilliger  

of enthousiaste deelnemer, de vereniging en  

de farmaceutische geneeskunde in brede zin nadrukkelijk 

op de kaart gezet. De NVFG heeft als doelstelling om 

kennis en kunde, maar ook het netwerk van haar leden te 

vergroten. Ik durf het aan om te beweren dat we daar dit 

jaar weer beter in zijn geslaagd dan alle jaren hiervoor. 

Zo heeft de Geleding Medical Affairs zijn 1ste gehele dag 

georganiseerd met de ClinOpsDag als inspiratie. Het 

programma was meer dan voortreffelijk wat verklaart 

waarom beide dagen dit jaar (zeer) goed werden bezocht. 

Daarnaast organiseerden we de EMA-bijeenkomst in 

Amsterdam. Wie had er gedacht dat we bijna ruim  

400 genodigden bij elkaar zouden krijgen en dat  

we naast ex-minister Wouter Bos, ook staatssecretaris 

Mona Keizer als spreker zouden aantrekken? Maar ook 

de door de RegNed en PPN geleding opnieuw zeer goed 

bezochte trainingen zijn een voorbeeld van het vergroten 

van kennis en kunde van onze leden. Met recht inmiddels 

de “gouden standaard” in Nederland!

Het bestuur van de NVFG heeft al een aantal jaren  

het doel om de vereniging te professionaliseren en gezond 

en goed georganiseerd door te geven. Zo hebben we na 

de interne communicatie (nieuwsbrief) nu ook stappen 

gezet om de externe communicatie te verbeteren. Verder 

hebben we allerlei systemen ingevoerd om de “back-

office” te vergemakkelijken. Jullie waren snel gewend 

aan EventBrite voor reserveringen en deelname aan 

bijeenkomsten, en sinds dit jaar hebben we e-captain 

toegevoegd voor de leden- en financiële administratie. 

Hoewel het wellicht wat langer duurt om aan te wennen, 

levert het een enorme tijdswinst op die we kunnen besteden 

aan waardevolle zaken. 

Dit jaarverslag laat zien hoe de contributies en andere 

inkomsten zijn gebruikt, deels ter verantwoording maar  

ook als moment om met trots terug te kijken. Ik wil jullie 

veel leesplezier toewensen!

Ten slotte wil ik alle vrijwilligers in besturen, commissies  

en tijdens trainingen en events bedanken, laten we er 

een nog mooier 2020 van maken!

Cheers,

Marc Kaptein
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Geledingen
Pharmacovigilance	Platform	

Nederland	

Linda Smeding, voorzitter

Mischa Blom

Cis Durian

Pien de Jong 

Lucas van Kruijsdijk

Suzanne Nijenhuis

Angela van der Salm

 

Medical	Affairs	

Kwinten Bosman, voorzitter

Maaike Addicks  

Jolanda van Bodegraven

Margot van den Camp

Ronald Kempers

Corrie Kroeze

Ronald Zielman

Regulatory	Affairs	

Peter Reijnders, voorzitter

Piet Boon 

Eugenie van Lieshout

Hannie de Munnik

Ienke Munninghoff

Connie van Oers 

Inge Pool

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

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 

Rita Lobatto 

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

 

KAMG	Commissie

Kees Kraaij, voorzitter

Jolanda van Bodegraven

Sandrin Bergheanu

Boris van Doorn

Rob van Maanen 

Dick de Vries 

Patrick Vrijlandt

 

Commissie	van	Beroep 

Eric Hoedemaker 

Mary-Lou Sprenger 

SAMENSTELLING 
BESTUUR	EN	COMMISSIES	
OP	31	DECEMBER	2019
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1.1	Algemeen
Het bestuur was aan het begin van 2019 als volgt 

samengesteld: Marc Kaptein, (voorzitter), Viviënne van de 

Walle (vice-voorzitter), Alain de Wolf (penningmeester), 

Kwinten Bosman, Hellen Boering, Peter Reijnders, Linda 

Smeding, Kahraman Algür en Maaike Addicks. 

 

Het bestuur heeft in 2019 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: Kwinten Bosman 

  

•  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)

| 1 |	BESTUUR
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In 2019 vond op 6 juni de Algemene Ledenvergadering plaats.

| 2 |			ALGEMENE		
LEDENVERGADERING
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Aantal	leden	
per	31	december	2018

Aantal	afmeldingen	
in	2019

Aantal	leden	
per	31	december	2019

Aantal	nieuwe	leden	
in	2019

715 145

712142

| 3 |	LEDEN
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4.1		Event	Commissie	
Het	jaar	2019	is	alweer	om.	Naast	vele	

interessante	bijeenkomsten	vanuit	de	geledingen,	

heeft	de	Event	Commissie	overkoepelende	

bijeenkomsten	georganiseerd.	Hierbij	een	

overzicht:

Op dinsdag 15 januari 2019 vond de NVFG Nieuwjaars-

bijeenkomst plaats in het NBC te Nieuwegein. Als 

gastspreker was Richard van Hooijdonk uitgenodigd. 

Richard is futurist en trendwatcher met een bijzondere 

interesse in de gezondheidszorg. Dankzij ontwikkelingen in 

de nanotechnologie kunnen artsen binnenkort superieure 

wondzorg bieden en met genbewerkingstechnieken als 

CRISPR wordt biotech straks volledig getransformeerd. 

Naarmate we beter worden in 3D-bioprinten hoeft er in de 

toekomst niemand meer op een transplantatie-orgaan te 

wachten. Dankzij neurotechnologisch onderzoek kunnen 

patiënten protheses al met hun hersenen besturen en door 

technologische ontwikkelingen en de opkomst van big data 

kijken we tegenwoordig heel anders naar epidemiologie, 

kankerbestrijding en patiëntenzorg. Deze ontwikkelingen 

hadden we zeer zeker in 1990 niet kunnen voorzien. In 

29 jaar van nu zal de wereld er met zekerheid wederom 

anders uitzien.

 

Op 1 oktober 2019 vond het Jaarcongres NVFG,  

‘Predict & Prevent in Healthcare’ in het Van Der Valk Hotel 

te Veenendaal plaats. De volgende onderwerpen kwamen 

aan de orde: 

 

Prescreening	op	werkzaamheid

Met geneesmiddelen afgestemd op het persoonlijke 

DNA-profiel zijn er minder bijwerkingen, is de therapie 

effectiever, patiënten meer tevreden en de zorgkosten 

uiteindelijk lager. Screening vooraf, met een DNA-paspoort 

(genotypering) kan daaraan bijdragen. 

Ron van Schaik, van het Nederlands Expertisecentrum 

Farmacogenetica, pleitte in zijn lezing voor een DNA-

paspoort voor iedereen, al voordat men eventueel ziek 

wordt. Een aantal apotheken biedt dit zelfs al aan. 

Hoe werkt het? Met een wattenstaafje wordt speeksel 

afgenomen. Hiermee krijg je inzicht in de werking van 

(lever)enzymen in het menselijk lichaam. Hoe specifieker 

de kennis is over de werking van deze enzymen, hoe meer 

grip op de werking van geneesmiddelen. ‘Of nog een 

stap verder, op basis van deze gegevens, kan je de ideale 

dosering bepalen voor de patiënt die je voor je hebt’, aldus 

van Schaik. 

 

Vaccinatie

Een krachtig preventiemiddel tegen infectieziekten 

zijn vaccinaties. Gerre Vermeulen, medisch adviseur 

van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

(RIVM), benadrukte in haar lezing het belang van 

het vaccineren van kinderen. Ook stond zij stil bij het 

proces van het toelaten van nieuwe vaccins in het 

Rijksvaccinatieprogramma. De Staatssecretaris van VWS 

neemt uiteindelijk het besluit over de positionering en 

financiering van een vaccin in het zorgstelsel, na advies 

door de Gezondheidsraad en het Zorginstituut Nederland.  

 

Vergoeding 

André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, 

ging in op de vergoeding van preventieve zorg. Zijn 

belangrijkste conclusie: ‘Preventieve zorg is nog veel 

complexer dan curatieve zorg.’ Rouvoet: ‘Als je nog niet 

weet dat je ziek wordt, waarom zou je dan nu investeren 

in preventie, bijvoorbeeld. Waar begint en houdt preventie 

op, en wie is er verantwoordelijk voor preventie: is dat 

eigen verantwoordelijkheid, de gemeente, overheid, 

zorgverzekeraar?’ 

 

Ook in het nieuwe jaar zullen de leden van de Event 

Commissie zich inzetten om interessante bijeenkomsten 

voor alle leden te organiseren. Op 6 februari is de eerste 

gepland, de nieuwjaarsbijeenkomst, direct na de Algemene 

Ledenvergadering. Wederom op 1 oktober, zal het 

Jaarcongres plaatsvinden.

| 4 |		COMMISSIES		
EN	GELEDINGEN
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4.2		Communicatie	Commissie
Eind	2018	was	begonnen	met	de	revisie	van	

de	website	en	dit	is	verder	doorgezet	in	2019.	

Het	ging	hierbij	om	de	teksten	en	lay-out	te	

uniformeren	met	de	NVFG	huisstijl.	Dit	alles	werd	

begeleid	door	grafisch	bureau	cq	Ontwerpstudio	

Karel	&	Linda	(www.karelenlinda.nl).		

De nieuwsbrief die via Mailchimp wordt ontwikkeld, heeft 

inmiddels een vast positie binnen de vereniging. Wekelijks 

op vrijdag rond de middag wordt deze verstuurd met 

informatie over bijeenkomsten, verslagen, aankondigingen 

en achtergrond informatie middels recente artikelen uit 

het veld. De inbreng komt vanuit de commissie maar ook 

vanuit het secretariaat, bestuur en leden.  

De huisstijl van de NVFG is verder doorgevoerd in 

alle aankondigingen van bijeenkomsten, flyers en het 

jaarverslag.

De andere social media kanalen als LinkedIn, Facebook en 

Twitter worden regelmatig gebruikt. Hiermee hopen we een 

breder publiek te bereiken.

In de 2e helft van 2019 werd contact gezocht met 

mediadeskundige Theo van Dijk van Mediagenique 

(mediagenique.com) om te kijken hoe de NVFG zich naar 

buiten professioneler en structureel kan profileren. De 

eerste stappen zijn voorzichtig gezet en aan het einde van 

het jaar heeft er een structureel overleg met 3 leden van de 

Communicatie Commissie, de voorzitter van de NVFG, het 

secretariaat en de heer Van Dijk plaatsgevonden met het 

doel dat alle partijen op een lijn zitten. De resultaten van dit 

overleg zullen in 2020 verder worden uitgewerkt. 

In 2019 is Rita Lobatto bij de commissie gekomen om de 

voorzitter, Viviënne van de Walle op te volgen na haar 

aftreden volgens schema in 2020. 

De Commissie is als volgt samengesteld: mw. V. van de 

Walle (voorzitter), mw R. Lobatto, mw. H. Noordermeer, 

mw. O.B. Jochems, mw. M. Westerlaak, en mw. T 

Hoffman. Daarnaast was er ondersteuning vanuit het 

secretariaat; voornamelijk door Caroline van Bruggen. De 

redactie heeft voornamelijk via email overleg. Er heeft geen 

face-to-face overleg plaatsgevonden.

NVFG JAARCONGRES
DINSDAG 1 OKTOBER 2019
VAN DER VALK HOTEL, VEENENDAAL

PREDICT &  
PREVENT IN 
HEALTHCARE

GRATIS VOOR LEDEN
€ 75,- VOOR NIET-LEDEN

NVFG.NL
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4.3	KAMG	Commissie
Dit	jaar	hebben	we	meters	gemaakt	om	ons	

beroep	op	de	kaart	te	zetten.	De	NVFG	KAMG	

commissie	is	bezig	de	IFAPP/PharmaTrain	

competenties	te	integreren	in	een	opleiding	Drug	

Development.

Dit is een gezamenlijk inspanning met het CBG, CCMO, 

CHDR, LUMC, Vereniging Klinische Farmacologie en 

NVFG. Op het moment worden coördinatoren benoemd 

om de modules vorm te gaan geven, zodat we eind 2020 

een opleiding Core Structure voor de NVFG en de andere 

partijen hebben.

Parallel daaraan is de basis gelegd met de Koepel Arts 

Maatschappij en Gezondheid om deze opleiding in te 

gaan passen in de het Landelijks Opleiding Plan voor ons 

deskundigheidsgebied Farmaceutische Geneeskunde.

 

2020 is en wordt een belangrijk jaar. Neem contact met 

ons op wanneer je ook een steentje wil bijdragen aan onze 

toekomst.

 

Boris van Doorn, Dick de Vries, Jolanda van Bodegraven, 

Kees Kraaij, Patrick Vrijlandt, Rob van Maanen en Sander 

Dalhuisen

4.4	Commissie	van	Beroep	
De	commissie	bestaat	in	2019	uit	twee	leden:	

Eric	Hoedemaker	(voorzitter)	

Mary-Lou	Sprenger

In 2019 heeft de Commissie van Beroep geen zaken in 

behandeling aangeboden gekregen, en heeft derhalve niet 

vergaderd.

4.5	 	Geleding	“Pharmacovigilance	
Platform	Nederland”

Het	jaar	2019	was	wederom	een	goed	jaar	

voor	de	geleding	PPN	met	twee	goed	bezochte	

bijeenkomsten	en	een	geslaagde	tweede	ronde	

van	de	vernieuwde	DSO-opleiding.	

Bijeenkomsten
Wat organiseerden wij in 2019?

Verdiepingsdag PV-opleiding 11 april
De eerste Verdiepingsdag voor PV-geïnteresseerden en 

wat meer gevorderde DSO’s (minimaal een jaar ervaring). 

Er waren meer dan 30 inschrijvingen hetgeen onze 

verwachting overtrof. Met externe sprekers over signal 

detection, aggregate reports en ervaringstips voor audits 

en inspecties, aangevuld met sprekers van het PPN-bestuur, 

waren we nine-to-five in touw. 

Voorjaarsbijeenkomst 14 mei
Dr Miriam Sturkenboom, afdeling Global Health van 

het UMCU Julius Centrum, sprak over het waarom van 

de dalende vaccinatiegraad: hoe crises rond veiligheid 

van vaccinaties (MMR, Mexicaanse griep, HPV) leiden tot 

een flipping point waarop het vertrouwen in een vaccin 

vermindert en er weer een uitbraak kan komen. Zij 

pleitte voor goede informatievoorziening en onmiddellijk 

diepgaand onderzoek bij crises om het vertrouwen te 

behouden. 

 

Lucas van Kruijsdijk van PPN besprak de resultaten van de 

leden-enquête naar screening van Nederlandstalige PV 

literatuur.

 

| 4 |		COMMISSIES		
EN	GELEDINGEN
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Dr Linda Härmark van Lareb gaf een interactief overzicht 

van de ontstaansgeschiedenis en huidige inzichten en 

onderzoeken van haar organisatie, zoals samenwerking 

met disease specific registers, EudraVigilance, follow-up 

vragen, targeted questionnaires, named patient programs, 

duplicates en patient support programs. Genoeg stof om 

binnenkort nogmaals te komen spreken.

Basisdag PV-opleiding 29 oktober 
De tweede keer dat we de nieuwe opzet van de PV-

opleiding organiseerden. Wederom meer dan 30 

aanmeldingen! Sprekers waren PPN-bestuursleden. In april 

2020 volgt weer een verdiepingsdag. Basis en verdieping 

kunnen los van elkaar gevolgd worden. Bij voldoende 

belangstelling worden de dagen jaarlijks herhaald.  

Najaarsbijeenkomst 19 november
In de laatste jaren heeft PPN al een aantal keer een 

presentatie over een klinisch onderwerp op het programma 

geplaatst, in het kader van “PV-nascholing” over 

bijwerkingen in de kliniek. In deze reeks gaf de heer 

Carsten Lincke, kinderarts en voorzitter van de Lareb 

Adviesraad, een presentatie over bijwerkingen bij kinderen, 

off-label voorschrijven, en behandeldilemma’s in de kliniek 

bij weinig informatie. 

 

Mw Tjitske van de Zanden, directeur Kinderformularium 

benadrukte hoe uniek en vooruitstrevend Nederland hierin 

is en dat dit nog wat weinig zichtbaar is voor de rest van 

de wereld (maar daar wordt aan gewerkt). Het Kf geeft 

adviezen op basis van best available evidence, hetgeen 

niet hetzelfde is als bewijs. Het is web-based zodat iedere 

zorgverlener direct en gratis toegang heeft, en wijzigingen 

snel kunnen worden opgenomen. Het Kf geeft geen 

plaatsbepaling, alleen doseringsadvies.  

Plaatsbepaling ligt bij de beroepsgroepen. Er is een 

speciale versie ontwikkeld voor ouders, en een calculator 

voor het berekenen van de juiste dosering. 

 

Liesbeth Hof van RegNed leidde ons enthousiast en 

gedegen door de EU pediatric regulation, de PiP en de 

PUMA. Er komt nogal wat bij kijken om een kinderdossier 

goed op te zetten, ook wat betreft de timing van studies. 

 

Mr Hanneke Later, van Genome Lawyers en lid van de 

PPN Adviesraad, sloot de middag af met twee juridische 

cases over bijwerkingen bij adolescenten (Seroxat en 

Permax), en het verschil tussen productaansprakelijkheid en 

schuldaansprakelijkheid. 
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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 2019 waren: 

Wendy Huisman, 

European QPPV, Pharmacovigilance  

consultant Vigifit

Olaf Klungel,  

Hoogleraar Farmaco-epidemiologische  

Methoden, Universiteit van Utrecht 

Joan Deckers, 

Hoofd afdeling Geneesmiddelenbewaking  

CBG-MEB

Hanneke Later-Nijland, 

Advocaat, Genome Lawyers

Arthur Meiners,

Pharmacovigilance consultant Perspektivo

Eugène van Puijenbroek,

Hoofd Wetenschap en Onderzoek  

Bijwerkingencentrum Lareb,  

Hoogleraar Geneesmiddelenbewaking  

en geneesmiddelenveiligheid,  

Rijksuniversiteit Groningen

	

Werkgroepen
Een van de pijlers van PPN zijn de werkgroepen.  

Hierin worden uiteenlopende onderwerpen behandeld.  

In 2019 waren de volgende werkgroepen actief:

•  Risk Management. 

•  PV-opleiding 

•  Literatuur

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

• Contact met Lareb en Adviesraad

Bestuur
Het PPN-bestuur bestond uit: Mischa Blom, Cis 

Durian, Pien de Jong, Lucas van Kruijsdijk, Suzanne 

Nijenhuis, Angela van der Salm en Linda Smeding 

(vertegenwoordiger in het NVFG-bestuur).

 

| 4 |		COMMISSIES		
EN	GELEDINGEN
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4.6	Geleding	Clinical	Operations

De geleding bestaat eind 2019 uit 5 leden:

Mw. V. (Viviënne) van de Walle

Mw. M. (Margot) Lamers

Mw. H. (Hellen) Boering

Dhr. J. (Joost) van Hilten

Dhr. J. (Joost) Melis

Dit jaar heeft Marianne Bertens de geleding verlaten en zijn 

er geen nieuwe leden bijgekomen.

Bijeenkomsten
In 2019 heeft de geleding de volgende bijeenkomsten 

georganiseerd:

ClinOpsDag
Op 15 mei 2019 vond de negende editie van de 

ClinOpsDag plaats. Margot Lamers en haar team hadden 

gekozen voor een nieuwe locatie omdat het Van der Valk 

Hotel te Veenendaal te klein was geworden. In de Reehorst 

in Ede was het thema: ’De Research Professional, van alle 

markten thuis!’. Een thema dat laat zien dat we binnen de 

ClinOps geleding proberen al onze doelgroepen een mooi 

programma aan te bieden. Daar zijn we het afgelopen jaar 

weer in geslaagd. 

 

Het fantastische team dat deze ClinOpsDag organiseerde 

bestond uit: Margot Lamers, Mariëlle Ballintijn, Henk van 

den Berg, Manon Haanepen, Bertine van den Heuvel, 

Albert Hollemans, Margreet Karsten, Wan-Yen Khouw, 

Caroline de Let-Valk, Jolanda Schavemaker, Evelyn Schmitz 

en Ellen Touwen.

De dagvoorzitter Sabine Uitslag ging, ondanks haar 

botsing tegen een boom onderweg en dankzij de hulp 

van haar man om haar naar de Reehorst te brengen, 

voortvarend van start met het KitKat moment: waar zijn we 

nu helemaal mee bezig?

 

Daarna was er een ruime keuze uit de volgende break-

out sessies: Zwart of wit? Een workshop over medische 

ethiek door Ad van Doorn; eConsent@Janssen door 

David Fauvart; Welke invloed hebben jouw drijfveren op 

samenwerken? door Monic Groenendaal; Zoek het lekker 

zelf uit. Waarom jij in beweging moet komen in deze snel 

veranderende wereld door De Vrije denkers; Bootcamp 

zakelijk tekenen door Jacobien Vermande; De impact op 

onderzoek met medische hulpmiddelen door Niels van 

Tienen; Do you have the Risk-Based Monitoring Mindset to 

Succeed? door Paula Hemdal; Zie jij door de bomen het 

bos nog? Weet jij hoe het zit met de wet- en regelgeving? 

Door Tijtje van Dam en Toos Lemmens; Blockchain in 

klinisch onderzoek door Joost Flach.

 

De dag werd afgesloten door Victor Mids die een 

onnavolgbare combinatie liet zien van illusionisme, 

psychologie, geneeskunde en vingervlugheid.

 

In navolging van de grote interesse vorig jaar en tijdens 

de ClinOpsDag waren we op 8 oktober te gast bij GSK 

in Zeist om een vervolgbijeenkomst over Uitdagingen met 

electronisch informed consent in Nederland te houden. 

De presentaties over vernieuwingen binnen het informed 

consent proces, van video informatie (Vivienne van de 

Walle), gebruik van plaatjes in informed consent 

 (Jeananne Bär en Esther Beeks, het vendor perspectief 

(Karen Maduschka) tot de ervaring met het eConsent 

(David Fauvart), leidde tot een zeer interactieve en 

succesvolle bijeenkomst.

 

Binnen de ClinOps geleding hebben we de keuze 

gemaakt om een relatief klein bestuur van 5 mensen 

te hebben met daaromheen een groep van mensen 

https://www.nvfg.nl/clinops/
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die met ons meedenkt, o.a. door aanwezig te zijn bij 

de brainstormsessie in december en te helpen bij de 

organisatie van de bijeenkomsten. Inmiddels hebben we al 

4 mensen gevonden en we hopen dat deze groep volgend 

jaar gaat groeien.

 

In 2019 heeft de geleding 7 keer vergaderd, 3 keer 

telefonisch en we zijn 4 keer samengekomen.

 

Tijdens deze vergaderingen bespreken we, naast de 

lopende zaken, de organisatie van onze evenementen 

en de mededelingen vanuit het bestuur met name ook 

de behoefte van onze leden en willen we graag een rode 

draad in de bijeenkomsten aanbrengen. Daarin zijn we in 

2019 geslaagd door het thema eConsent een aantal keer 

terug te laten komen.

DE RESEARCH
PROFESSIONAL 
van alle markten thuis!
 MET ONDER ANDERE:

• SABINE UITSLAG
• VICTOR MIDS

 INFO@NVFG.NL • CLINOPSDAG.NL

GRATIS VOOR LEDEN
€ 70,- VOOR NIET-LEDEN

15 MEI 2019 • 09:30 - 18:00
REEHORST • EDE

EEN  DAG VOL  INSP I RAT I E ! CL INOPSDAG  ED I T I E  9

2
019

CLIN
OPS
DAG
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4.7	 	Geleding	Regulatory	Affairs	
Network,	RegNed

Ook	in	2019	heeft	het	RegNed	team	zich	ingezet	

voor	haar	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  
Educatief materiaal: lessons learned 
De Voorjaarsbijeenkomst van RegNed vond plaats op  

23 mei 2019 bij Bristol Myers-Squibb te Utrecht onder de 

leiding van Rolf Kuypers van Zambon. 

Het veilig gebruik van geneesmiddelen is van cruciaal 

belang. Er kunnen verschillende maatregelen worden 

genomen om de risico’s van een geneesmiddel te 

minimaliseren tijdens het gebruik. Sommige risico’s vragen 

om extra maatregelen, dit kan in de vorm van educatief 

materiaal voor artsen, apothekers en/of patiënten. 

De implementatie van het educatieve materiaal is een 

nationale aangelegenheid en goedkeuring van het College 

ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is dan ook 

vereist. Ook de verspreiding van het materiaal vindt pas 

plaats na goedkeuring van het CBG.

Nu er een aantal jaren ervaring is, konden tijdens deze 

bijeenkomst deze ervaringen uit de praktijk gedeeld 

worden. Treft het materiaal zijn beoogde effect? En zijn 

er, nu we vertrouwd zijn met het educatieve materiaal, 

‘lessons to be learned’?In deze bijeenkomst gaven drie 

sprekers hun visie op de stand van zaken ten aanzien van 

het educatief materiaal. Ook was dit de gelegenheid voor 

de deelnemers in de zaal om eigen ervaringen met elkaar 

te delen. 

Marianne Klanker van de afdeling geneesmiddelen-

bewaking van het CBG gaf gestructureerde uitleg over 

de beleidsdocumenten die handelen over zowel de 

Routinematige Risicominimalisatie Maatregelen (RMM) als 

het additionele Risico Minimalisatie Materiaal (aRMM). 

Annemieke Horikx van de KNMP gaf een levendige schets 

van de parallelle werelden in farmaNederland en de 

overkill aan (semi-) belangrijke informatie die (openbare) 

apothekers te verwerken krijgen. aRMM als term was 

niet bekend. De inhoud van aRMM was dat zeker wel. 

Zij sprak specifiek over het zwangerschaps-preventie 

programma (ZPP) en het belang van voorinformatie van 

het CBG over aankomende persberichten met belangrijke 

RMM informatie. Marianne Groeneveld van Pfizer deelde 

haar ervaringen vanuit de industrie over de diversiteit 

aan aRMMs voor verschillende therapeutische gebieden/

producten, de verschillende betrokken afdelingen en 

de diversiteit in materiaal: informatiebrochures voor 

voorschrijvers, checklists, ZPP’s, voorlichtingsprogramma’s 

(patiënten), afspraken in overleg met CBG over stoppen 

met acties/ programma’s etc.

De conclusie was dat over dit onderwerp nog lang niet 

alles is gevraagd en gezegd. Er zal ongetwijfeld een 

vervolg komen op dit onderwerp. Na afloop werd er gretig 

gebruik van de gelegenheid tot het stellen van vragen 

tijdens een plenaire discussie met de deelnemers.

https://www.nvfg.nl/regned/
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Cursus Basiskennis Regulatory Affairs
Op 13 juni 2019 organiseerde de Werkgroep Opleidingen 

van RegNed de zevende editie van de succesvolle en goed 

gewaardeerde cursus Basiskennis Regulatory Affairs. De 

cursus werd gegeven bij MSD in Haarlem. 

De cursus heeft als doel de deelnemers te introduceren 

in Regulatory Affairs voor humane geneesmiddelen in 

Nederland waarbij natuurlijk sterk de Europese inbedding 

aan bod komt. Basisprincipes van het registratieproces, 

zoals wetgeving en richtlijnen, dossieropbouw, indiening 

van een registratie en communicatie met overheden zoals 

het CBG, worden behandeld. Ook de fase na registratie, 

waar onderhoud van het dossier een belangrijke rol gaat 

spelen, komt aan bod.

Bijeenkomst RegNed Kennisplatform GDP-RP: 
Geneesmiddeltekorten; melden in de praktijk
Het RegNed Kennisplatform GDP-RP hield op 7 november 

2019 haar eerste bijeenkomst. Deze vond plaats bij Bayer 

te Mijdrecht. Vanuit verschillende perspectieven werd 

het melden van Geneesmiddeltekorten onder de loep 

genomen. Kim Notenboom en Tom Zwaan belichten vanuit 

respectievelijk het CBG en IGJ perspectief het onderwerp. 

Het Responsible Person (RP) perspectief werd door Dubi 

Arandjelovic en Daan Odink belicht aan de hand van een 

survey die van tevoren naar de deelnemers verspreid was. 

 

Met 10 simpele vragen over tekort-meldingen werd er 

gezocht naar overeenkomsten en verschillen in melden 

in de praktijk. Vragen die aan bod kwamen waren o.a.: 

wie informeer je of wanneer doe je een melding? De 

resultaten werden geaggregeerd gepresenteerd tijdens de 

bijeenkomst en gaven een goed beeld van hoe bedrijven in 

de praktijk omgaan met meldingen en waar ze eventueel 

tegenaan lopen. Zo kunnen we van elkaar leren en vormt 

het een mooie basis voor discussie. 

Najaarsbijeenkomst: Regulatory Affairs:  
“spin in het web” binnen een farmaceutisch bedrijf
De Najaarsbijeenkomst van RegNed vond plaats op 26 

november 2019 bij MSD in Haarlem. Het onderwerp van 

de bijeenkomst was: Regulatory Affairs: “spin in het web” 

binnen een farmaceutisch bedrijf. De rol van Regulatory 

Affairs in een farmaceutisch bedrijf is zeer divers. De 

afdeling zorgt ervoor dat geneesmiddelen worden voorzien 

van de juiste licenties om de geneesmiddelen op de markt 

te brengen. Hierbij is de afdeling Regulatory Affairs een 

cruciale schakel tussen het bedrijf en de regelgevende 

instanties. Maar ook binnen een farmaceutisch bedrijf is de 

afdeling Regulatory Affairs de “spin in het web” vanwege 

de directe link met o.a. de afdelingen Medical Affairs, 

Marketing en Farmacovigilantie.

Deze directe link komt bijvoorbeeld naar voren bij 

trainingen van de Sales Force of het nakijken van 

promotioneel materiaal. Maar ook doordat de uitkomsten 

van een PSUR beoordeling terugkomen in de SmPC/

bijsluiter of een RMP en het eventuele educatieve materiaal. 

Een goede samenwerking tussen de verschillende 

afdelingen is dus van groot belang voor het veilig 

gebruik van geneesmiddelen door patiënten.Tijdens 

deze Bijeenkomst werd daarom dieper ingegaan op de 

samenwerking. Francijn Oom van de Propharmagroup 

startte met een algemene inleiding over de rol van 

Regulatory Affairs en hoe deze rol is geëvolueerd in de 

loop van de tijd en hoe Regulatory Affairs de spin in het 

web is (met vnl. een focus op de lokale affiliates). Francijn 

benadrukte ook dat Regulatory Affairs geen postbus of 

doorverwijsloket moet zijn maar maak vragen van een 

andere afdeling tot een kans en neem initiatief.

In een interview stijl belichtte Dennis de Mik en Marianne 

Groeneveld van Pfizer de kant van Marketing en de 

samenwerking met Regulatory Affairs bij launches van 

nieuwe producten. Mischa Blom van MSD ging in op 

de raakvlakken en samenwerking nodig tussen de 

Farmacovigilantie en de Regulatory Affairs afdeling.

| 4 |		COMMISSIES		
EN	GELEDINGEN



NVFG JAARVERSLAG 2019 | 19 |

Aan het einde was er gelegenheid tot het stellen van 

vragen tijdens een plenaire discussie met de deelnemers.

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

op pagina 6 (zie ook voor de samenstelling hieronder). In 

de loop van 2019 vonden er een aantal wisselingen plaats. 

Just Weemers nam afscheid van het bestuur. Eugenie van 

Lieshout trad in november toe tot het bestuur. Het bestuur 

wordt ondersteund door 3 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. 

Werkgroep	cursussen

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, Valentyna 

Starodub, Nicon Moers, Marta Gorecka, Connie van Oers 

en Michiel Hendriks. 

RegNed	Kennisplatform	GDP-RP

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 tijdens een RegNed 

bijeenkomst in 2017. En er ontstond een enthousiaste 

groep van mensen onder leiding van Hannie de Munnik. 

De eerste bijeenkomst vond plaats tijdens de RegNed 

najaarsbijeenkomst op 7 november. In 2019 is het 

Kennisplatform ook toegetreden tot het zogenaamde 

Farmaceutisch Technisch Overleg Industrie (FTOI) met de 

Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd De verdere 

leden van het platform zijn: Dubravka Arandjelovic, Lisette 

Bronsveld, Nicoline van Diepen, Martin Heuvelmans, Rolf 

Kuypers, Daan Odink, Nienke Smilde en Mirjam van de 

Wiel. 
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4.8	 	Geleding	Medical	Affairs	
Bijeenkomsten
In 2019 waren meer dan honderd gasten samen getuige 

van de première van de Medical Affairsdag, met het 

veelbelovende thema ‘Shaping the Future’. We stonden 

stil bij de uitdagingen die de Medical Affairs professional 

vandaag ondervindt en met name bij de ontwikkelingen in 

ons vakgebied richting de toekomst.

 

De eerste editie was erg goed bezocht, waarvoor onze 

dank. Met verschillende sprekers, workshops en tijd voor 

netwerken, sloeg de formule aan bij de deelnemers en 

ontvingen we vele enthousiaste reacties. Dank voor uw 

vertrouwen.

 

Op het moment van schrijven is de geleding al drukdoende 

de tweede editie vorm te geven.

De Najaarsnetwerkbijeenkomst op 21 november was 

eveneens goed bezocht en inhoudelijk uitdagend. Onder 

het thema ‘Real World Data: proceed with caution!’ 

ontsloten Jeske Timmermans van Roche Nederland 

B.V. en Ron Herings van PHARMO hoe real world data 

– nauw gelieerd en soms overlappend met big data – 

ingezet kunnen worden voor een beter voorspelbare, 

beter betaalbare en persoonlijkere behandeling voor 

de patiënt. Daarnaast kan goed gebruik van deze data 

voortschrijdend inzicht geven en onderzoek naar tot voor 

kort ondoorgronde relaties in behandeling en effect, 

mogelijk maken. Tijdens de pauze was er ruimschoots 

ruimte voor netwerken en bijpraten.

Nawoord	van	Kwinten	Bosman
Graag bedank ik wederom mijn fantastische NVFG 

Medical Affairs-collega’s die samen 2019 tot een groot 

succes hebben gemaakt én richting 2020 alle deuren 

openzetten voor een tweede succesvol jaar met onder 

andere de tweede editie van de Medical Affairsdag. 

Ditmaal met het thema ‘Access for All: de toegang van de 

patiënt tot geneesmiddelen is een uitdaging voor Medical 

Affairs’.
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15	januari	 	
Nieuwjaarsbijeenkomst	
 NBC Congres centrum, Nieuwegein

 Richard van Hooijdonk

 31 deelnemers

 

15	januari
ZZP	Café	
 NBC Congres centrum, Nieuwegein

 Rogier van Ommeren

 17 deelnemers 

5	februari
EMA	Congres
 ABN AMRO, Amsterdam

  EMA in Nederland, Impact en nieuwe mogelijkheden

 Wouter Bos

 Mona Keijzer

 Noel Wathion

 Hugo Hurts

 Annemiek Verkamman

 Aginus Kalis

 429 deelnemers 

 

14	maart
Medical	Affairs	Dag	2019
 Van der Valk, te Veenendaal

  Shaping the future

 Lucien van Engelen

 Kate Bradfort

 Anneke van de Wetering

 Prof. Dr. Jos Twisk

 Joke van Rijn

 Maaike Addicks en Corrie Kroeze

 Jan Verschoor

 96 deelnemers 

11	april	
PV	Verdiepingscursus
 Hilton Garden Inn, Leiden

 Angela van der Salm

 Suzanne Nijenhuis

 Laurence Allard

 Linda Smeding

 Pien de Jong

 Tessy Ruijgrok

 Wendy Huisman

 Cis Durian

 Marielle Keulen

 30 deelnemers 

| 5 |	CHRONOLOGISCH		
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14	mei	
PPN	Voorjaarsbijeenkomst
 Postillion Hotel Bunnik, Bunnik

 Miriam Sturkenboom

 Lucas van Kruijsdijk

 Linda Halmark

 54 deelnemers 

15	mei	
ClinOpsdag
 Reehorst, te Ede

 The Research Professional  

 Sabine Uitslag

 Victor Mids

 Ad van Doren 

 David Fauvart 

 Monic Groenendaal 

 Marianne Visser-Noordegraaf 

 Arthur Kruisman en Patrick Donath 

 Jacobien Vermande 

 Niels van Tienen 

 Paula Hemdal 

 Tijtje van Dam en Toos Lemmens 

 Joost Flach 

 335 deelnemers 

23	mei
RegNed	Voorjaarsbijeenkomst
 Bristol Myers-Squibb, te Utrecht 

 “Educatief materiaal: lessons learned”

 Marianne Groeneveld 

 Annemiek Horikx 

 Marianne Klanker

 Quirine Fillekes

 51 deelnemers

 

13	juni	
RegNed	Basis	Cursus
 MSD, te Haarlem

 Basis Cursus

 Connie van Oers

 Diana Monissen

 Inge Rood

 Hannie de Munnik

 Sandrine Verduijn

 23 deelnemers 

1	oktober	
NVFG	Jaarcongres
 Van der Valk Hotel, te Veenendaal

 Predict & Prevent in Healthcare

 Gerre Vermeulen

 Paul Blokhuis

 Ron van Schaik

 André Rouvoet

 98 deelnemers 

8	oktober	
NVFG	E-Consent	bijeenkomst
 Glaxo Smith Kline, Zeist

  Uitdagingen met elektronisch informed consent in 

Nederland

 Karen Maduschke

 David Fauvart 

 Viviënne van de Walle

 30 deelnemers 
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29	oktober	
PV	Basisdag	
 Astellas Pharma, te Leiden

 PV Basisdag

 Pien de Jong

 Linda Smeding

 Mischa Blom

 Suzanne Nijenhuis

 Pieter Brasem

 Angela van der Salm

 Sabine

 26 deelnemers

7	november	
RegNed	Quality	bijeenkomst
 Bayer, te Mijdrecht

 Geneesmiddelentekorten; melden in de praktijk

 Hanneke Later

 Ron Hering

 Jeske Timmermans

 Liesbeth Hof

 41 deelnemers

19	november		
PPN	Najaarsbijeenkomst
 De Heeren van Montfoort, te Montfoort

 Veiligheid van geneesmiddelen bij kinderen

 Carsten Lincke 

 Tjitske van der Zanden 

 Liesbeth Hof

 Hanneke Later

 57 deelnemers

21	november	
Medical	Affairs	Najaarsbijeenkomst
 De Heeren van Montfoort

 Real World Data: proceed with caution

 Jeske Timmermans

 Ron Herings

 49 deelnemers

26	november	RegNed	
Najaarsbijeenkomst
 MSD, te Haarlem

 Spin in het web
 Mischa Blom

 Dennis de Mik

 Francijn Ooms

 29 deelnemers
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Algemeen
In 2019 zijn er vervolgstappen gemaakt in de 

professionalisering van de administraties. Na het 

doorlopen van een selectieprocedure is de NVFG 

in het tweede kwartaal gebruik gaan maken van de 

geïntegreerde leden- en financiële administratie in het 

E-Captain systeem. In juni zijn, na het laden van de 

ledengegevens, de jaarcontributies per email aan de leden 

in rekening gebracht, en na de zomer is de financiële 

administratie operationeel geworden. Door integratie met 

betaal- en banksystemen is er een verdere efficiencyslag 

gemaakt.

In 2019 werd de financiële administratie nog 

primair bijgehouden in Excel, waarbij E-Captain als 

schaduwadministratie fungeerde. Per 1 januari 2020 is de 

NVFG volledig overgegaan op de E-Captain administratie.

 

Gedurende 2019 zijn het Bestuur, de Commissies en de 

Geledingen periodiek geïnformeerd over de financiële 

status van de NVFG, met daarbij een overzicht van 

bezittingen en schulden, status van contributie-inning, 

rapportage over werkelijke versus begrote inkomsten en 

uitgaven zowel per Geleding als per evenement. Dit heeft 

het financieel beheer door het Bestuur, de Commissies en 

Geledingen van de Vereniging versterkt. Bovendien is in 

het bijgewerkte Huishoudelijk Reglement zoals voorgelegd 

aan de ALV in 2020 een apart artikel over Financieel 

Beheer opgenomen

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. De inning en betaling van de 

KAMG contributiekosten worden gesplitst verantwoord 

in de resultatenrekening (onder ledencontributies 

respectievelijk KAMG contributiekosten), omdat het NVFG 

een financieel risico loopt over deze activiteit. 

| 6 |	FINANCIEEL	
JAARVERSLAG	2019
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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 (2019 vorderingen zijn tot en met eind januari 

2020 bijgewerkt). 

 

ACTIVA PASSIVA
31/12/18 (herleid) 31/12/19 31/12/18 (herleid) 31/12/19

Banksaldi 222.254 205.832 Vermogen 204.712 181.116

Netto vorderingen 8.734 3.895 Jubileumvoorziening 10.000 20.000

Schulden 17.276 8.611

TOTAAL 230.988 209.727 TOTAAL 230.988 209.727

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 2019 is er € 23.596 meer besteed dan is ontvangen 

(2018: € 16.869 minder besteed). In vergelijking met 

de begroting, heeft het NVFG minder ontvangen dan 

oorspronkelijk begroot was, met name voor wat betreft 

ledencontributies en sponsoring. De kosten zijn ook iets 

lager dan het budget.

In vergelijking met vorig jaar zijn de inkomsten toegenomen, 

vooral door sponsoring en bijeenkomstbijdragen. De kosten 

zijn eveneens gestegen, wat vooral te verklaren is door 

extra events die in 2019 zijn georganiseerd, zoals het EMA-

congres en de Medical Affairsdag. 

Onze sponsors in 2019 waren Acerta Pharma, Acron, 

Amgen, Boehringer Ingelheim, Carpe Diem Recruitment, 

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

Celgene, Clintec, College Healthcare, Covance, De 

Research Manager, DOCS Global, ECCRT, Herakles, 

iClusion, ICON, Innsense, Julius, Mark Two Academy, MSD, 

Novartis, Pfizer, PRA, PSR, Real Staffing, Roche, Sanquin, 

Sanofi, Smelt Career Center, SMS Oncology, Springer, TFS, 

The Clinical Company, The Medical Company en Valesta. 

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.

2019 2019 2018
INKOMSTEN Werkelijk Begroting Werkelijk

Ledencontributies 142.449 163.000 142.765

Sponsoring 42.975 50.000 35.480

Bijeenkomstbijdragen 43.780 45.750 34.047

Overige inkomsten 81 250 216

TOTAAL INKOMSTEN 229.285 259.000 212.508

UITGAVEN

Bijeenkomsten 110.218 107.505 75.350

Ondersteuning 71.744 65.750 63.210

Advieskosten 20.644 4.000 466

KAMG contributiekosten 18.946 23.000 23.545

Reservering jubileum 10.000 10.000 10.000

Accreditatiekosten 5.527 5.000 3.993

Vergaderkosten 3.235 6.750 4.826

IFAPP lidmaatschap 3.615 3.800 3.462

Overige kosten 18.942 33.195 10.787

TOTAAL UITGAVEN 252.881 259.000 195.639

NETTO RESULTAAT (NADELIG)/VOORDELIG (23.596) 0 16.869
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Dit jaar zijn de geledingen en commissies netto nagenoeg binnen de begrote inkomsten en uitgaven gebleven, met 

uitzondering van de Medical Affairs geleding (duurdere organisatie van de eerste Medical Affairsdag) en de Eventcommissie 

(duurder dan begroot Jaarcongres).  

2019 2019 2018
INKOMSTEN Werkelijk Begroting Werkelijk

Bestuur 135.011 160.000 130.366

ClinOps geleding 51.957 44.450 41.968

Event Commissie 421 350 351

KAMG Commissie 14.935 23.000 19.115

Medical Affairs geleding 8.979 11.500 1.491

PPN geleding 12.579 9.000 8.917

RegNed Commissie 5.402 11.000 10.300

TOTAAL INKOMSTEN 229.285 259.300 212.508

UITGAVEN

Administratie 62.551 66.250 62.490

Bestuur 24.558 33.800 7.693

ClinOps geleding 54.821 47.100 36.985

Communicatie commissie 10.243 14.500 4.431

Eventcommissie 29.553 20.250 24.036

KAMG commissie 25.334 33.800 31.275

Medical Affairs geleding 29.537 21.700 5.378

PPN geleding 14.623 12.600 16.965

RegNed geleding 1.661 9.300 6.382

TOTAAL UITGAVEN 252.881 259.300 195.639

NETTO RESULTAAT (NADELIG)/VOORDELIG (23.596) 0 16.869

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

* Details niet beschikbaar
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Begroting	2020	
De begroting voor 2020 is consistent opgesteld in vergelijking met de rapportagemethode in 2019. 

2019 2019 2020
INKOMSTEN Werkelijk Begroting Begroting

Ledencontributies 142.449 163.000 160.000

Sponsoring 42.975 50.000 70.000

Bijeenkomstbijdragen 43.780 45.750 39.300

Overige inkomsten 81 250 100

TOTAAL INKOMSTEN 229.285 259.000 269.400

UITGAVEN

Bijeenkomsten 110.218 107.505 122.400

Ondersteuning 71.744 65.750 66.800

Advieskosten 20.644 4.000 12.200

KAMG contributiekosten 18.946 23.000 20.000

Reservering jubileum 10.000 10.000 10.000

Accreditatiekosten 5.527 5.000 5.000

Vergaderkosten 3.235 6.750 7.200

IFAPP lidmaatschap 3.615 3.800 3.800

Overige kosten 18.942 33.195 22.000

TOTAAL UITGAVEN 252.881 259.000 269.400

NETTO RESULTAAT (NADELIG)/VOORDELIG (23.596) 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 voorgesteld om voor 

2020 de contributie te handhaven, als volgt:

2020	 2019
Regulier lidmaatschap 175 175

Eerste-jaarslid – voor 

1 juli

100 100

Eerste-jaarslid – tussen 1 

juli en 31 oktober

50 50

Eerste-jaarslid – vanaf 1 

november

Gratis Gratis

Buitenland lidmaatschap 70 70

KAMG toeslag voor 

KAMG/KNMG

Later te bepalen 215

Daarnaast zal het Bestuur nog bepalen of voor een aantal 

events een nominale niet-restitueerbare toegangsprijs zal 

worden ingevoerd. De NVFG is gebonden aan financiële 

toezeggingen aan derden, zoals sprekers, zaalhuur 

en catering, en door last-minute afzeggingen zijn de 

bijeenkomstbijdragen niet altijd toereikend gebleken.

Uitgavenposten	in	2020
Vanwege het 10-jarig jubileum van de ClinOpsdag 

zullen de verwachte uitgaven voor dit evenement stijgen. 

Daarnaast zal de Medical Affairsdag in 2020 wederom 

worden georganiseerd.

De NVFG onderzoekt momenteel de fiscale status in 

overleg met een externe adviseur. Indien de conclusies 

hiertoe aanleiding geven voor een correctie van de 

begroting en financiële processen voor 2020, dan zal 

de penningmeester dit met het Bestuur overleggen en 

implementeren. 

Samenvattend kunnen wij zeggen dat de NVFG financieel 

er goed voor staat. De inkomsten zijn voldoende om alle 

activiteiten en professionalisering te realiseren in 2020.
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Aan	de	Algemene	Ledenvergadering	
van	de	NVFG
Betreft:	Verslag	Kascommissie	over	2019

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 21 januari 2020 heeft de 

Kascommissie samen met penningmeester Alain de Wolf 

een algemene controle uitgevoerd op de financiële status 

van de NVFG over het boekjaar 2019.

Algemeen
Alain de Wolf presenteert dit jaar zijn eerste Financiële 

Jaarverslag als penningmeester van de NVFG en 

informeert het bestuur op maandelijkse basis van 

de financiële status van de Vereniging. Recent is de 

overstap op een nieuw boekhoudkundig programma 

geïmplementeerd. Na het doorlopen van een 

selectieprocedure is de NVFG in het tweede kwartaal 

gebruik gaan maken van een geïntegreerde leden- en 

financiële administratief programma middels het E-Captain 

systeem. Door de financiele achterground van Alain 

de Wolf is er wederom een additionele efficiëntieslag 

gemaakt, wat gezien de grootte van de Vereniging een te 

verantwoorden en belangrijke stap is.

Het E-Captain systeem geeft nog meer real-time inzicht 

in de uitgaven van de diverse geledingen en het innen 

van achterstallige contributie en andere vorderingen 

(bijvoorbeeld op toegezegde sponsoring). Op basis 

van advies van Alain de Wolf werd in 2019 ook het 

Huishoudelijk Reglement voorzien van een artikel over 

Financieel Beheer, welke ter goedkeuring wordt voorgelegd 

aan de ALV op 6 februari 2020.

De NVFG beschikt over een gezonde kaspositie van 

€ 205.832. De meeste inkomsten zijn afkomstig van 

de 712 betalende leden. Conform het jaarverslag 

van de penningmeester is er geconstateerd dat er in 

2019 € 23.596 (~ 9,5% van de totale uitgaven) meer 

besteed is dan wat werd aangenomen op basis van 

de oorspronkelijke begroting (minder inkomsten uit 

ledencontributies en sponsoring waarvoor een voorziening 

van € 20.000 is getroffen). Daar tegenover staat dat de 

kosten ook iets lager zijn uitgevallen dan gebudgetteerd. 

In het jaarverslag wordt dit in detail toegelicht wat de 

Kascommissie op 21 januari in detail besproken heeft 

met de penningmeester. Tijdens deze vergadering is er 

geen aanleiding gevonden hiervan af te wijken en de 

gedetailleerde uitleg in het jaarverslag over 2019 is hierin 

dan ook leidend.

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 2019 voldoende onderbouwd is, overeenkomt 

met de boekhouding en een goed beeld geeft van de 

financiële activiteiten en status quo van de Vereniging. 

De overstap naar het E-Captain systeem brengt een 

verdere professionaliseringsslag met zich mee passend 

bij de NVFG van vandaag, wel moet worden opgemerkt 

dat de rol van de penningmeester hiermee ook een stuk 

professioneler is geworden en gedegen boekhoudkundige 

ervaring vereist. In de toekomst verdient het de aanbeveling 

te evalueren om dit deels of volledig uit te besteden.

| 8 |	VERSLAG	VAN	DE	
KASCOMMISSIE	OVER	2019
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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 Alain de Wolf en het secretariaat dit jaar een 

extra groot compliment verdienen vanwege de tijdrovende 

overstap naar het E-Captain boekhoudkundige systeem.

Op grond van bovenstaande adviseert de Kascommissie de 

Algemene Ledenvergadering om het Bestuur van de NVFG 

decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid 

over 2019.

Naarden, 22 januari 2020

De Kascommissie

Geert-Jan Mulder

Kees Kraaij
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