Slikken of stikken?
De leukste masterclass over prikken, pillen en poeders
Prof. Eric van Roon belicht in de masterclass “Slikken of stikken?” alle relevante aspecten van
moderne geneesmiddelen, van farmacokinetiek tot responsvariatie, van industrie tot regelgeving,
diepgaand maar op toegankelijke, onderhoudende wijze zodat u weer helemaal “bij” bent.

Inleiding
Iedere dokter wil de beste behandeling voor zijn patiënt. De patiënt beter maken, of zorgen
dat hij niet ziek(er) wordt. Maar soms is dat niet mogelijk, gewoonweg omdat het veel te
duur is. Of omdat middelen niet beschikbaar zijn, niet bereikbaar zijn of niet toegestaan zijn.
Wat mag een behandeling kosten? Waarom zijn sommige middelen zo duur? Wie bepaalt
wat de dokter kan en mag voorschrijven? Wat is de rol van de overheid, de farmaceutische
industrie, de apotheker, de patiënt en de dokter zelf?

Hoe werkt dat met de farmaceutische zorg in Nederland?
De manier waarop in Nederland anno 2021 farmaceutische zorg wordt gegeven stoelt op
een groot aantal concepten. De resultante van de toepassing van die concepten is de
gezondheidswinst die met medicatie in de breedste zin van het woord kan worden behaald.
Voor het verlenen van optimale (farmaceutische) zorg is kennis van deze concepten van
belang. In deze tweedaagse Brainfeedmasterclass worden deze concepten structureel onder
de loep genomen. Aan het einde van deze twee dagen neemt u een pakket kennis mee,
waarmee up‐to‐date geïnformeerd bent over de krachten binnen de farmaceutische zorg.

Hoe pakken we dat aan?
Allereerst frissen we op hoe geneesmiddelen in een menselijk lichaam tot een effect komen.
Weer even op een rijtje: de klinisch farmacologische principes van farmacokinetiek en
farmacodynamiek en de uitgebreide uitwerking daarvan in geneesmiddel(groep)en die
worden gebruikt als vignet.

Wie wordt er beter van?
Een diepgaand beeld dat wordt geschetst van de concepten van farmacokinetiek en ‐
dynamiek biedt de basis om uitgebreid stil te staan bij de responsvariatie. Hoe kan toch dat
niet ieder individu op dezelfde manier reageert op hetzelfde medicament? Is het louter het

lichaamsgewicht van de patiënt of het lichaamsoppervlak dat de respons bepaalt? Welke rol
spelen farmacogenetica, gender‐specific pharmacology en metabole
doseringsoverwegingen?
Ook staan we stil bij alle regelgeving. Hoe afhankelijk hiervan is beschikbaarheid van de
farmaceutische zorg in Nederland eigenlijk? Om hierop een antwoord te kunnen geven
nemen we de geneesmiddelontwikkeling in de 4 fasen van geneesmiddelonderzoek onder
de loep, bespreken we uitgebreid de registratie van geneesmiddelen en uiteindelijk de
vigerende krachten op het gebied van toelating van nieuwe geneesmiddelen tot het
verzekerde pakket. Ook hierbij staat, op basis van de uitwerking van deze concepten in
vignetten, de inhoudelijkheid van de geneesmiddelkennis op de voorgrond.

Programma
Dag 1
09:30
11:00
11:30
13:00
14:00
15:30
16:00
17:30

De basis: de levenscyclus van een geneesmiddel
Pauze
Farmacokinetiek
Lunch
Farmacokinetiek & ‐dynamiek
Pauze
Farmacodynamiek
Afsluiting

Dag 2
09:00 Drug development op basis van PK en PD principes (Pharmacokinetic/Pharmacodynamic
Driven Drug Development): enkele actuele voorbeelden
10:30 Pauze
11:00 Responsvariatie: basis, gender‐specific pharmacology, farmacogenetica
12:30 Lunch
13:30 Responsvariatie en medicatiebewaking
15:00 Pauze
15:30 Dossier: geneesmiddelregistratie en ‐vergoeding
17:00 Afsluiting

Docent
Prof. dr. Eric van Roon is sinds 1998 als ziekenhuisapotheker‐klinisch farmacoloog verbonden
aan het Medisch Centrum Leeuwarden. Sinds 2013 is hij hoogleraar Klinische
Farmacotherapie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
De onderzoeksactiviteiten van Eric van Roon richten zich op uitkomstenonderzoek binnen de
klinische farmacotherapie, in het bijzonder op de hemato‐oncologie, antistolling en
farmacologie bij bariatrische ingrepen. Naast de directe patiëntenzorg is hij medisch
manager van de afdeling Klinische Farmacie & Farmacologie van het Medisch Centrum
Leeuwarden en in dezelfde instelling opleider voor de ziekenhuisfarmacie en klinisch
farmacologie. Hij is lid van de erkende medisch‐ethische toetsingscommissies BeBo en RTPO,
de Commissie Geneesmiddelen van de Wetenschappelijke Adviesraad van Zorginstituut
Nederland, de Raad Weternschap & Innovatie van de Federatie Medisch Specialisten En het
Expertisecentrum voor Farmacotherapie bij Ouderen EPHOR.

Eric van Roon wordt door velen geprezen om zijn boeiende en toegankelijke manier van
doceren. Hij is een veelgevraagd spreker op congressen waar hij altijd hoge ogen in de
evaluatie gooit.

Leerdoelen
Opfrissen of kennisnemen van relevante farmacologische
basisaspecten als farmacodynamiek en ‐kinetiek.
Kennisnemen van moderne technieken van medicijnontwikkeling.
Kennisnemen van relevante aspecten rond responsevariatie en
medicijnbewaking.
Kennisnemen van de achtergronden van geneesmiddelenregistratie en
vergoeding.

Werkvormen
Interactieve colleges met discussie en casuïstiek. Deelnemers worden
uitgenodigd specifieke praktijkvoorbeelden en probleemgebieden naar
voren te brengen en ervaringen te delen, zodat de masterclass zoveel
mogelijk aansluit bij de praktijk van de deelnemers.

Canmeds
Medisch Handelen

1:1. De specialist bezit adequate kennis en vaardigheid naar de
stand van het vakgebied.
1:3. De specialist levert effectieve en ethisch verantwoorde
patiëntenzorg.

Kennis en wetenschap

4:1. De specialist beschouwt medische informatie kritisch.

Maatschappelijk handelen

5:2. De specialist bevordert de gezondheid van patiënten en de
gemeenschap als geheel.

