
                                                 
 

Verslag activiteiten 2019 
 
Het jaar 2019 is voor het Nederlands Bijwerkingen Fonds een rustig jaar geweest, 
waarin zich geen bijzonderheden hebben voorgedaan. 
 
bestuur 
Het bestuur is in 2019 uitgebreid met een nieuw bestuurslid: Fred Dijkers, oud-
voorzitter van Lareb. Hij is inmiddels als bestuurslid ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel.  
Het bestuur vergaderde één maal, namelijk op 25 maart 2019. De jaarstukken 
werden toen goedgekeurd. Met genoegen kon in deze vergadering teruggekeken 
worden op het herbenoemingsproces van prof. dr. E. P. van Puijenbroek als 
hoogleraar farmacovigilantie in Groningen.  
 
leerstoel Groningen 
Eugène is nu bezig met zijn tweede termijn in Groningen en met hem is regelmatig 
contact, ook al vanwege de toekenning van de subsidies en vanwege de Meijlerprijs. 
Eens per jaar ziet de secretaris hem in een wat formelere setting, dit jaar in 
aansluiting op de uitreiking van de Meijler Prijs, waarbij Peter Reijnders ook 
aanschoof bij de Indiase hap.  
Zijn werkzaamheden in Groningen verlopen voorspoedig, zoals blijkt uit zijn 
verslaglegging aan het bestuur.   
 

subsidie proefschriften 
De commissie die aanvragen voor een bijdrage in drukkosten voor proefschriften 
beoordeelt (Eugène, Peter Reijnders en ondergetekende) hebben ook dit jaar weer 
een aantal subsidieaanvragen beoordeeld en soms toegewezen en soms ook 
afgewezen. Details volgen in het jaarverslag. Er blijft de nodige belangstelling voor 
deze subsidie en de toegekende aanvragen zijn naar ons idee ook in voldoende 
mate passend bij de wat strengere criteria die we sinds twee jaar aanleggen.  
In 2019 werd aan de volgende proefschriften een subsidie toegekend: 
 
Lotte M. Knapen  10 mei 2019  Universiteit Maastricht 

Insight in disease and drug interactions, with treatment optimisation op 
patients with cancer 

 
Laurent Favié   5 september 2019 Universiteit Utrecht 
 Perinatal asphyxia: investigation novel neuroprotective agents and  
 optimising current pharmacotherapy 
 
Paola Mian   22 oktober 2019 Erasmus Universiteit 
 Descriptive pharmacokinetics and physiologically based predictions of 
 paracetamol and its metabolites in special populations 



 
Kevin Klein   23 oktober 2019 Universiteit Utrecht 
 Regulation in the dynamic environment of complex medicines 
 
Femke de Man  13 november 2019 Erasmus Universiteit 
 Personalized Medicine in Cancer of the Gastro-Intestinal Tract:  
 A pharmacokinetic and pharmacogenetic approach 
 
Rianne Weersink   22 november 2019 Rijksuniversiteit Groningen 
 Medication Safety in Patients with Cirrhosis 
  
De beoordelingscommissie is blij dat er voldoende proefschriften van goede 
kwaliteit met een voor het fonds relevant onderzoeksthema aan haar zijn 
voorgelegd. Er is sprake van een goede spreiding over de verschillende 
universiteiten. Opvallend is dat vooral vrouwelijke promovendi een subsidie kregen 
toegekend. 
 

Meijler Prijs  
De Meijler Prijs is ook in 2019 toegekend en wel aan Jeroen Houwen voor zijn 
masterscriptie lnfluence of allopurinol on thiopurine associated toxicity: a 
retrospective population-based cohort study. Jeroen studeert farmacie in Utrecht. 
De uitreiking vond plaats op donderdag 9 januari op de Wintermeeting van het 
WHO Collaborating Centre for Pharmaceutical Policy & Regulation dat verbonden is 
aan vakgroep farmaco-epidemiologie in Utrecht.  
 
 

  

mailto:j.p.a.houwen@students.uu.nl%0dmasterscriptie%20Farmacie%20%0dl


Professor van Puijenbroek sprak bij de uitreiking een laudatio uit, waarna Dr. ir. 
Reijnders de prijs overhandigde. Daarna gaf de laureaat een presentatie van zijn 
onderzoek, waarvoor de nodige belangstelling was, zo bleek uit de levendige 
discussie die daarop plaats vond.  
 
website 
De website is ook dit jaar geactualiseerd met wat meer nadruk op de Meijler Prijs, 
dit in aanvulling op de publiciteit die op sociale media aan deze prijs wordt gegeven. 
De indruk is dat dit laatste nadrukkelijk heeft bijgedragen aan de bekendheid van de 
prijs.  
Door de informatie die op de website te vinden is, voldoet het Nederlands 
Bijwerkingen Fonds aan de vereisten voor de ANBI-status.  
 
Kees van Grootheest 
secretaris NBF 


