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Inleiding 

 
Het Erasmus Medisch Centrum (hierna: Erasmus MC) in Rotterdam is het grootste 

academische ziekenhuis van Nederland. Het ziekenhuis is gevestigd op twee locaties, te weten 

de Centrum-locatie (waar het voormalige Dijkzigt ziekenhuis en het Sophia kinderziekenhuis 

zich bevinden) en de locatie Daniël den Hoedkliniek (het huidige Kanker Instituut). De 

Medische Faculteit van de Erasmus Universiteit is in het Erasmus MC geïntegreerd. 

Nieuwbouw voor het ziekenhuis is in gang gezet, en wordt in 2018 opgeleverd.  

 

Farmacotherapie in de brede zin van het woord, en het geneesmiddel in engere zin, spelen een 

centrale rol in de taken van het Erasmus MC op het gebied van onderwijs, onderzoek en 

opleiding en patiëntenzorg. Met name binnen de afdelingen Apotheek, Inwendige 

Geneeskunde, Kindergeneeskunde/heelkunde, Interne Oncologie, Klinische Chemie en 

Epidemiologie is een uitgebreide expertise voorhanden die resulteert in nauwe betrokkenheid 

bij de drie kerntaken van het academisch ziekenhuis. Deze expertise strekt zich uit van 

moleculaire farmacologie tot toegepaste farmacotherapie.  

 

Op grond van de genoemde expertise, de nauwe samenwerking tussen de verschillende 

afdelingen en de aanwezige infrastructuur, menen de aanvragers dat het Erasmus MC een 

goed opleidingscentrum is voor degenen die zich willen verdiepen in het aandachtsgebied 

“klinische farmacologie”. Om die reden bieden bovenvermelde afdelingen sinds 2010 een 

gezamenlijk opleidingsprogramma aan voor drie categorieën kandidaten: 

1. Internisten die zich willen registreren als “internist met het aandachtsgebied Klinische 

Farmacologie binnen de Interne Geneeskunde”. Het opleidingsprogramma is 

samengesteld aan de hand van de opleidingseisen als geformuleerd door de 

Nederlandse InternistenVereniging (NIV) en de Nederlandse Vereniging voor 

Klinisch Farmacie en Biofarmacie (NVKF&B). Registratie en herregistratie worden 

geadministreerd door de NIV. 

2. Ziekenhuisapothekers die zich willen laten registreren als ziekenhuisapotheker – 

klinisch farmacoloog. Het opleidingsprogramma is samengesteld aan de hand van de 

opleidingseisen als geformuleerd door de Nederlandse Vereniging voor 

Ziekenhuisapothekers (NVZA) en de Nederlandse Vereniging voor Klinisch Farmacie 

en Biofarmacie (NVKF&B). Registratie en herregistratie worden ook geadministreerd 

door de NVZA. 

3. Artsen, apothekers, biomedici, biofarmaceuten, of anderen niet zijnde internist of 

ziekenhuisapotheker. Registratie en herregistratie worden geadministreerd door de 

NVKF&B. 

 

 

 

 

 

 

 



Organisatorische inbedding 
 

De opleidingsverantwoordelijkheid wordt gedragen door de afdelingen Inwendige 

Geneeskunde en Apotheek. De formatie benodigd voor het opleiden van een internist (1,0 fte) 

wordt geleverd door de afdeling Inwendige Geneeskunde (vanuit het opleidingsfonds voor 

internisten in opleiding, dan wel vanuit extra formatie voor reeds geregistreerde internisten, 

dan wel uit externe fondsen), en voor het opleiden van een ziekenhuisapotheker (1,0 fte) door 

de afdeling Apotheek (vanuit externe fondsen, dan wel vanuit de eigen formatie). Zowel de 

internist i.o. en de ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog i.o. worden voor de duur van de 

opleiding vrijgemaakt van andere werkzaamheden. Wel zullen beiden participeren in de 

dienstenpool van de respectievelijke afdelingen. Klinisch farmacologen die in opleiding zijn 

voor certificering 3 komen vanuit diverse afdelingen. Over het algemeen worden deze 

personen door hun afdelingshoofd in staat gesteld de opleiding te volgen, door hen gedurende 

een periode van 2 of 3 jaar voor 1 of 2 dagen per week vrij te maken van andere 

werkzaamheden, waarbij deze opleidingstijd wordt aangevuld met een aantal taken of 

werkzaamheden die ook onderdeel vormen van het bestaande dienstverband (bijvoorbeeld een 

promotie-traject).   

 

Binnen de afdeling Inwendige Geneeskunde is het aandachtsgebied Klinische Farmacologie 

ondergebracht bij de sectie Vasculaire Farmacologie en Metabolisme. Binnen diezelfde sectie 

is ook Prof. Dr. A.H.J. Danser als klinisch farmacoloog werkzaam. Ook de opleider voor 

internist – klinisch farmacologen, Prof. Dr. T. van Gelder, heeft een aanstelling in de sectie 

Vasculaire Farmacologie en Metabolisme. Een nauwe samenwerking ten behoeve van de 

opleiding tot klinisch farmacoloog bestaat met de sectie Ouderengeneeskunde, waar onder 

leiding van Dr. F. Mattace Raso, zowel in de zorg als in het onderzoek veel aandacht is voor 

geneesmiddelen.  

 

Binnen de Apotheek valt de opleiding tot klinisch farmacoloog binnen de sectie Onderwijs, 

Opleiding en Onderzoek (hoofd: Prof. Dr. A.G. Vulto). De opleider voor ziekenhuisapotheker 

– klinisch farmacologen, Dr. B.C.P. Koch, is tevens hoofd van het laboratorium van de 

Apotheek. Binnen de sectie O,O&O is ook de unit Klinisch Geneesmiddelonderzoek (KGO) 

actief. In deze unit wordt het geneesmiddelonderzoek in het Erasmus MC ondersteund, en 

vanuit deze unit wordt ook de toetsing van onderzoeksvoorstellen binnen de Medisch 

Ethische Toetsings Commissie verzorgd (hoofd: Drs. R.J. Zaal).  Vanuit de Apotheek is er, 

o.a. ten behoeve van de opleiding tot klinisch  farmacoloog, een nauwe samenwerking met de 

pediatrische klinische farmacologie (hoofd: Dr. S.N de Wildt) en  de afdeling Intensive Care 

Sophia (hoofd: Prof. Dr. D. Tibboel). 

 

 



Competenties: 
 

De opleiding tot klinisch farmacoloog is gericht op het verwerven van de volgende 

competenties: 

A. ten aanzien van het medisch handelen: 

- de klinisch farmacoloog bezit adequate kennis en vaardigheden op het gebied 

van de toepassing van geneesmiddelen 

- de klinisch farmacoloog past de mogelijkheden van farmacokinetische, 

farmacodynamische en farmacogenetische monitoring ten bate van de 

patiëntenzorg adequaat en waar mogelijk evidence based toe 

- de klinisch farmacoloog verzorgt de medicatiebewaking, en is op de hoogte 

van klinisch relevante geneesmiddelinteracties 

B. ten aanzien van de communicatie en samenwerking 

- de klinisch farmacoloog is in staat adviezen ten aanzien van het optimaal 

gebruik van medicatie adequaat te communiceren naar de patiënt 

- de klinisch farmacoloog levert effectieve intercollegiale consulten af 

- de klinisch farmacoloog overlegt doelmatig met andere zorgverleners 

C. ten aanzien van kennis en wetenschap 

- de klinisch farmacoloog beschouwt informatie over gepubliceerd 

geneesmiddelonderzoek kritisch 

- de klinisch farmacoloog bezit adequate kennis en vaardigheden ten aanzien 

van de opzet en uitvoering van klinisch geneesmiddelonderzoek, en is in staat 

een effectieve rol te spelen bij de medisch ethische toetsing van dergelijk 

onderzoek 

- de klinisch farmacoloog bevordert de deskundigheid van studenten, aios, 

collegae en andere zorgverleners 

D. ten aanzien van maatschappelijk handelen 

- de klinisch farmacoloog is op de hoogte van de geldende regelingen ten 

aanzien van vergoeding van de kosten van (dure) geneesmiddelen 

- de klinisch farmacoloog adviseert andere zorgverleners over effectieve en 

efficiënte inzet van beschikbare middelen ten aanzien van farmaceutische zorg 

E. ten aanzien van organisatie 

- de klinisch farmacoloog gebruikt informatietechnologie voor de zorg, scholing 

en bijscholing 

- de klinisch farmacoloog besteedt de beschikbare middelen voor de 

patiëntenzorg verantwoord 

F. ten aanzien van professionaliteit 

- de klinisch farmacoloog vertoont adequaat persoonlijk en interpersoonlijk 

professioneel gedrag 

- de klinisch farmacoloog kent de grenzen van de eigen competentie en handelt 

daar binnen 

 

  

 

   



Opleidingsprogramma 

Bij het opstarten van de opleiding Klinische Farmacologie in het Erasmus MC in 2010 is er 

naar  gestreefd om gelijktijdige erkenning te verkrijgen voor de drie certificeringen, vanwege 

het uitgebreide en gecombineerde opleidingsprogramma dat vanuit de participerende 

afdelingen wordt aangeboden. Het streven is de internisten en ziekenhuisapothekers in 

opleiding tot klinisch farmacoloog, en zij die in opleiding zijn voor cf3, in nauw onderling 

contact op te leiden, om daarmee zo veel mogelijk profijt te hebben van onderlinge 

kruisbestuiving. Dat model heeft in de afgelopen 4 jaren uitstekend gewerkt en het is onze 

intentie dat voort te zetten.     

In de nu volgende pagina’s wordt het opleidingsprogramma toegelicht.      

 

De opleiding klinische farmacologie in het Erasmus MC 

De opleiding klinische farmacologie in het Erasmus MC zal worden doorlopen door zowel 

internisten (of assistent-geneeskundigen in opleiding tot internist) (certificering 1), 

ziekenhuisapothekers (certificering 2), als overige kandidaten (certificering 3). Afhankelijk 

van de vooropleiding zullen in de opleiding de verschillende onderdelen meer of minder 

aandacht krijgen. Ook kan in specifieke gevallen en afhankelijk van de vooropleiding 

ontheffing worden gevraagd voor bepaalde onderdelen. De opleiding klinische farmacologie 

zal bestaan uit de volgende onderdelen: 

1. Direct patiënt-gebonden zorg 

2. Participatie in onderwijstaken  

3. Participatie in commissietaken  

4. Wetenschappelijk onderzoek  

5. Cursussen en excursies buiten het Erasmus MC 

 

 

Hieronder worden de verschillende stage-onderdelen nader beschreven. De 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de stages ligt bij de betreffende opleider.  

1. PATIËNTGEBONDEN ZORG 
a) Inwendige geneeskunde: Dagelijks wordt door een klinisch farmacoloog in 

opleiding het ochtendrapport van de afdeling Inwendige geneeskunde bezocht. 

Tijdens die bespreking komen nieuw opgenomen patiëntpatiënten in beeld, bij 

wie geneesmiddelgebruik mogelijk een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van 

de opname-indicatie. Hierbij kan gedacht worden aan bijwerkingen, interacties 

en (auto-) intoxicaties. De klinisch farmacoloog in opleiding brengt vervolgens 

een bezoek aan de afdeling waar de betreffende patiënt is opgenomen, verdiept 

zich daar nader in het probleem, overlegt en adviseert de zaalarts, en toetst in 

geval van intoxicaties of het gevoerde beleid in overeenstemming is met de 

intoxicatie protocollen zoals die in het Erasmus MC worden gehanteerd. 

Verder verzamelt de klinisch farmacoloog in opleiding  leerzame voorbeelden 

van casuïstiek, die bij klinische demonstraties kunnen worden 

gepresenteerd/besproken. Tot slot kan de klinisch farmacoloog in opleiding in 

geval van geneesmiddel-gerelateeerde bijwerkingen melding hiervan bij Lareb 

(Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb) stimuleren.  

Dagelijkse begeleiding: van Gelder, Mathijssen.    

 

Gedurende de opleidingsperiode zal steeds in blokken van acht weken een 

stage worden ingebouwd op een tweetal andere afdelingen. Daarbij kan 

gekozen worden uit de volgende afdelingen: Intensive Care (Begeleider: 

Gommers; tevens bestaat hier de mogelijkheid om een stage te lopen met de 



ICU-ziekenhuisapotheker Dr. N.G.M. Hunfeld), Cardiologie (Begeleider: ten 

Cate), Longziekten (Begeleider: Hoogsteden), Geriatrie (Begeleider: van 

Bruchem), Vasculaire Farmacologie en Metabolisme (Begeleider: Danser), 

Kindergeneeskunde (Begeleider: Hanff, de Wildt), Oncologie (Begeleider: 

Mathijssen).  

    

b) Kinderfarmacologie: Afhankelijk van de vooropleiding en het interessegebied 

van de klinisch farmacoloog in opleiding kan een uitgebreide stage worden 

gevolgd binnen de Intensive Care-Sophia Kinderziekenhuis. Tijdens deze stage 

worden de IC-besprekingen gevolgd en wordt aandacht besteed aan het 

geneesmiddelgebuik bij kinderen. Hierbij wordt specifiek ingegaan op de 

farmacologische verschillen tussen kind en volwassene. Dagelijks loopt de 

klinisch farmacoloog i.o. een ronde over de IC Kinderen en verricht gevraagd 

en ongevraagd consulten, vergelijkbaar met de consulten zoals hieronder 

beschreven.  De stagiair stelt zich verder op de hoogte van de activiteiten van 

het Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie voor Kinderen (NKFK), 

een kennisnetwerk dat tot doel heeft de kwaliteit en veiligheid van 

farmacotherapie bij kinderen te verbeteren. Kandidaten cf3/kindergeneeskunde 

wonen 1 vergadering bij en ontwikkelen 1 monografie . De stagiair verdiept 

zich in de specifieke eisen die worden gesteld bij het uitvoeren van klinisch 

geneesmiddelonderzoek bij kinderen. Tijdens de stage presenteert de klinisch 

farmacoloog een casus m.b.t. de toepassing van geneesmiddelen bij kinderen.  

Dagelijkse begeleiding: De Wildt.  

 

c) Medicatiebewaking: Binnen de afdeling Apotheek vindt dagelijks 

medicatiebewaking plaats aan de hand van de in het elektronisch 

voorschrijfsysteem (Medicator) geregistreerde meldingen. Elke ochtend 

worden de “door-geënterde” meldingen verzameld en beoordeeld. Indien 

vermoed wordt dat de voorschrijver mogelijk toch iets over het hoofd heeft 

gezien, of wanneer de voorgeschreven combinatie een belangrijk risico met 

zich draagt, wordt contact opgenomen met de behandelend arts. Ook de 

medicatiebewaking waarbij aan de hand van de nierfunctie bij een aantal 

geneesmiddelen een waarschuwing wordt afgegeven valt hieronder. Dergelijke 

“clinical rules” kunnen op initiatief van de klinisch farmacoloog verder worden 

uitgebouwd. 

Dagelijkse begeleiding: van Gelder,  van den Bemt.  

 

d) Bijwerkingen: De stagiair stimuleert aios van de diverse afdelingen tot het 

melden van interessante geneesmiddel-gerelateerde bijwerkingen aan Lareb. 

Indien gewenst kan de melding ook door de stagiair worden uitgevoerd. 

Daarbij wordt de mogelijkheid geboden om met een Lareb medewerker de 

melding verder uit te werken. De mogelijkheid om 1 dag Lareb in ’s-

Hertogenbosch te bezoeken wordt geboden (databankbeheer, signaaldetectie).  

Dagelijkse begeleiding: van Gelder, van den Bemt.   

 

e) Medicatie gerelateerde consulten: Dagelijks komen bij de apotheek en bij 

de klinisch farmacoloog verzoeken binnen voor advies ten aanzien van 

farmacotherapie in complexe situaties. Hierbij valt te denken aan interacties 

van geneesmiddelen, contra-indicaties, geneesmiddelen bij ouderen en 

kinderen en geneesmiddelgebruik tijdens zwangerschap en lactatie. Inmiddels 



worden dergelijke verzoeken zo veel mogelijk gestroomlijnd via de 

zogenaamde ‘farmafoon’. De klinisch farmacologen in opleiding dragen bij 

toerbeurt deze telefoon en handelen deze verzoeken af, en registreren het 

consult in Elpado. Wekelijks worden de meest interessante consulten 

besproken tijdens de “klinische farmacologie - bespreking”. De klinische 

farmacologie positioneert zich hiermee in het ziekenhuis als aanspreekpunt 

voor praktische farmacotherapie..   

Dagelijkse begeleiding: alle opleiders.    

 

f) TDM, toxicologie en farmacokinetiek: In het Laboratorium van de 

Apotheek worden dagelijks geneesmiddelconcentraties in lichaamsvloestoffen 

bepaald t.b.v. TDM en toxicologie. Ook in het laboratorium Translationele 

Farmacologie van de afdeling Interne Oncologie gebeurt dit voor diverse anti-

kanker middelen; m.n. voor studie-doeleinden. Doseeradviezen worden 

gegeven op basis van bloedspiegelbepalingen. Hierbij wordt o.a. aandacht 

geschonken aan adviezen bij orgaanfunctiestoornissen, dialyse en genetische 

polymorfismen in metaboliserende enzymen. De klinisch farmacoloog in 

opleiding neemt kennis van (populatie)- farmacokinetiek, en van de software 

die hiervoor gebruikt wordt, onder meer voor het opstellen van een 

doseeradvies. De interpretatie van deze bepalingen, de advisering naar de 

aanvrager en de opvolging van de patiënt vormen onderdelen van de stage 

klinische farmacologie. Aandachtspunt: Inventariseren, interpreteren en toetsen 

van het beleid bij intoxicaties. Casus uitwerken en presenteren, en KKGT-

casus oplossen en gestructureerde opleidingsmomenten. Daarnaast eenmaal per 

maand toxicologiebespreking in samenwerking met de afdeling acute 

geneeskunde. 

Dagelijkse begeleiding: Koch.  

 

g) Farmacogenetica: bij toerbeurt zijn de klinisch farmacologen in opleiding 

een periode van 4 weken “farmacogeneticus van de maand”. In die periode 

beoordelen zij alle aanvragen voor een farmacogenetische test, vragen waar 

nodig additionele informatie op bij de aanvrager, toetsen of de aanvraag 

voldoende gegrond is, en zo ja, welke farmacogenetische analyses zinvol zijn. 

Ook wordt na beschikbaar komen van de uitslag een advies naar de aanvrager 

geformuleerd. Wekelijks (donderdag 13:30 – 14:30) worden in een 

gezamenlijk overleg tussen apotheek en afdeling Klinische Chemie de 

aanvragen voor farmacogenetische analyse in het kader van patiëntenzorg 

besproken. In het verleden werden alle farmacogenetische consulten 

besproken, maar gezien het stijgende aantal worden nu alleen de meest 

interessante casus besproken, meestal voorzien van een concreet advies.  

Begeleiding: van Schaik, Heil, Koch en van Gelder. 

 

H) Beoordeling complexe medicatieprofielen: bij de afdeling Klinische 

Dienstverlening leert de klinisch farmacoloog in opleiding hoe complexe 

medicatieprofielen van bijvoorbeeld polyfarmacie patiënten beoordeeld en 

geoptimaliseerd kunnen worden. Dit zal in het algemeen gekoppeld worden 

aan het bijwonen van patiëntbesprekingen op een specifieke afdeling. 

Begeleiding: van den Bemt, van Gelder. 

 

2. ONDERWIJS 



a) Binnen het curriculum Erasmus-arts 2007 verzorgt de Apotheek op diverse 

momenten onderwijs. De klinisch farmacologen in opleiding zullen binnen dit 

onderwijs participeren. Van hen wordt verwacht dat zij door zelfstudie de studiestof 

zodanig beheersen dat zij zelfstandig onderwijs aan studenten geneeskunde kunnen 

verzorgen. Bij aanvang van de stage klinische farmacologie zal de stagiair een cursus 

onderwijsvaardigheden volgen. Het betreft de volgende onderwijsonderdelen:  

Vaardigheidsonderwijs Polypil en Complementaire Geneeskunde; Klinisch Redeneren 

(casusonderwijs met aandacht voor 6-STEPP); Co-assistentenonderwijs (polyfarmacie, 

therapietrouw, geneesmiddeleninteracties)  b) Bijwonen van refereerbijeenkomsten 

(Inwendige geneeskunde, Apotheek, Kindergeneeskunde, Interne Oncologie, 

Farmacogenetica, Vasulaire Farmacologie). Op deze bijeenkomsten wordt zo mogelijk 

door de stagiair een referaat gehouden. D) Literatuuronderzoek n.a.v. vragen uit de 

kliniek (Pubmed, Micromedex).Daarnaast dient ook ervaring te worden opgedaan met 

de kritische beoordeling van literatuur en van informatie vanuit de farmaceutische 

industrie (begeleider: alle opleiders, Vulto) 

 

 3. COMMISSIETAKEN 

a) Geneesmiddelencommissie: deze commissie bestaat naast een afvaardiging van de 

apotheek uit vertegenwoordigers van alle ziekenhuis-thema’s en vergadert gemiddeld 

1 maal per 3 maanden. In deze commissie worden beleidsmatige zaken betreffende 

geneesmiddelen in het Erasmus MC besproken. De klinisch farmacologen in opleiding 

bezoeken de vergaderingen en kunnen waar relevant agendapunten uitwerken cq 

voorbereiden.(Begeleider: van Gelder, van den Bemt). Ook het maatschappelijk 

perspectief komt hier, aan de hand van het beleid op het gebied van dure 

geneesmiddelen, aan bod.  

b) Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC): de klinisch farmacologen in 

opleiding worden als toehoorder ingedeeld bij één van de twee kamers van de METC. 

Elke kamer vergadert twee-wekelijks, en tijdens een vergadering worden gemiddeld 5 

protocollen besproken, waarvan meestal 2 a 3 een geneesmiddelonderzoek betreffen. 

De stagiair zal per vergadering, onder supervisie van de klinisch farmacoloog, een 

geneesmiddel-protocol voorbereiden. (Begeleiders: Koch, Vulto, de Wildt, van den 

Bemt) 

c) Antibioticacommissie: vergaderfrequentie 1 maal per kwartaal. (Begeleider: Koch) 

d) Participatie van klinisch farmacologen in opleiding in decentrale MIP-

commissies (voor wat betreft geneesmiddel-gerelateerde medisch incidenten) 

 

4. EIGEN KLINISCH ONDERZOEK 

Voor de stage klinische farmacologie is 6 maanden tijd ingeruimd voor wetenschappelijk 

onderzoek. Afhankelijk van de aard en omvang van het wetenschappelijk onderzoek dat 

reeds door de klinisch farmacoloog in opleiding is verricht kan worden besloten hier 

korting of zelfs vrijstelling voor te verlenen. Indien wel wetenschappelijk onderzoek 

wordt uitgevoerd in het kader van de opleiding zal zoveel mogelijk worden gezocht naar 

kleinschalige projecten die zich lenen om in een periode van 6 maanden afgerond te 

worden. Een eerste auteurschap in een peer-reviewed tijdschrift wordt nagestreefd. 

Presentatie van de resultaten op een mededelingendag van de NVK&B is vereist.  

Voor wat betreft de onderwerpen van onderzoek wordt zoveel mogelijk aansluiting 

gezocht bij de hoofdprogramma´s van de afdelingen Apotheek en Inwendige 

Geneeskunde, en meer in het bijzonder bij de onderzoekslijnen van de bij de opleiding 

betrokken stafleden.  

 



5   CURSUSSEN EN EXCURSIES BUITEN HET ERASMUS MC 

In overleg met de opleider zal de stagiair een selectie maken van de volgende cursussen en 

excursies buiten het Erasmus MC: 

1.1.1 Bezoek van één dag aan het nationale vergiftigingencentrum te Utrecht 

1.1.2 Bezoek van één dag aan het RIVM te Bilthoven 

1.1.3 Bezoek van één dag aan een registratie-afdeling van een farmaceutisch bedrijf 

1.1.4 Bezoek van één dag aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 

1.1.5 Deelname aan de Wetenschappelijke Mededelingen Dag van de Nederlandse 

Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie 

1.1.6 Deelname aan de Erasmus MC Basiscursus Regelgeving en Organisatie 

Klinisch Onderzoek (BROK) onderzoekers die mensgebonden onderzoek doen 

(duur : 1 week).  

1.1.7 Bezoek aan Lareb : farmacovigilantie en optioneel teratologie informatie 

  

 

TIJDSBESTEDING  

 

Internisten:  

Duur opleiding : 18 maanden, waarvan 6 maanden onderzoek   

Patiëntgebonden zorg: 10 maanden  

 Ochtendrapport Inwendige geneeskunde gedurende 4 maanden  

Visites 2 stage-afdelingen gedurende 2 x 2 maanden  

Roulatie in medicatiebewaking gedurende 6 maanden 

Stage afdeling Klinische Dienstverlening Apotheek (1 maand) 

Diverse stages op verschillende laboratoria (Apotheek, Afdeling Klinische Chemie) 

Onderwijstaken: 1 maand 

Commissiewerk: 1 maand 

 

Onderzoek: 6 maanden 

 Dit onderzoek zal reeds bij aanvang van de opleiding starten, en gedurende de gehele 

opleidingsperiode een deel van de tijd vullen.  

 

Aangezien internisten in opleiding tot klinisch farmacoloog parttime werkzaam blijven voor 

de afdeling Inwendige geneeskunde (25% ; dienstenschema), zal de opleidingstijd de facto 24 

maanden bedragen.     

 

Ziekenhuisapothekers:  

Duur opleiding : 12 maanden   

Patiëntgebonden zorg: 12 maanden  

 Ochtendrapport Inwendige geneeskunde gedurende 2 maanden  

Visites 2 stage-afdelingen gedurende 2 x 1 maanden  

Roulatie in Medicatiebewaking gedurende 6 maanden 

Stage afdeling Klinische Dienstverlening Apotheek (1 maand) 

Diverse stages op verschillende laboratoria (Apotheek, Afdeling Klinische Chemie): 2 

maanden 

Onderwijstaken: 1 maand 

Commissiewerk: 1 maand 

 

Niet Internisten/Ziekenhuisapothekers:  

Duur opleiding : 12 maanden , waarvan 6 maanden onderzoek  



Patiëntgebonden zorg: 4 maanden  

 Visites 2 stage-afdelingen gedurende 2 x 1 maand  

Diverse stages op verschillende laboratoria (Apotheek, Afdeling Klinische Chemie) 

Roulatie in medicatiebewaking gedurende 6 maanden 

Consulten Klinische Farmacologie 

Onderwijstaken: 1 maand 

Commissiewerk: 1 maand 

Voor de klinisch farmacologen i.o. met een kindergeneeskundige achtergrond/expertise is het 

opleidingsprogramma vergelijkbaar met cf1, waarbij er specifieke kindergeneeskundige 

patient-gebonden zorg wordt gevolgd (inclusief consulten op de IC kinderen en op verzoek op 

andere afdelingen van het Sophia), commissies (NKFK), cursussen (NIH Pediatrische 

Klinische farmacologie cursus), bezoek teratologie informatie service. 

 

 

 

 

Deel B 

 

Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de klinische farmacologie. 

In de bijlagen zijn de jaarlijkse publicatie-overzichten van de afdeling Apotheek (Koch, van 

den bemt) toegevoegd, alsmede de publicatie-lijsten van Mathijssen, de Wildt en van Gelder. 



 

Visitatie 3 februari 2010: aanbevelingen en acties. 

 

Op 3 februari 2010 werd de opleiding klinische farmacologie in het Erasmus MC gevisiteerd 

door de hoogleraren Smits en Schellens en door Dr. Kerremans.  

De opleiding werd positief  beoordeeld, waarbij werd geadviseerd om de opleidersgroep 

kwalitatief en kwantitatief te versterken. Sinds de visitatie is een leerstoel klinische 

farmacologie ingesteld (binnen de afdelingen Inwendige Geneeskunde en Apotheek), en is de 

groep opleiders uitgebreid tot 5 opleiders (waarvan Dr P.M.L.A. van den Bemt nog een 

formele erkenning moet krijgen).  

Aanbevelingen van de visitatie-commissie waren verder: 

1. Regelmatige aanwezigheid van klinisch farmacologische expertise op het 

ochtendrapport. Hierin is voorzien, doordat de klinisch farmacologen in opleiding bij 

toerbeurt dit ochtendrapport bezoeken.  

2. Wekelijkse klinisch farmacologische bespreking. Hierin is voorzien, elke 

donderdagmiddag tussen 13:30 en 14:30 vindt deze bespreking plaats. Opkomst is 

uitstekend (15-20 aanwezigen).  

3. Organisatie klinisch-farmacologische dienstverlening verbeteren. Inmiddels is een 

farmacofoon in het leven geroepen, waarop de consultaanvragen binnenkomen. 

Bovendien worden de consulten in het elektronisch patiëntendossier vastgelegd.  

4. Farmacokinetisch onderwijs uitbreiden. Omdat tot voor kort in ons land een 

regelmatig terugkerende cursus in farmacokinetiek ontbrak heeft de commissie 

onderwijszaken van de NVKF&B partijen benaderd om een dergelijke cursus te 

starten. Inmiddels is bij Kinesis, en bij het CHDR een PK cursus voorhanden. Prof. 

Dr. A. Mathijssen heeft voor de NVALT een web-based farmacologie cursus 

ontwikkeld. Ook vindt post-doctoraal onderwijs plaats m.b.t. farmacokinetiek t.b.v. de 

opleiding van internist-oncologen (bv NVMO-dagen 2014) en wordt de mogelijkheid 

geboden de NIH e-cursus Klinische Farmacologie te volgen. Lokaal is het met name 

Dr. B.C.P. Koch die in het kader van doseringsadviezen farmacokinetiek onderwijst. 

5. Helderheid over toewijzing aios-plaatsen binnen de keuzestage en binnen de 

differentiatie klinische farmacologie. De eerste klinisch farmacoloog in opleiding 

binnen cf1 werd financieel ondersteund middels de MSD educational grant, omdat hij 

moest worden vrijgemaakt van zijn werk als internist-intensivist. Daarna zijn 3 aios 

interne geneeskunde ingestroomd die allen binnen hun 2 jaar differentiatie klinische 

farmacoloog worden. Voor de ziekenhuisfarmacie is de realiteit dat een dergelijke 

constructie vooralsnog niet haalbaar is binnen de opleiding tot ziekenhuisapotheker. 

Met ELOZ 3 gaat hier waarschijnlijk verandering in komen. 

6. Betrokkenheid secties Klinische Immunologie en Infectieziekten vergroten binnen de 

opleiding. Binnen de opleiding is er veel aandacht voor immunosuppressieve 

geneesmiddelen (zie ook publicaties) en er is samenwerking met de Klinische 

Immunologie bij het onderzoek naar de meerwaarde van TDM bij de behandeling met 

biologics. De band met Infectieziekten is veel sterker geworden sinds de bepalingen 

van antibiotica concentraties zijn overgegaan naar het Apotheek laboratorium, van 

waaruit ook doseeradviezen worden gegeven.  

7. Inbreng klinisch farmacologische expertise in de antibiotica-commissie. Zoals reeds 

genoemd onder 6 is sinds 2010 de TDM service overgekomen naar het Apotheek 

laboratorium. Dr. B.C.P. Koch heeft zitting in de antibiotica-commissie.         

 

 

 


