
       

 

Verslag activiteiten 2021 
 
Ook het jaar 2021 werd vooral gekleurd door de corona epidemie die ook ons land in 
zijn greep hield. Veel activiteiten waren daardoor beperkt en bijeenkomsten konden 
nauwelijks gehouden worden; veel werd vanuit huis gedaan, gebruik makend van de 
mogelijkheden die het internet biedt. 
Voor het bestuur van Lareb betekende dat er in april in plaats van de gebruikelijke 
vergadering een vergadering per Zoom is gehouden. In het najaar kon wel een dinner 
meeting gehouden worden. 
 
bestuur 
Het bestuur vergaderde op 28 april per Zoom, waarbij de recent aangetreden 
bestuursleden Fred Dijkers en Jacco Pesser zij het op afstand toch hartelijk welkom 
werden geheten in het NBF-bestuur.  
Het verslag over de activiteiten 2020 en financiële jaarstukken werden met een enkele 
kanttekening goedgekeurd 
Op 11 november 2021 werd in Vlijmen een dinner meeting gehouden, waarbij de 
bestuursleden elkaar weer konden ontmoeten en dat gelukkig in goede gezondheid. 
Op deze bijeenkomst is het concept Beleidsplan voor de komende jaren besproken en 
op enkele punten aangepast en vervolgens goedgekeurd.  
Op deze bijeenkomst is afscheid genomen van Bas Ruizeveld de Winter die bijna tien 
jaar als bestuurder het NBF heeft gediend. De secretaris overhandigt heb namens het 
bestuur een antiquarisch boek over de geschiedenis van de Sint Jan in ’s-Hertogenbosch. 
 
leerstoel Groningen 
Het instellen en bewaken van de leerstoel Geneesmiddelenbewaking en 
Geneesmiddelenveiligheid aan de Rijks Universiteit te Groningen is de belangrijkste 
activiteit van het NBF. In een uitvoerig verslag aan het bestuur en aan Lareb heeft onze 
hoogleraar Eugène van Puijenbroek uitvoerig verslag gedaan van zijn werkzaamheden, 
die ook grotendeels op afstand plaats vonden. Hij geeft veel onderwijs en is betrokken 
bij een veelheid aan onderzoek, leidend tot een indrukwekkend aantal publicaties, 
waarvan een aantal onderdeel zijn van een promotietraject. Twee promovendi hopen 
hun proefschrift met Eugène als eerste promotor in 2022 af te ronden, naast een aantal 
promoties waarbij hij als tweede promotor optreedt.  
 
Op de dinner meeting in november 2021 is ook gesproken over de verlenging van de 
benoeming van Eugène. Formeel is slechts één herbenoeming voor vijf jaar mogelijk en 
zou hij in 2024 niet herbenoemd kunnen worden.  



Er zijn contacten met direct betrokkenen bij zowel de RUG als bij Lareb om een 
herbenoeming voor een beperkt aantal jaren mogelijk te maken, om daarna over te 
gaan tot de benoeming van een nieuwe buitengewoon hoogleraar.  
 
subsidie proefschriften 
Een ‘aardige’ activiteit van het fonds het is het subsidiëren van proefschriften op het 
terrein van de doelstelling van het fonds met een bijdrage van 500 Euro in de 
drukkosten. 
In 2021 zijn vier proefschriften door de beoordelingcommissie (Eugène van Puijenbroek, 
Peter Reijnders en Kees van Grootheest) goedgekeurd en twee afgewezen. Ook is in een 
aantal situaties informatie verstrekt over de voorwaarden voor de subsidie. 
Goedgekeurd zijn: 

E.M.A. Slob  Optimising treatment in children with early-life infection and 
asthma 

 N. Schreuder Exploring drug safety of radiopharmaceuticals 
 L. Davidson IL-17 inhibitor therapy complicated by candidiasis 
 M. Colaris Breast implant illness in silicone breast implant patients 
Een proefschrift van Lotte Minnesma (Post-marketing safety learning of biologicals: 
regulatory and clinical insights) voldeed aan de criteria maar is door omstandigheden te 
laat ontvangen.  
 
Meijler Prijs 
De Meijler Prijs 2021 is op 23 januari 2022 uitgereikt aan Jet Westerink. De 
uitreiking vond opnieuw op afstand plaats op de Winter Meeting 2022, 
georganiseerd door het Utrecht WHO Collaborating Centre for Pharmaceutical Policy 
and Regulation. De titel van de bekroonde publicatie was Patients’ and Rheumatologists’ 
Perspectives on Adverse Drug Reaction Burden attributed to the Use of bDMARDs: A 
Qualitative Study. Prof. dr. Eugène van Puijenbroek hield hierbij de laudatio.  
 

      
 
Prijs, keramiek en oorkonde zijn haar toegezonden nu persoonlijk overhandiging niet 
mogelijk was. Er waren dit jaar 11 inzendingen. 
 
website 



De website van het Nederlands Bijwerkingen Fonds vroeg dit jaar meer aandacht dan 
gebruikelijk. Dit was vooral het gevolg van een overname waardoor de site door een 
andere provider gehost is. Onze provider is nu Argeweb, een onderdeel van KPN. 
Na de bestuursvergaderingen is de website weer actueel en geeft de meest recente 
informatie over de activiteiten van het fonds.  
De belastingdienst wilde dat er aanvullende informatie op de website zichtbaar was, 
zoals bijvoorbeeld het feit dat bestuurders onbezoldigd zijn. Dit is ook waar nodig 
aangepast en de stichting voldoet nu aan de voorwaarden van de ANBI-status. 
 
Kees van Grootheest, secretaris 
maart 2022 
 

 


