Jaarverslag NVT januari 2016 ‐ december 2016
Vanaf januari 2016 tot juni 2016 bestond het bestuur van de vereniging, uit de volgende personen:








Flemming Cassee (voorzitter),
Juliette Legler (vicevoorzitter),
Minne Heringa (secretaris van het bestuur),
Marleen Teunissen (secretaris van de vereniging),
Peter Theunissen (penningmeester),
Suzanne Heemskerk (bestuurslid),
Rob Stierum (bestuurslid).

Vanaf de jaarvergadering in juni 2016 tot en met december 2016 bestond het bestuur van de vereniging, uit
de volgende personen:









Flemming Cassee (voorzitter),
Henk van Loveren (vicevoorzitter),
Minne Heringa (secretaris van het bestuur),
Milou Dingemans (secretaris van de vereniging),
Peter Theunissen (penningmeester),
Suzanne Heemskerk (bestuurslid),
Rob Stierum (bestuurslid)
Martijn Rooseboom (bestuurslid).

Het bestuur kwam in het jaar 2016 zes maal bijeen.
De volgende personen vertegenwoordigden de diverse commissies en secties van de vereniging in 2016 naar
het bestuur:















Paul Scheepers (Registratiecommissie Toxicologie)
Charles Bodar (Beroepscommissie Registratie Toxicologen)
Nico van Straalen (Concilium Toxicologicum)
Suzanne Heemskerk (Commissie van Toezicht PET)
Barae Jomaa (Redactie TCDD en website)
Jolanda Rijnkels (Sectie Arbeidstoxicologie)
Jan van Benthem (Sectie Genetische Toxicologie)
Nico van den Brink (Sectie Milieutoxicologie)
André Wolterbeek (Sectie Teratologie en Reproductietoxicologie)
Lisette Krul (Sectie Toxicologie en Risicobeoordeling)
Bob Thoolen (Sectie Toxicologische Pathologie)
Suzanne Heemskerk (Sectie Geneesmiddelen Toxicologie)
Tom Schirris (Kascontrole Commissie)
Ilse Tonk (Kascontrole Commissie)

Sinds het ontstaan van de vereniging functioneert deze grotendeels via de Commissies en Secties, die elk
betrekking hebben op een specifiek deelgebied van de toxicologie. Details over de activiteiten van de
Commissies en Secties zijn te vinden in hun individuele jaarverslagen.
In 2016 heeft het bestuur verschillende activiteiten uitgevoerd:













Op 1 en 2 juni 2016 werd de NVT Algemene Leden Vergadering (jaarvergadering) gehouden te
Soesterberg. Het thema van de jaarvergadering was ‘Time: Where old meets new’. Op de eerste dag
vertelden aio’s en uitgenodigde sprekers over hun werk, er waren parallelle carrière workshops en
er waren 15 posters van AIOs en 12 posters van MSc studenten te bezichtigen. Op de tweede dag
spraken AIOs en uitgenodigde sprekers in parallelle sessies over hun werk, en er werden 3 posters
van NVT leden gepresenteerd. Tijdens de jaarvergadering werden een aantal prijzen uitgereikt:
o De Prof. Dr. Joep van den Berckenprijs werd na de Algemene Ledenvergadering uitgereikt
aan Dr. Bas ter Braak (LACDR; Universiteit Leiden) voor zijn proefschrift getiteld
“Carcinogenicity of insulin analogues”.
o De PhD presentatieprijs werd gewonnen door Steven S.H. Hiemstra (LACDR; Universiteit
Leiden). De PhD posterprijs werd gewonnen door Mireille M.J.P.E Sthijns (Universiteit
Maastricht). De MSc poster prijs ging naar Rens L.J van Meijel (Radboud University Medical
Center). De nieuwe prijs voor de beste speedpresentatie van AIOs ging naar Anke M. Tukker
(IRAS; Universiteit Utrecht). De discussieprijs werd gewonnen door Tom van Haanen
(Radboud University Medical Center) en Emma Kasteel (IRAS; Universiteit Utrecht) won de
MSc speedpresentatie‐prijs.
Er zijn 4 reisbeurzen voor congressen in het buitenland toegekend aan AIOs.
Er is geen hoogleraar met emeritaat gegaan en 2 hoogleraren geïnaugureerd (prof. dr. Theo de Kok,
Universiteit Maastricht en Prof. dr. Leo Posthuma, Radboud Universiteit).
Er is een nieuwe vicevoorzitter gezocht, om volgend jaar Flemming Cassee te vervangen als
voorzitter. Het bestuur heeft daarvoor tijdens de Algemene Leden Vergadering (jaarvergadering) als
kandidaat prof. dr. Henk van Loveren (Universiteit Maastricht) voorgesteld.
NVT heeft samen met de vakgroep toxicogenomics van de Universiteit Maastricht en het
congrescentrum MECC een bid ingediend voor het IUTOX congres ICT 2022 en tijdens ICT 2016
hebben de IUTOX leden voor Maastricht gekozen.
Het bestuur heeft aan een update van het huishoudelijk reglement (HHR) gewerkt. Deze zal tijdens
de komende Algemene Leden Vergadering (jaarvergadering 2017) aan de leden ter goedkeuring
voorgelegd.
Het bestuur heeft een kandidaat uit NL aangedragen voor de EUROTOX Merit Award, welke helaas
de concurrentie uit anderen landen niet heeft kunnen verslaan.
Door de Registratiecommissie is een voorstel gemaakt voor een vernieuwing van de herregistratie‐
eisen. Omdat hierover discussie ontstond onder de leden heeft het bestuur in zomer 2016 een
werkgroep ingesteld om hier nader naar te kijken. Op 21 april jl. heeft een informerende ALV
plaatsgevonden, en de vernieuwing wordt tijdens de ALV (jaarvergadering 2017) ter stemming
gebracht.

Het ledenaantal van de vereniging bedroeg op 31 december 2016 633 leden. In 2016 is de NVT gesponsord
door RIVM, Triskelion, Charles River, Akzo Nobel en DSM.

