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Beste	leden,	beste	NVFG’ers

“Es ist schwer, es zugleich der Wahrheit und den 

Leuten recht zu machen”

Thomas Mann 

Nobelprijswinnaar	voor	de	literatuur,	Thomas	

Mann,	gaf	al	eens	aan	dat	het	niet	meevalt	om	

zowel	de	waarheid	als	burgers	recht	te	doen,	

of	zo	je	wilt,	tevreden	te	stemmen.	(Mijn	matige	

vertaling,	verzeihung	bitte,	doet	Mann	trouwens	

geen	recht.)

Ik vind dit een rake omschrijving van het dilemma waar 
we als maatschappij voor staan. Maatschappelijk blijkt 
“waarheid” een rekbaar begrip. “Alternative facts”, de 
woorden van Kelly-Ann Conway (zoek nog maar eens op), 
kunnen zelfs leiden tot tegengestelde waarheden. Wat jij 
als de waarheid bestempelt, hangt af van de personen 
waar je je mee omringt en de websites die Google’s 
algoritme je voorschotelt. Die twee, soms met religieus 
fanatisme aangehangen waarheden, hebben ons uit elkaar 
gedreven en tot tegenstanders gemaakt. Waar we elkaar 
in het begin van de coronacrisis ondersteunden en begrip 
toonden, is het nu verworden tot onbegrip, gescheld en 
zelfs agressie. Ik hoop oprecht dat we elkaar weer zullen 
vinden en beschermen tegen onze enige tegenstander, het 
virus, of andere bedreigingen die ons ongetwijfeld nog te 
wachten staan.

Gelukkig zijn we als NVFG sterker uit de crisis gekomen. 
We hebben de afgelopen twee jaar veel nieuwe 
bestuursleden weten aan te trekken, zowel voor de NVFG 
als voor de verschillende geledingen. Die verjonging is 
goed en geeft onmiddellijk ook nieuwe ideeën. Verder 
zijn we door het scherpe beleid van onze penningmeester 

in staat geweest om financieel nog gezonder te worden 
en tegelijkertijd ruimte te vinden voor een contributie 
verlaging. En wees eens eerlijk, wat heb je de laatste tijd 
gekocht dat goedkoper is geworden?

Ook op het vlak van bijeenkomsten en activiteiten is er 
veel moois gebeurd. Helaas kon niet alles wat gepland 
was, doorgaan maar ik heb goede herinneringen aan de 
verschillende presentaties en de discussie met Rosanne 
Hertzberger, scherpschrijfster en columniste van de NRC, 
tijdens ons jaarlijkse NVFG-congres. Iedere geleding heeft 
haar activiteiten weer opgeschaald, soms live of hybride, 
vaak ook virtueel. Maar er is in lijn met de doelstellingen 
van de NVFG weer veel kennis gedeeld en er zijn nieuwe 
contacten gelegd. Kudos!

Hoewel dit vooral een blik over de schouder is, wil ik 
ook kort vooruitkijken. Het huidige jaar, 2022, belooft 
veel moois te brengen. Ten eerste zie ik, en een aantal 
anderen met mij, nu echt dat het SARS-CoV2 virus op de 
terugweg is. Verwacht nog geen complete normalisatie, 
maar de te verwachten nieuwe varianten, kunnen steeds 
beter bestreden worden en nieuwe lockdowns worden 
steeds minder waarschijnlijk. Dát geeft ruimte om het 60e 
geboortejaar van onze vereniging met verve te vieren.  
Ik hoop jullie dan ook in juni te spreken tijdens het lustrum 
van de NVFG, ik kan niet wachten!

Ten slotte wens ik jullie veel leesplezier. Alle bestuursleden 
hebben hun uiterste best gedaan voor dit goed leesbare 
en fraai vormgegeven jaarverslag. Ik hoop dat die moeite 
door jullie herkend wordt.
Met farmaceutische groet,

Marc Kaptein 

Voorzitter van de NVFG
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Medical	Affairs	

Maaike Addicks, voorzitter

Jolanda van Bodegraven
Olaf van den Broek
Margot van den Camp
Ronald Kempers
Corrie Kroeze
Mathijs Kruk
Hessam Tabeian
Ronald Zielman

Regulatory	Affairs	

Connie van Oers, voorzitter

Piet Boon
Eugenie van Lieshout
Hannie de Munnik
Ienke Brombacher
Inge Pool

Clinical	Operations

Connie van Oers, voorzitter 
Eric Klaver, voorzitter

Piet Boon 
Hellen Boering
Eugenie van Lieshout 
Marieke Heida  
Hannie de Munnik 
Joost van Hilten 
Ienke Brombacher 
Margot Lamers 
Inge Pool 
Joost Melis 
Annet Muetstege
Viviënne van de Walle  

Bestuur

Marc Kaptein, voorzitter 
Leo Casteel, penningmeester

Maaike Dikmans, secretaris

Rita Lobatto 
Jolanda van Bodegraven
Connie van Oers
Mischa Blom
Maaike Addicks, kandidaat-

bestuurslid 

Eric Klaver, kandidaat-bestuurslid

Maartje Geraedts, 
kandidaat-bestuurslid 

NVFG-secretariaat: 
p/a Leidsestraatweg 41-D
3443 BP WOERDEN
  085 – 004 3084 
  info@nvfg.nl 
  www.nvfg.nl 

Het bestuur heeft diverse taken 
gedelegeerd aan onderstaande 
commissies.

Commissies
Communicatie	Commissie	

Rita Lobatto, voorzitter

Tanja Hoffmann 
Helena Noordermeer
Mariëtte Westerlaak
Viviënne van de Walle

Kascommissie

Kees Kraaij
John Soedirman

Event	Commissie	

Maartje Geraedts, voorzitter 

Maarten Boomsma
Marie-José Donath
Sander Veltkamp

KAMG	Commissie

Kees Kraaij, voorzitter

Jolanda van Bodegraven
Rob van Maanen
Dick de Vries
Patrick Vrijlandt

Commissie	van	Beroep 
Kees Kraaij
Mary-Lou Sprenger

Geledingen
Farmacovigilantie	(PPN)	

Mischa Blom, voorzitter

Linda Smeding
Cis Durian
Pien de Jong
Lucas van Kruijsdijk
Suzanne Nijenhuis
Angela van der Salm

SAMENSTELLING 
BESTUUR	EN	COMMISSIES	
OP	31	DECEMBER	2021

Caroline
Markering

Caroline
Markering

Caroline
Markering

Caroline
Markering

Caroline
Markering

Caroline
Markering
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1.1	ALGEMEEN
Het bestuur was aan het begin van 2021 als volgt 
samengesteld: Marc Kaptein, (voorzitter), Alain de Wolf 
(penningmeester), Rita Lobatto, Kwinten Bosman, Hellen 
Boering, Connie van Oers, Mischa Blom, Kahraman Algür 
en Jolanda van Bodegraven. 

Tijdens de ALV op 2 februari zijn Alain de Wolf en  
Hellen Boering afgetreden. Leo Casteel heeft de functie van 
penningmeester van Alain de Wolf overgenomen. Ook is 
Maaike Dikmans benoemd als secretaris. In de loop van 
2021 is Eric Klaver als kandidaat-bestuurslid aangetreden 
en heeft de taak van Hellen Boering als voorzitter van de 
geleding ClinOps overgenomen. 

Kahraman Algür en Kwinten Bosman hebben beiden in  
de loop van 2021 aangegeven dat zij wegens hun drukke 
baan hun bestuurslidmaatschap wensten te beëindigen. 
Maartje Geraerdts en Maaike Addicks zijn bereid 
gevonden om de functies van respectievelijk voorzitter  
van de Event Commissie en voorzitter van de geleding 
Medical Affairs van hen over te nemen. 

Tijdens de ALV op 10 maart 2022 zullen Eric, Maartje  
en Maaike officieel als bestuurslid worden voorgedragen.   

Het bestuur heeft in 2021 tien keer vergaderd. De jaarlijkse 
brainstormsessie heeft het bestuur op 1 oktober gehouden. 
Een tweede sessie zou plaatsvinden op 8 december, echter 
door coronamaatregelen is deze uitgesteld. 
 
	

1.2	VAN	DE	SECRETARIS
In 2021 is de functie van secretaris aan het bestuur 
toegevoegd. Met het aanstellen van deze functie is er 
weer een stap gezet in het verder professionaliseren 
van de vereniging. In 2021 heeft de secretaris 
nauw samengewerkt met het secretariaat en zijn 
de ledenadministratie en het sponsorproces verder 
gestroomlijnd en geoptimaliseerd. Daarnaast is het 
privacyreglement geüpdatet en zijn er stappen gezet om 
onze vereniging te laten voldoen aan de Wet Bestuur en 
Toezicht Rechtspersonen (WBTR). 

1.3	AFGEVAARDIGDEN
De afvaardiging naar diverse andere organisaties was als 
volgt geregeld:
•       IFAPP: International Federation of Associations of 

Pharmaceutical Physicians 
Afgevaardigde: Kwinten Bosman / Eric Klaver   

     In december is Rita Lobatto toegetreden tot de 
Communication Working Group van de 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)

| 1 |	BESTUUR
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In 2021 vond op 2 februari de Algemene Ledenvergadering plaats.

| 2 |			ALGEMENE		
LEDENVERGADERING
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Aantal	leden	
per	31	december	2020

Aantal	leden	
per	31	december	2021

waarvan	58	hun	contributie	eind	van	het	jaar	nog	niet	had	voldaan

689

691

| 3 |	LEDEN
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4.1		EVENT	COMMISSIE	
Helaas	ging	het	jaar	2021	ook	nog	gebukt		

onder	allerlei	restricties	als	gevolg	van	COVID-19.	

Daarnaast	zijn	er	enkele	commissieleden	

vertrokken	en	is	er	een	wisseling	van	voorzitter	

geweest.	Het	jaar	begon	met	een	digitale	

Nieuwjaarsbijeenkomst	op	2	februari.	Het	NVFG	

Jaarcongres	op	7	oktober	kon	echter	gelukkig	

wel	in	hybride	vorm	doorgaan.	Ondanks	alle	

beperkingen	hebben	we	het	afgelopen	jaar	weer	

twee	interessante	bijeenkomsten	georganiseerd.

	

2	februari	2021	Nieuwjaarsbijeenkomst,		

“De	nasleep	van	COVID-19:	Het	nieuwe	normaal”	

-	online

De Nieuwjaarsbijeenkomst vond online plaats, met in totaal 
170 leden die zich hadden aangemeld. De dagvoorzitter 
Francien Rotteveel opende het congres. Tijdens de eerste 
presentatie gaf Marc Kaptein, voorzitter van de NVFG 
en Medisch Directeur bij Pfizer, een kijkje achter de 
schermen betreffende de uitrol van de massavaccinatie 
en welke uitdagingen ze zijn tegengekomen betreffende 
logistiek en distributie. Aansluitend gaf Prof dr Marjolein 
van Egmond, hoogleraar oncologie en ontsteking aan de 
Universiteit van Amsterdam, meer inzichten in de effectiviteit 
van de maatregelen om het virus in te dammen. De dag 
werd afgesloten door Geert Kamps, Coach bij I-ken en 
Mental Coach bij Team NL. Hij vertelde hoe de groei in 
de online omgeving enerzijds oplossingen kan bieden, 
maar anderzijds lopen we ook een groter risico op een 
burn-out. Al met al begonnen we het jaar dus met een hele 
interessante bijeenkomst. De livestream is terug te zien op 
onze website.

7	oktober	2021	NVFG	Jaarcongres,		

“COVID-19:	tijd	om	de	balans	te	op	te	maken”		

-	Postillion	Hotel	Bunnik	

Ook dit congres stond ook nog in het teken van COVID-19. 
Het congres vond plaats op 7 oktober als een hybride 
bijeenkomst waarbij sprekers en toehoorders zowel fysiek 
alsmede virtueel deelnamen. In totaal waren er 70 leden 
fysiek aanwezig en 33 leden virtueel. De dagvoorzitter Marc 
Kaptein opende het jaarcongres met een korte terugblik 
op wat er allemaal in korte tijd bereikt is betreffende de 
COVID-19 vaccinontwikkeling. De eerste spreker, Patrick 
Caubel van Pfizer USA, vertelde over de uitdagingen van 
bijwerkingenregistratie van hun COVID-19 vaccin ten tijde 
van de pandemie en wat de invloed is van (social) media 
en publieke opinies. Naast alle belemmeringen die het virus 
met zich mee heeft gebracht, zorgt het ook voor versnelde 
ontwikkelingen op andere gebieden. Linda Rutgrink van 
Sanofi vertelde ons hoe Trials@Home, een initiatief met als 
doel om te onderzoeken of gedecentraliseerde trials een 
voordeel kunnen hebben, de wind in de zeilen kreeg tijdens 
de pandemie. Kenneth Getz, director Research Prof Tufts 
Center for study of drug development, gaf ons inzicht in hoe 
de pandemie de opzet van klinische studies heeft veranderd. 
Het congres werd afgesloten door Rosanne Hertzberger die 
aan de hand van een aantal stellingen de lessons learned 
van de COVID-19 crisis samen met het publiek besprak.  
De livestream is terug te zien op onze website.

Ook in het nieuwe jaar zal de Event Commissie zich 
inzetten om interessante bijeenkomsten voor alle leden 
te organiseren. Hopelijk kunnen deze weer fysiek 
plaatsvinden. Op 10 maart 2022 is de eerste gepland, 
de Voorjaarsbijeenkomst, direct na de Algemene 
Ledenvergadering. In oktober zal het NVFG Jaarcongres 
plaatsvinden.

| 4 |		COMMISSIES		
EN	GELEDINGEN
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De NVFG Event Commissie is als volgt samengesteld:
•    Maartje Geraedts (interim-voorzitter)    
•    Maarten Boomsma
•    Sander Veltkamp
•    Marie-José Donath
De Commissie wordt ondersteund door het NVFG 
secretariaat (Caroline & Mandy)

Maartje Geraerdts

Interim-voorzitter Event Commissie

4.2		COMMUNICATIE	COMMISSIE
Het	zou	heel	simpel	zijn	om	vanuit	de	

Communicatie	Commissie	hier	in	herhaling	te	

treden	van	hetgeen	we	vorig	jaar	hebben	gemeld,	

maar	dat	is	te	kort	door	de	bocht.	Daarom	

belichten	we	de	stappen	van	2021	hier	in	het	kort.	

Allereerst hadden de 1,5 meter maatschappij, het hybride 
werken, videobesprekingen etc. natuurlijk ook hun invloed 
op het reilen en zeilen van de verenigingscommunicatie 
in het algemeen en de Communicatie Commissie in het 

Caroline
Markering
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bijzonder. In 2020 hebben we als communicatiemiddelen 
voor Teams en Zoom gekozen en daar is in 2021 ook 
veel gebruik van gemaakt. Daarnaast zijn er behalve 
volledig online ook hybride bijeenkomsten gedurende 
het jaar georganiseerd. Een positieve wending is dat de 
opkomst bij onlinebijeenkomsten onverwacht hoog was, 
hetgeen naar de toekomst consequenties heeft. In 2022 
zullen er meer van bijeenkomsten op deze wijze worden 
georganiseerd.

De met succes geïmplementeerde blogtraining heeft 
gedurende het jaar tot een afwisselende reeks bloggen 
geleid. We hopen dit ook in het komende jaar voort te 
zetten.

De uitgangspunten van de mediatraining werden 
aangescherpt aan de hand van vragen als: Zijn we er klaar 
voor als de media plots bij de NVFG op de stoep staan? 
Wat kunnen we doen om op een positieve manier in het 
nieuws te komen of juist ervoor te zorgen dat we er niet op 
een negatieve manier in komen? Daarmee zijn allereerst 
de doelstellingen van het NVFG-communicatiebeleid 
omschreven en door het bestuur vastgelegd. Daarna is 
een trainer gezocht waarmee een passend trainingsformat 
is ontwikkeld. Vooraf wisten we dat het format voor deze 
training het beste resultaat zou opleveren door deze live 
te geven. Na meerdere malen uitstellen in een poging 
om de training daadwerkelijk fysiek te kunnen laten 
plaatsvinden, heeft de training -vanwege de behoefte 
voortgang te boeken- in de zomer uiteindelijk toch online 
plaatsgevonden. De drie deelnemers konden aan de hand 
van rollenspelen en intervisie over hun optreden oefenen in 
verschillende situaties en ontvingen nuttige aanwijzingen 
voor een toekomstig optreden. We hopen dan ook om een 
vervolg hierop in 2022 live te kunnen doen.  

De basis voor de uitvoering van het communicatieplan 
is gelegd. De NVFG zal naar buiten toe als een 
onafhankelijke partij worden benoemd die voorziet in het 
geven van voorlichting in en achtergrondinformatie over het 
brede terrein van de farmaceutische geneeskunde
 
Gedurende 2021 heeft de commissie een negental keren 
via Teams vergaderd en daarnaast voortdurend via e-mail, 
whatsapp en telefoon afgestemd. We hopen in 2022 weer 
zo snel mogelijk face-to-face te kunnen vergaderen.
De commissie bestaat eind 2021 uit 5 leden: Mw R. (Rita) 
Lobatto (voorzitter), Mw. V. (Viviënne) van de Walle, Mw. 
H. (Helena) Noordermeer, Mw. M. (Mariëtte) Westerlaak 
en Mw. T. (Tanja) Hoffman.
 
Persoonlijk	woord	van	de	commissievoorzitter

Mede namens de commissie wil ik alle NVFG-leden die zich 

het afgelopen jaar hebben ingezet om de communicatie, 

zowel intern tussen de geledingen en de commissies als 

naar extern, van harte bedanken.

Daarnaast wil ik graag in het bijzonder de leden van 

de Communicatie Commissie bedanken voor hun 

blijvende inzet, flexibiliteit en enthousiasme om aan de 

“hybridisering” mee te werken door tijdens het afgelopen 

jaar via Teams bijeen te komen en om te werken aan het 

verbreden en verdiepen van een solide fundering op het 

gebied van communicatie vanuit de NVFG!

 
2022 is een bijzonder jaar waarin de NVFG haar 60-jarig 
bestaan viert. De Communicatie Commissie wordt in de 
speciaal opgerichte Lustrumcommissie door Mariëtte van 
Westerlaak vertegenwoordigd om bij te dragen tot een zo 
optimaal mogelijke wijze van bekendheid geven aan dit 
heugelijke feit. Ik kijk er met vertrouwen naar uit om met 
elkaar in 2022 een solide fundering op het gebied van 
communicatie vanuit de NVFG verder te realiseren. 
 
Rita Lobatto

voorzitter Communicatie Commissie

| 4 |		COMMISSIES		
EN	GELEDINGEN
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4.3	KAMG	COMMISSIE
De	NVFG-KAMG	commissie	zet	zich	in	voor	

verdere	professionalisering	van	artsen	binnen	

de	farmaceutische	geneeskunde,	met	als	doel	

erkenning	van	onze	differentiatie	binnen	de	arts	

Maatschappij+Gezondheid	onder	de	koepel	KAMG.

2021 begon als een spannend jaar met name rondom 
de financiering van de opleiding. Helaas gooide een 
demissionair kabinet roet in het eten, wat voor nogal wat 
vertraging zorgt. Ondanks dat hebben we ons afgelopen 
jaar ingezet om de artsen die werkzaam zijn in de 
geneesmiddelensector verder te integreren in de nieuwe 
opleiding voor de arts M+G. 

Het is de bedoeling dat er één integrale opleiding 
tot arts M+G met 5 verschillende differentiaties komt, 
zoals Jeugdgezondheid, Infectieziektebestrijding, 
Tuberculosebestrijding, Medische milieukunde, Medische 
Advisering, Donorgeneeskunde en Farmaceutische 
geneeskunde.

Op 8 april is dit Landelijk Opleidings Plan (LOP) voor de 
arts M+G 2020 voorlopig vastgesteld door het College 
Geneeskundig Specialisten. Definitieve vaststelling vindt 
plaats na veldraadpleging bij andere beroepsgroepen, 
werkgevers en andere belanghebbenden. Belangrijk punt 
van aandacht op dit moment is de financiering van het LOP.

Zonder bekostiging kan het LOP niet worden ingevoerd. 
De KAMG is hierover volop in gesprek met VWS. VWS 
heeft twee onderzoekers aangesteld van de Stichting 
Beroepsopleiding Huisartsen (de SBOH is nu ook al 
betrokken is bij de financiering van o.a. Jeugdartsen) 
om onderzoek te doen naar de financiële haalbaarheid 
van het LOP. Vanuit het uitstroomgebied Farmaceutische 
Geneeskunde zitten 4 vertegenwoordigers van de 
farmaceutische bedrijven, 1 vertegenwoordiger vanuit het 
CBG en een vertegenwoordiger van het Lareb aan tafel met 

de SBOH. Dit gesprek zal in januari 2022 plaatsvinden.

Omdat de bekostiging nog niet rond is, zal het LOP naar 
verwachting op zijn vroegst op 1-1-2024 in werking 
kunnen treden. In de tussentijd vertalen we het LOP naar 
een curriculum voor de arts M+G in de verschillende 
differentiaties.

In het 6-partijen overleg met de CCMO, CBG, NVFG, 
Klinisch Farmacologen, CHDR en LUMC zetten we een 
moderne opleiding op die als theoretisch specialistisch 
onderdeel zal gelden voor de arts M+G farmaceutische 
geneeskunde. Voor het realiseren van dit theoretische 
deel is een subsidie aangevraagd bij Economisch Zaken. 
Voor de inhoud hebben wij ingezet op het volgen van de 
PharmaTrain syllabus. Er zijn 7 tracks:

•    Track 1: Introduction to Drug Development 
•    Track 2: Non-clinical Drug Development 
•    Track 3: Clinical Drug Development 
•     Track 4: Production & Formulation and Quality 

assessment of medical products
•    Track 5: Meta subjects 
•     Track 6: Regulatory affairs, HTA and 

Pharmacovigilance 
•     Track 7: Pharmacotherapy/Personalized 

pharmacology

Marc Kaptein en Kees Kraaij nemen namens de NVFG deel 
aan het 6-partijen overleg. Inmiddels is er subsidie vanuit 
ZonMw om een van deze tracks volledig te ontwikkelen in 
afwachting van steun van Economische Zaken.

2022 wordt een druk jaar met onder andere politieke lobby 
voor de arts M+G door de KAMG, werkgroepen voor het op- 
en omschrijven van voorbehouden handelingen, workshops 
voor de integratie van de diverse deskundigheidsgebieden in 
het LOP en marketingcampagnes voor ons specialisme. Ook 
zal de commissie zich inzetten, in nauwe samenwerking met 
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de KAMG, voor de BIG-herregistratie in 2022.  
We vergaderen wekelijks om alle lopende zaken te 
managen. We kunnen zeker nog wat hulp gebruiken. Dus 
wanneer je interesse hebt, laat het weten via info@NVFG.nl.

Jolanda van Bodegraven, voorzitter van de NVFG-KAMG  

commissie, mede namens Kees Kraaij, Rob van Maanen, Dick 

de Vries en Patrick Vrijlandt

4.4	COMMISSIE	VAN	BEROEP	
Hierover is geen nieuws te melden. De Commissie van 
Beroep is in 2021 niet in actie hoeven te komen. 

4.5	 	Geleding	“Pharmacovigilance	
Platform	Nederland”

Bijeenkomsten
Wat organiseerden wij in 2021?  

Voorjaarsbijeenkomst en 4e lustrum
Op 22 juni vierden we het 20-jarig bestaan van PPN. 
Feest! Eigenlijk bestonden we in 2020 al 20 jaar… maar 
vanwege corona hadden we de feestelijkheden uitgesteld 
naar 2021. We waren van plan om dit heugelijke 4e 
lustrum op een fijne locatie te vieren, maar safety first, 
dus hielden we het bij een virtuele meeting. Het was een 
interactief programma met lezingen, colleges en discussies 
door Prof. Dr. Eugène van Puijenbroek (Lareb), Linda 
Hendriksen (ziekenhuisapotheker, promovendus EMC), 
Prof. Dr. Peter Mol (apotheker, CBG) en Dr. Sita de Vries 
(klinische farmacie en farmacologie UMCG). Thema was 
genderspecifieke bijwerkingen, helemaal actueel door de 
COVID-19 vaccinaties. Verder werd voor de zesde keer 
de Theo Bothof lezing gehouden, ditmaal door niemand 
minder dan Arthur Meiners, adviesraadlid van PPN. 

Najaarsbijeenkomst
Op 23 november vond de online najaarsbijeenkomst 
plaats met als thema “Patient Centricity”. Veel firma’s 
zijn bezig met projecten om patiënten een meer centrale 
plaats te geven en te betrekken bij beslissingen binnen 
het bedrijf, op basis van ervaringen van patiënten, door 
beter te luisteren naar hun wensen en behoeften, om 
daardoor beter afgestemde zorg te kunnen verlenen. Deze 
Patient Centricity wordt overal toegepast, ook binnen de 
farmacovigilantie. Monica van Hoof vertelde over haar 
internship bij Lareb over het betrekken van patiënten bij het 
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melden van bijwerkingen, en Dr Gudule Boland, strategisch 
adviseur/projectleider bij het Landelijk Expertisecentrum 
Pharos gaf een presentatie over het project Digitale 
communicatie van geneesmiddelinformatie. PPN heeft input 
gegeven aan dit breedgedragen project.

PV Opleiding 
De PV-verdiepingscursus werd georganiseerd op 4 en 
18 november, verdeeld over twee ochtenden als online 
Teams meeting. De PV-basiscursus staat voor voorjaar 2022 
gepland. 

Adviesraad
De PPN laat zich sinds jaar en dag inspireren door een 
adviesraad die ons op de hoogte houdt van trends en 
topics in de farmacovigilantie. 
Leden van de adviesraad in 2021 waren: 

•     Ron Herings, hoogleraar Pharmaco-epidemiology  
and Healthcare Optimization, Amsterdam UMC / 
Utrecht University 

•     Wendy Huisman, senior Pharmacovigilance  
Consultant (Vigifit)

•     Arthur Meiners, Pharmacovigilance Consultant 
(Perspektivo) 

•     Hanneke Nijland-Later, advocate bij Genome Lawyers 
•     Eugène van Puijenbroek, hoogleraar Geneesmiddelen-

bewaking en Geneesmiddelenveiligheid (Rijks-
universiteit Groningen) en hoofd wetenschappelijke 
afdeling Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. 

•     Contactpersoon CBG: Ineke Crijns, Beoordelaar 
Geneesmiddelenbewaking CBG-MEB

PPN-werkgroepen
Een van de pijlers van PPN zijn de werkgroepen. Hierin 
worden uiteenlopende onderwerpen behandeld. In 2021 
waren de volgende werkgroepen actief: Risk Management, 
PV-opleiding, Literatuur, Digital (PPN-gedeelte van website 
NVFG, LinkedIn), en Contact met Lareb en Adviesraad. 
PPN-bestuur

Het PPN-bestuur bestond in 2021 uit: Mischa Blom 
(vertegenwoordiger in het NVFG- bestuur), Cis Durian, 
Pien de Jong, Lucas van Kruijsdijk, Suzanne Nijenhuis, 
Angela van der Salm en Linda Smeding.
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4.6	Geleding	Clinical	Operations

Het geledingbestuur vergaderde in 2021 vrijwel 
maandelijks en bestaat eind 2021 uit 7 leden, twee meer 
t.o.v. vorig eind jaar:
•    V. (Viviënne) van de Walle
•    M. (Margot) Lamers
•    H. (Hellen) Boering
•    J. (Joost) van Hilten
•    J. (Joost) Melis
•    A. (Annet) Muetstege
•    M. (Marieke) Heida
•    E. (Eric) Klaver

De 10e aflevering van de ClinOps Dag met de mooie titel: 
‘Klinisch onderzoek, daar zit muziek in!’ was al uitgesteld 
als gevolg van COVID-19. Op dinsdag 17 mei 2022 gaat 
het nu toch echt wel gebeuren!

Toch heeft de ClinOps geleding niet stil gezeten in 2021.
We begonnen het jaar goed. Op 22 januari was digitaal 
de bijeenkomst ‘Medicine for Meeting Madness’. ‘Ik heb 
te veel vergaderingen en kom niet aan mijn werk toe’. 
Herkenbaar? Meeting doctor Madeleine de Hauke stelde in 
haar KeyNote presentatie de diagnose en behandeling vast.

In 2021 waren er ook weer (i)Recisttrainingen. Deze 
vonden plaats op 23 maart, 8 juni, 14 september en 5 
oktober. De in 2020 opgenomen training kon digitaal 
plaatsvinden en zo konden clinical research professionals 
toch getraind worden op tumormeting in klinisch 
onderzoek.

We willen graag doorgaan met de (i)recist training in 
2022. We hopen dus een trainer of trainers te vinden die 

het leuk vinden om hun ervaring te delen. 

Op 13 april is een lang gekoesterde wens in vervulling 
gegaan en hebben we ‘Medical Devices in klinisch 
onderzoek’ georganiseerd. “Waar moet ik beginnen?”. 
De timing was afgestemd op de door COVID-19 uitgestelde 
EU-MDR, de verordening die de oude Directive (MDD) 
vervangt, die kort na de bijeenkomst in werking trad. 
Het kan niemand ontgaan zijn dat de medical device 
clinical trial omgeving volop in beweging is. Mede door 
schandalen met implantaten is er een negatief beeld 
ontstaan van ‘men doet daar maar wat’, terwijl het 
tegendeel waar is. Op sommige vlakken is de regelgeving 
zelfs complexer en strenger dan bij farmaceutisch 
onderzoek. Na een meer algemene introductie werden 
diverse aspecten uitgediept. Dit leidde tot een zeer 
succesvolle Zoom-middag, met een verrassend goede 
opkomst, veel mooie interacties en een aantal MD aspecten 
die toekomstige verdiepings-sessies mogelijk maken 
(in samenwerking met de andere geledingen).

Op 12 november wilden we de NVFG ClinOps 
Najaarspresentatie: “Proefpersoon: Subject of goed 
geïnformeerde studiedeelnemer” houden. Maar door een 
algemene Zoom-meeting-moeheid hebben we besloten 
deze presentatie naar 2022 uit te stellen. Proefpersonen 
zijn belangrijke stakeholders in klinisch onderzoek. Wordt 
er ook zo met hen omgegaan? Ze doen vaak belangeloos 
mee aan onderzoek, terwijl hun bijdrage cruciaal is. De 
stichting Patiënt-en-onderzoek wil patiënten informeren over 
wat medisch-wetenschappelijk onderzoek voor hen kan 
betekenen en hoe ze een actieve rol als studiedeelnemer 
kunnen nemen. Dit zal de snelheid van de werving en 
de kwaliteit van onderzoek ten goede komen. Dyonne 
van Duren en Annelies van Woudenberg vertellen 
hierover tijdens deze presentatie waarvan de datum nog 
gecommuniceerd gaat worden.

We zijn al druk bezig nog meer mooie plannen te maken 
voor 2022, waarin we naast de ClinOpsDag weer vaker 
daadwerkelijk bij elkaar kunnen komen.
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4.7	 	Geleding	Regulatory	Affairs	
Network,	RegNed

De	belangrijkste	doelstelling	van	RegNed	is,	

een	breed	interactief	netwerk	te	zijn,	voor	en	door	

professionals	op	het	gebied	van	registratiezaken	

(Regulatory	Affairs).

Het bestuur van RegNed bestond in 2021 uit de volgende 
leden:
•    Connie van Oers (voorzitter)
•    Eugenie van Lieshout (secretaris)
•    Piet Boon (penningmeester)
•     Hannie de Munnik (contactpersoon  

Kennisplatvorm GDP-RP)
•     Ienke Brombacher (contactpersoon werkgroep 

bijeenkomsten)
•    Inge Pool (contactpersoon werkgroep opleidingen)

Het	bestuur	wordt	ondersteund	door	drie	
werkgroepen:
Werkgroep bijeenkomsten
Deze werkgroep verzorgt de organisatie van voor- en 
najaarsbijeenkomsten. De onderwerpen worden in 
samenspraak met het bestuur uitgekozen en aan de hand 
van een draaiboek uitgewerkt. Sprekers op bijeenkomsten 
worden gezocht binnen de vereniging maar ook extern bij 
niet-leden of vertegenwoordigers van overheden.

Werkgroep opleidingen
Deze werkgroep heeft als doel het opzetten en uitvoeren 
van cursussen voor registratiemedewerkers. Cursussen 
bestaan uit een basiscursus Regulatory Affairs en een 
vervolgcursus waarbij een thema wordt uitgediept.

RegNed Kennisplatform GDP-RP
Het doel van de werkgroep is kennisuitwisseling op het 
gebied van GDP en GMP. Dit wordt vormgegeven door het 
organiseren van bijeenkomsten en door participatie in het 
Farmaceutisch Technisch Overleg Industrie (FTOI) met de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. Er worden 
bijeenkomsten georganiseerd en er is een besloten LinkedIn-
groep opgericht. 
 
In 2021 is voornamelijk gekozen voor virtuele 
bijeenkomsten in verband met de nog steeds 
aanwezig pandemie. Door RegNed zijn een voor- en 
najaarsbijeenkomst georganiseerd, een basiscursus en een 
verdiepingscursus gegeven en een bijeenkomst door het 
kennisplatform GDP-RP georganiseerd.

Bijeenkomsten
Bijeenkomst RegNed Kennisplatform GDP-RP 
“Falsified Medicines Directive”
Op 20 april 2021 vond via Zoom de bijeenkomst 
“Falsified Medicines Directive, Stand van Zaken en nieuwe 
ontwikkelingen” plaats. De aanleiding hiervoor waren 
de vele vragen die tijdens de “Inspection Readiness” 
bijeenkomst van 2020 werden gesteld. De NMVO 
(Nederlandse Medicijn Verificatie Organisatie) heeft 
tijdens de FMD-bijeenkomst besproken wat er gedaan 
wordt om het aantal alerts te verlagen en wat er verbeterd 
kan worden. Tijdens een bijdrage van IGJ werden de 
technische GDP-aspecten van de veiligheidskenmerken 
besproken.

Voorjaarsbijeenkomst: “De implicaties van de 
nieuwe wetgeving Medische Hulpmiddelen in de 
praktijk”
Op 18 mei 2021 werd via Zoom de RegNed 
voorjaarsbijeenkomst georganiseerd met als onderwerp 
de Medical Device Regulation (MDR). Hierbij werd een 
overzicht gegeven van de MDR en de veranderingen die 
de MDR met zich meebrengt. Daarbij werd ook specifiek 
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software als medisch hulpmiddel besproken. Ook werd de 
implementatie van de MDR en de gevolgen voor Notified 
Bodies onder de loep genomen. Vanuit het CBG werden 
de combinatieproducten (geneesmiddelen en medische 
hulpmiddelen) en substance-based devices waarbij een 
consultatie van een geneesmiddelenautoriteit nodig is 
besproken. Geneesmiddelen en medische hulpstoffen 
lijken twee verschillende werelden maar zijn tenslotte wel 
bestemd voor een en dezelfde patiënt.

Najaarsbijeenkomst: “Elektronische 
Productinformatie”
Later in het jaar volgde op 2 november 2021 via Zoom 
de najaarsbijeenkomst met als onderwerp de elektronische 
productinformatie. Zowel vanuit de industrie als vanuit het 
CBG werden de vorderingen en verschillende initiatieven 
op dit gebied besproken. Er is nog veel werk te doen en 
een samenwerking tussen de verschillende stakeholders en 
een stapsgewijze implementatie naar alleen elektronische 
productinformatie lijkt daarbij essentieel voor de toekomst.
Gedetailleerde verslagen en de presentaties van de 
bijeenkomsten zijn gepubliceerd op de website van de 
NVFG.

Opleidingen
In 2021 zijn zowel een basis- als een verdiepingscursus 
georganiseerd.

De achtste editie van de basiscursus Regulatory Affairs 
vond in januari 2021 plaats via Zoom. De cursus was 
verdeeld over twee ochtenden. De basiscursus is bedoeld 
voor beginnende RA Professionals of mensen uit andere 
vakgebieden op het gebied van geneesmiddelen die 
meer willen weten over RA. Naast de presentaties over 
Europese en nationale regelgeving, registratieprocedures, 
de opbouw van het dossier, post-marketing activiteiten en 
variaties werden een aantal casussen voorgelegd aan de 
deelnemers. De casussen werden besproken in break-out 
sessies via Zoom. 

4.8	 	Geleding	MEDICAL	AFFAIRS
	

In 2021 heeft de geleding Medical Affairs wat 
veranderingen in samenstelling doorgemaakt. Gedurende 
het jaar hebben de volgende mensen hard meegewerkt 
aan het succes van de geleding:
•    Kwinten Bosman
•    Corrie Kroeze
•    Ronald Zielman
•    Ronald Kempers
•    Margot van den Camp
•    Jolanda van Bodegraven
•    Maaike Addicks
•    Olaf van den Broek
•    Hessam Tabeian
•    Mathijs Kruk 

In juli heeft onze voorzitter Kwinten Bosman het stokje 
doorgegeven aan Maaike Addicks. We willen als geleding 
Kwinten hartelijk danken voor zijn pragmatisch en 
inspirerend voorzitterschap.     

De verdiepingscursus Regulatory Affairs vond dit jaar plaats 
als face-to-face bijeenkomst op 28 oktober. Het onderwerp 
was “Advanced Therapy Medicinal Products” en diverse 
externe sprekers leverden een bijdrage. Als eerste werd 
uitgelegd wat de wetenschappelijk achtergrond van cel- en 
gentherapie is, gevolgd door een bijdrage van het CBG 
over de voor ATMPs specifieke regelgeving. Na de lunch 
stond de Environmental Risk Procedures specifiek voor 
ATMPs en klinische studies op de agenda, waarna de QA 
en vrijgifte aspecten besproken werden in het bijzonder 
voor CAR-T-cel-therapie.

| 4 |		COMMISSIES		
EN	GELEDINGEN



NVFG JAARVERSLAG 2021 | 19 |

Kwinten was voorzitter vanaf 2017 en de geleding heeft 
onder zijn leiding veel mooie dingen gerealiseerd. Zoals 
de allereerste Medical Affairs Dag in 2019, wat voor ons 
als geleding een ambitieus project was. Deze eerste editie 
was een groot succes en gaf duidelijk de behoefte van 
onze leden weer om bij elkaar te komen en van elkaar te 
leren. De geleding gaat uiteraard door met het organiseren 
van dergelijke succesvolle activiteiten. 

In de tweede helft van het jaar hebben wij er drie nieuwe 
bestuursleden bijgekregen: Olaf van den Broek, Hessam 
Tabeian en Mathijs Kruk, welkom!

In 2021 hebben we 2 bijeenkomsten kunnen organiseren: 
•     De Medical Affairs Dag, met als thema “Access for 

All: de toegang van de patiënt tot geneesmiddelen is 
een uitdaging voor Medical Affairs”. Deze werd online 
georganiseerd en zeer goed bezocht. We hadden 
met Joep Reinierse en Victor Lamme twee geweldige 
plenaire sprekers, en daarnaast is het gelukt om ook 
in het online format de workshops, die altijd onderdeel 
van onze bijeenkomst zijn, interactief en interessant 
te maken. De reacties van de deelnemers waren 
zeer positief, al werd uiteraard de mogelijkheid om 
onderling te netwerken zeer gemist. 

•     Gelukkig hebben we dit netwerken ruimschoots 
kunnen inhalen op onze Najaarsnetwerkbijeenkomst 
in oktober, waar we in het echt konden samenkomen. 
Zoals de naam al doet vermoeden, is het programma 
altijd zo samengesteld dat er tijd is voor inhoud en 
voor netwerken, en daar werd dankbaar gebruik van 
gemaakt. 

Al met al kunnen we zeggen dat we met deze twee 
terugkerende bijeenkomsten met elk hun eigen format 
(de Medical Affairs Dag met leerzame workshops en de 
Najaarsnetwerkbijeenkomst met de nadruk op tijd voor 
elkaar), nu echt volwassen zijn geworden> Een prachtige 
basis om op voort te bouwen voor de komende jaren. 

Momenteel zijn we druk bezig met de organisatie van 
de Medical Affairs Dag 2022, die zal plaatsvinden op 
donderdag 12 mei.

Naast het organiseren van bijeenkomsten gaan wij als 
geledingsbestuur bouwen aan verdere professionalisering 
van Medical Affairs in Nederland. Wij zullen hierbij 
werken met drie pijlers:

1     Kwaliteit: het opzetten van projecten die de kwaliteit 
van Medical Affairs aantonen, waarborgen en 
verhogen;

2     Individuele groei en ontwikkeling: het verzorgen van 
informatie, presentaties en trainingen op het gebied 
van diverse onderwerpen;

3     Netwerk: Het verstevigen en uitbreiden van het 
netwerk van onze leden en het bouwen van een sterke 
Medical Affairs community.

Mocht je ons team willen komen versterken om mee te 
werken aan deze mooie projecten, neem dan contact met 
ons op, want we hebben nog wel een plekje voor een 
enthousiast medebestuurslid!

We hopen jullie snel allemaal weer te zien en spreken,

Groeten,

Maaike Addicks, voorzitter Medical Affairs Geleding

Mede namens Corrie Kroeze, Ronald Zielman, Ronald 

Kempers, Margot van den Camp, Jolanda van Bodegraven, 

Olaf van den Broek, Hessam Tabeian en Mathijs Kruk 
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21	januari	&	28	januari	
RegNed	Cursus	Basiskennis	
 De Heeren van Montfoort, Montfoort
  Introductie in Regulatory Affairs voor humane 

Geneesmiddelen in Nederland en Europa
 Hannie de Munnik
 Connie van Oers
 Inge Rood
 Sandrine Verduijn 
 24 

22	januari	
Medicine	voor	Meeting	Madness
 Virtueel 
  ‘Ik heb te veel vergaderingen en kom niet  

aan mijn werk toe’.
 Madeleine de Hauke  
 68

2	februari	
Nieuwjaarsbijeenkomst	
 Virtueel
 COVID-19: Het nieuwe normaal”
 Marc Kaptein
 Marjolein van Egmond 
 Geert Kamps 
 156

23	maart	
(i)Recist	training	
 Virtueel 
 Tumormeting in klinisch onderzoek
 Jenny de Gelder
 Monique van Bergen 
 12

30	maart
Medical	Affairs	Dag	

 Virtueel
  Access for all: De toegang van de patiënt tot 

geneesmiddelen is een uitdaging voor Medical Affairs. 
 Philip Walkate
 Mark Tolboom & Pim Kooreman
 Joke van Rijn
 Matthijs Versteegh 
 Lucy Crane-van Opstal & Leon Bongers 
 152

13	april	
ClinOps	Medical	Device	Trials
 Virtueel 
 Waar moet ik beginnen?
 Gert Bos
 Annet Muetstege 
 Niels van Tienen
 Erik Vollebregt  
 120

20	april	
RegNed	Kennisplatform	GDP-RP
 Virtueel 
  “De falsified Medicines Directive (FMD),  

stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen”
 Frederik Zevenbergen
 Laurens Koop 
 50
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18	mei	
RegNed	Voorjaarsbijeenkomst
 Virtueel 
  De implicaties van de nieuwe wetgeving medische 

hulpmiddelen in de praktijk 
 Bastiaan Vliegentharts
 Waldo Weijers 
 Derek Nagelkerke
 82
  
8	juni	
(i)Recist	Training

 Virtueel 
 Tumormeting in klinisch onderzoek
 Jenny de Gelder
 Monique van Bergen
 11

22	juni	
PPN	Voorjaarsbijeenkomst	
 Virtueel
 Genderspecifieke bijwerkingen 
 Arthur Meiners
 Eugène van Puijenbroek 
 Linda Hendriksen
 Peter Mol
 Sita de Vries 
 75

14	september	
(i)Recist	training
 Virtueel 
 Tumormeting in klinisch onderzoek
 Jenny de Gelder
 Monique van Bergen
 5

5	oktober	
(i)Recist	Training	
 Virtueel 
  Tumormeting in klinisch onderzoek
 Jenny de Gelder
 Monique van Bergen
 1

7	oktober	
Jaarcongres	
 Postillion Hotel Bunnik / online 
  COVID-19: Tijd om de balans op te maken
 Patrick Caubel
 Linda Rutgrink
 Kenneth A. Getz
 Rosanne Hertzberger 
 103 (70 live/33 virtueel) 

14	oktober	
Medical	Affairs	Najaarsbijeenkomst	
 Postillion Hotel Bunnik
 Big Data – Patient Data 
 Ella Jansen & Edith Heintjes 
 Joop Arends 
 35

28	oktober	
RegNed	Verdiepingscursus	
 Postillion Hotel Bunnik 
 Advanced Therapy Medicinal Products 
 Merel Stok
 B.O. Fabriek
 Erik Schagen
 Anton Terwisscha van Scheltinga 
 19 

Caroline
Markering
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2	november	
RegNed	Najaarsbijeenkomst	
 Virtueel
 Elektronische Product Informatie 
 Jasper-Hugo Brouwers
 Fakhredin Sayed Tabatabaei 
 Errol Hofmans 
 Aimad Torqui
 Martin Ingvar 
 25 

4	&	18	november	
PV	Verdiepingscursus	
 Virtueel
  “Wat gebeurt er op mijn hoofdkantoor en hoe is  

dat voor de DSO van belang?” 
 “Wie doet wat als er wordt aangebeld?”
 Mariëlle Keulen
 Tessy Ruijgrok
 Kirsten Stryczek
 Linda Smeding 
 Mischa Blom 
 Suzanne Nijenhuis
 Cis Durian
 Angela van der Salm 
 19 

12	november	
ClinOps	Najaarspresentatie
 Virtueel
  Proefpersoon: subject of goed geïnformeerde 

studiedeelnemer? 
 Dyonne van Duren
 Annelies van Woudenberg 
 13 

23	november	
PPN	Najaarsbijeenkomst	
 Virtueel
 Patient Centricity in PV 
 Monica van Hoof
 Gudule Boland 
 42 
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Algemeen
In 2021 is het NVFG-penningmeesterschap overgedragen 
en hiermee de financiële administratie van de NVFG 
binnen E-Captain. De positie van secretaris is gecreëerd 
om zorg te dragen voor de ledenadministratie binnen 
E-Captain. Beiden worden ondersteunt door extern 
administratiebureau QS10.

De structuur van de NVFG is zo opgezet dat elke geleding 
een penningmeester heeft die verantwoordelijk is voor 
het eigen budget en resultaat. Geleding penningmeesters 
beheren hun eigen uitgaven en verdiensten, alle financiën 
verlopen wel via de centrale NVFG-rekening bij de ING, 
waar de NVFG- penningmeester het algemene budget 
overziet. Deze structuur heeft het voordeel dat er meerdere 
leden meekijken bij elke financiële transactie wat het 
risico op fouten en misbruik vermindert. Waar E-captain in 
2021 goed functioneerde voor het proces van betalingen 
bij de georganiseerde events, blijkt dat de huidige 
opzet met betrekking tot budgetten en resultaten nog niet 
goed is geïntegreerd binnen de vereniging. Geleding 
penningmeesters zijn gewend om een eigen schaduw-
administratie bij te houden via gedeelde Excel files en zijn 
nog onvoldoende thuis in E-Captain. Met de overdracht van 
het penningmeesterschap bij verschillende geledingen is 
het nu een mooi moment om E-Captain beter te integreren 
bij de geledingen. Het doel voor 2022 vanuit het bestuur 
is om de financiële administratie te verduidelijken en te 
versimpelen. 

Een andere versimpeling die het bestuur vorig jaar 
heeft doorgevoerd, is de automatische incasso van 
ledencontributie. Leden kunnen zelf in E-Captain hun 
persoonlijke gegevens beheren en de machtiging afgeven 
voor automatische incasso van hun contributiebedrag. 
Leden worden vervolgens op 1 moment na de ALV 
gefactureerd en ontvangen deze per email. De betaling 
wordt direct van hun persoonlijke rekening of eigen 
bedrijfsrekening afgeschreven, wat hen in staat stelt dit 
eventueel te declareren bij zijn of haar werkgever. Deze 

optie scheelt het secretariaat en de vrijwilligers van NVFG 
ontzettend veel tijd en energie, dus hierbij nogmaals de 
oproep aan alle leden om dit te overwegen. Jaarlijks blijkt 
namelijk zo’n 10% van de ledencontributies oninbaar. 
Dit heeft mede te maken met het feit dat leden van (werk)
emailadres veranderen of nog de oude rekening van 
hun werkgever hebben opgegeven en dit vergeten te 
wijzigen. Het bestuur staat dan, nadat het de leden niet 
kan bereiken, voor de keuze om met deurwaarders te 
werken, wat erg onwenselijk is. Leden die niet bereikt 
kunnen worden voor hun contributie, worden nu verwijderd 
uit het ledenbestand en kunnen hier niet over geïnformeerd 
worden.

BTW-aangifte
In 2021 is de NVFG btw gaan afdragen naar aanleiding 
van afspraken met de belastingdienst in 2020. Als gevolg 
hiervan zijn alle inkomsten onderhevig geworden aan 
btw. Aan de andere kant is nagenoeg alle door derden in 
rekening gebrachte btw verrekenbaar. Een uitzondering 
hierbij wordt gevormd door de inning en afdracht van de 
gecombineerde KAMG- en KNMG-bijdrage van relevante 
NVFG leden, welke is vrijgesteld van btw. 

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, die nog 
bestaan uit contributie die mogelijk niet-inbaar dient te 
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. 

| 6 |	FINANCIEEL	
JAARVERSLAG	2018
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ACTIVA PASSIVA
31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20

Banksaldi 282.907 260.294 Vermogen 251.571 218.945

Netto vorderingen 11.082 2.500 Jubileumvoorziening 40.000 30.000

Schulden 13.849 8.611

TOTAAL 239.989 262.794 TOTAAL 293.989 262.794

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. 

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 zullen in het begin van het volgende 
kalenderjaar worden voldaan.
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Resultatenrekening
Overzicht inkomsten (herkomst van middelen) en uitgaven (besteding van middelen).

2021 2021 2020
INKOMSTEN Werkelijk Begroting Werkelijk

Ledencontributies 101.183 94.500 138.837

Ledencontributie KAMG 12.202 17.000 16.159

Afdracht KAMG (14.940) (17.000) (16.936)

Sponsoring 20.076 21.500 11.000

Bijeenkomstbijdragen 19.447 19.150 12.399

Overige inkomsten          20        0          51

TOTAAL INKOMSTEN 137.989 135.150 161.510

UITGAVEN

Accreditatiekosten 3.563 4.080 4.723

Advieskosten 1.978 9.000 11.704

Bijeenkomsten 31.555 54.360 26.290

IFAPP lidmaatschap 3.251 3.360 4.058

Ondersteuning derden 44.942 48.480 60.750

Reservering jubileum 10.000 10.000 10.000

Vergaderkosten 2.168 5.350 2.066

Overige kosten    3.023    31.720    2.759

TOTAAL UITGAVEN 100.480 166.350 123.681

Systeemverschillen 46 0 0

RESULTAAT VOORDELIG/(NADELIG) 37.463 (31.200) 37.829

Zoals bij de inkomstentabel te zien is, is er een voor de 
NVFG negatief verschil rondom de KAMG-inkomsten en 
afdrachten. Vanwege een fout in het boekhoudsysteem is 
per abuis BTW-afdracht op de KAMG-contributie inkomsten 
van de NVFG gedaan. Omdat btw niet op de afdracht 
naar de KAMG heeft gezeten heeft de NVFG ten onrechte 
btw betaald over de KAMG-inkomsten, resulterend in 
een verschil van € 2.738. Deze fout is helaas pas aan 
het einde van het boekjaar ontdekt en inmiddels hersteld 
voor boekjaar 2022. Er wordt onderzocht of dit nog 
gecorrigeerd kan worden voor 2021. Anderzijds was deze 
btw-afdracht ook weer aftrekbaar van de uitgaven.

In 2021 is er per saldo € 37.463 minder besteed dan 
is ontvangen (2021: € 37.829 minder besteed). De 
belangrijkste reden hiervoor is wederom de invloed van 
COVID-19 op de geplande activiteiten. Hierdoor is er net 
als in 2020 minder uitgegeven aan bijeenkomsten dan 
gebudgetteerd stond. De relatief hoge ‘Overige kosten’ op 
het budget kunnen worden verklaard door aangevraagd 
budget vanuit verschillende geledingen en commissies waar 
uiteindelijk geen beroep op is gedaan vanwege Corona, 
zoals de mediatraining van de Communicatiecommissie.
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2021 2021 2021
INKOMSTEN Werkelijk Begroting Werkelijk

Bestuur 123.410 104.500 135.011

ClinOps geleding 333 2.250 510

Eventcommissie 2.051 100 279

KAMG Commissie 0 0 N/A

Medical Affairs geleding 12.206 17.000 (777)

PPN geleding 13.732 13.500 0

Regned geleding 5.083 6.200 10.947

TOTAAL INKOMSTEN 169.106   7.350        661

UITGAVEN

Bestuur 59.204 59.680 24.558

ClinOps geleding 784 6.420 7.117

Communicatiecommissie 4.062 15.000 4.062

Eventcommissie 28.858 22.260 27.756

Communicatiecommissie 3.508 22.530 N/A

KAMG Commissie 18.946 27.312 5.072

Medical Affairs geleding 17.109 21.210 4.720

PPN geleding 1.600 11.390 2.001

RegNed geleding        2.468     7.420        895

TOTAAL UITGAVEN 136.539 193.222 123.681

Onze algemene sponsors in 2021 waren InnSense (goud 
sponsor), DADA Consultancy (zilver sponsor), Vertex en 
Herakles Pharma Staffing (beide brons sponsor). Wij zijn 
onze sponsoren erg dankbaar voor hun steun, vooral onder 
de disruptieve omstandigheden gedurende 2021 wordt hun 
continue support aan de NVFG enorm gewaardeerd. De 
sponsorstructuren binnen de NVFG verlopen voortaan via 
de secretaris zodat er 1 centraal punt binnen de vereniging 
overzicht kan houden. We denken de sponsors met vele 
mooie activiteiten in 2022 tegemoet te kunnen komen en 
hopen op hun nog lange verbondenheid.

De activiteiten van de NVFG worden door diverse 
commissies en geledingen verricht, waarbij de uitvoering 

van de activiteiten wordt ondersteund door B2G 
(Business2gether). Daarnaast verleent B2G ondersteuning 
aan het bestuur en de administratie. Doel van het bestuur 
was om de kosten van B2G geheel verantwoord te 
laten worden onder de afdeling secretaris. De nieuwe 
overeenkomst tussen de NVFG en B2G zorgt ervoor 
dat alle individuele kosten voor de geledingen van 
B2G ondersteuning weg te halen en naar het bestuur te 
verplaatsen. Op die manier kunnen de geledingen blijven 
genieten van de B2G ondersteuning zonder dat zij hier 
budgettair ruimte voor hoeven in te bouwen.

Hieronder geven wij een overzicht per afdeling/
commissie/geleding:

Dit jaar is er door de geledingen en commissies minder uitgegeven vanwege de beperkingen die COVID-19 heeft gehad 
op de organisatie van bijeenkomsten, trainingen en vergaderingen.
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2021 2021 2022
INKOMSTEN Werkelijk Begroting Begroting

Ledencontributies 101.183 94.500 96.270

Ledencontributie KAMG 59x 12.202 17.000 16.992

Afdracht KAMG (14.940) (17.000) (16.992)

Sponsoring 20.076 21.500 84.000

Bijeenkomstbijdragen 19.447 19.150 37.400

Overige inkomsten          20        0          0

TOTAAL INKOMSTEN 137.989 135.150 217.670

UITGAVEN

Accreditatiekosten 3.563 4.080 4.000

Advieskosten 1.978 9.000 9.290

Bijeenkomsten 31.555 54.360 195.269

IFAPP lidmaatschap 3.251 3.360 4.058

Ondersteuning derden 44.942 48.480 70.000

Reservering jubileum 10.000 10.000 10.000

Vergaderkosten 2.168 5.350 5.400

Overige kosten    3.023    31.720    3.500

TOTAAL UITGAVEN 100.480 166.350 301.517

Systeemverschillen 46 0 0

RESULTAAT VOORDELIG/(NADELIG) 37.463 31.200 83.847

Begroting	2022
De boodschap vanuit het bestuur naar de geledingen is geweest dat zij financieel meer ruimte mogen begroten 
vanwege de goede financiële positie van de NVFG. Geledingen mogen zelf bepalen of zij die ruimte inzetten voor meer 
evenementen of ruimer begrootte evenementen. Zo wordt er vanuit de Eventcommissie er een nieuw concept geprobeerd 
en is er een serie netwerkborrels gepland.

| 7 |	BEGROTING	2022
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Vanwege de geboekte overschotten over 2020 en 2021, 
de aanwezige reserves en vanwege de opgebouwde 
voorziening voor het lustrum van 2022 stelt het bestuur 
van de NVFG voor om geen kostendekkende begroting 
voor volgend jaar in te dienen, maar om in te teren op de 
opgebouwde reserves. De grootste reden voor de stijging 
van verwachte uitgaven voor bijeenkomsten naar boekjaar 
2022 zijn het dit jaar geplande Lustrum, ClinOpsDag en 
Medical Affairs Dag. Met aftrek van het lustrum, waar de 
afgelopen jaren een voorziening voor is opgenomen (zie 
lustrum), is het geplande negatieve resultaat in lijn met het 
budget van vorig jaar. 

Lustrum
De NVFG viert in 2022 haar Lustrum en heeft hiervoor 
een Lustrumcommissie aangesteld. Deze commissie kan 
beschikken over een budget van € 50.000 vanuit de 
NVFG kas. Hiervoor is de afgelopen 4 jaar jaarlijks 
10.000 euro apart gezet en dat wordt in het boekjaar 
2022 herhaald.

CONTRIBUTIEVOORSTEL	2022 2022 2021
Regulier lidmaatschap automatisch incasso €160 (€ 132,23 + BTW)

Regulier lidmaatschap op rekening €175 (€ 144,63 + BTW)

Eerste-jaarslid automatisch incasso voor 1 juli €100 (€ 82,641 + BTW)

Eerste-jaarslid automatisch incasso tussen 1 juli en 31 oktober €50 (€ 41,32 + BTW)

Eerste-jaarslid automatisch incasso vanaf 1 november Gratis

Buitenland lidmaatschap op rekening €70 (€ 57,85 + BTW)

KAMG-toeslag  

voor KAMG & KNMG 

€288 (ex BTW) Later te bepalen

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. Het was de 
wens van het bestuur om de contributies gelijk te houden 
ondanks de stijgende uitgaven in 2022. Het bestuur denkt 
daarvoor adequate financiële reserves voor te hebben 
opgebouwd. Een gezonde ledenvereniging heeft ruim één 
jaar contributie in kas als reserve, de NVFG heeft ruim 
tweemaal de ledencontributies als reserve. Na een aantal 
jaar stabiele contributies (en beperkte evenementen vanuit 
de NVFG) kan er volgend jaar worden nagedacht over de 
verhoging van contributie. Daarnaast willen wij de leden 
blijven aanmoedigen om hun contributie via automatische 
incasso te betalen, hiervoor zal de mogelijkheid op korting 
blijven bestaan. Betalen via automatische incasso blijft de 
standaardmethode voor nieuwe leden. 
Derhalve is het contributievoorstel voor 2022 als volgt:

Samenvattend kunnen wij zeggen dat de NVFG er financieel goed voor staat. De inkomsten en het vermogen zijn 
voldoende om alle activiteiten te realiseren in 2022.
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Aan	de	Algemene	Ledenvergadering	
van	de	NVFG
Betreft:	Verslag	Kascommissie	over	2021

De Kascommissie, in de personen van John Soedirman 
en Kees Kraaij, doet bij deze verslag van de financiële 
status van de Nederlandse Vereniging van Farmaceutisch 
Geneeskunde (NVFG). Op 7 februari 2022 heeft de 
Kascommissie samen met penningmeester Leo Casteel een 
algemene controle uitgevoerd op de financiële status van 
de NVFG over het boekjaar 2021.

Algemeen

Leo Casteel 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. Leo heeft als penningmeester Alain de 
Wolf opgevolgd, die het geïntegreerde leden- en financiële 
administratief programma middels het E-Captain systeem 
heeft ingevoerd. Leo heeft niet de financiële achtergrond 
van Alain de Wolf en heeft veel energie besteed om 
efficiënt om te gaan met het systeem. Leo delegeert nu naar 
de penningmeesters van geledingen het budget van de 
geledingen en heeft de budgettering versimpeld door een 
beperkt aantal kostenplaatsen in te voeren.

BTW

Naar de mening van de (voorgaande) penningmeester 
zouden de contributies niet BTW-plichtig moeten zijn en 
eind 2020 is er een vooroverleg met de Belastingdienst 
hierover geweest. De Belastingdienst acht de contributies 
wèl BTW-plichtig en gaf aan in deze niet-voor-beroep-
vatbare-beslissing dat na de eerste aangifte desgewenst 
bezwaar kon worden gemaakt. Eerder zou de 
Belastingdienst aan de NVFG kenbaar hebben gemaakt 
dat deze niet BTW-plichtig zou zijn, maar dit document is 
niet meer te vinden. Per 1 januari 2021 acht de NVFG zich 
aangifteplichtig voor de BTW (toelichting in e-mail van de 
penningmeester aan de Kascommissie,  

17 februari 2022) en bezwaar werd niet gemaakt.  
De Kascommissie adviseert het Bestuur alsnog bezwaar te 
maken tegen de veronderstelde BTW-plichtigheid.

De	jaarafsluiting

De NVFG beschikt over een gezonde kaspositie van  
€ 296.408. De meeste inkomsten zijn afkomstig van de  
751 betalende leden, waarvan 60 artsen, i.v.m. de KAMG-
contributie. In overeenstemming met het jaarverslag van 
de penningmeester is er geconstateerd dat er in 2021 
€ 37.463 winst is gemaakt door COVID-19 situatie, 
waardoor er minder bijeenkomsten zijn georganiseerd dan 
wat werd aangenomen op basis van de oorspronkelijke 
begroting.

In het jaarverslag wordt dit in detail toegelicht wat de 
Kascommissie op 7 februari 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 2021 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 2021 voldoende onderbouwd is, overeenkomt 
met de boekhouding en een goed beeld geeft van de 
financiële activiteiten en status quo van de vereniging.

| 8 |	VERSLAG	VAN	DE	
KASCOMMISSIE	OVER	2021
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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. Het heeft Leo dan ook veel tijd gekost zich 
dit systeem eigen te maken. In de toekomst verdient het 
de aanbeveling te evalueren om dit deels of volledig uit te 
besteden.

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 Leo Casteel en het secretariaat dit jaar een 
compliment verdienen vanwege het voortzetten van het 
E-Captain boekhoudkundige systeem.

De Kascommissie adviseert het Bestuur alsnog bezwaar te 
maken tegen de veronderstelde BTW-plichtigheid.

Op grond van bovenstaande adviseert de Kascommissie de 
Algemene Ledenvergadering om het Bestuur van de NVFG 
décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid 
over 2021.

Zeist, 25 februari 2022

De Kascommissie

Kees Kraaij

John Soedirman

NVFG.NL


