Jaarverslag NVT 2014-2015
Vanaf juni 2014 tot en met juni 2015 bestond het bestuur van de vereniging, dat gedurende het
verslagjaar zes maal bijeenkwam, uit de volgende personen:
 Flemming Cassee (voorzitter),
 Nico van Straalen (vice-voorzitter),
 Marleen Teunissen (1e secretaris),
 Minne Heringa (2e secretaris),
 Peter Theunissen (penningmeester),
 Suzanne Heemskerk (lid),
 Rob Stierum (lid).
De volgende personen vertegenwoordigden de diverse commissies en secties van de vereniging in
2014-2015 naar het bestuur:
 Peter Boogaard, gedurende het jaar vervangen door Paul Scheepers (Registratiecommissie
Toxicologie)
 Marjoke Heneweer (Beroepscommissie Registratie Toxicologen)
 Martin van den Berg (Concilium Toxicologicum)
 Frans Russel / Suzanne Heemskerk (Commissie van Toezicht PET)
 Martijn van Velthoven (Redactie TCDD en website)
 Jolanda Rijnkels (Sectie Arbeidstoxicologie)
 Frederique van Acker (Sectie Genetische Toxicologie)
 Michiel Kraak, gedurende het jaar vervangen door Nico van den Brink (Sectie Milieutoxicologie)
 André Wolterbeek (Sectie Teratologie en Reproductietoxicologie)
 Dirk van Aken, gedurende het jaar vervangen door Lisette Krul (Sectie Toxicologie en
Risicobeoordeling)
 Ruud Woutersen (Sectie Toxicologische Pathologie)
 Suzanne Heemskerk (Sectie Geneesmiddelentoxicologie)
 Karin van Ede (Kascontrole Commissie)
Sedert 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.
Van juni 2014 tot en met juni 2015 heeft het bestuur verschillende activiteiten uitgevoerd:
 Op 19 en 20 juni 2014 werd een jubileum jaarvergadering in het Koningshof te Veldoven gehouden
ter ere van het 35-jarige bestaan van de NVT. Een nieuw element daar waren de “meet the expert”
mogelijkheden: sommige sprekers stonden in de pauze bij een borreltafel om verdere vragen te
beantwoorden. In twee parallel sessies vertelden aio’s en uitgenodigde sprekers over hun werk, en
er waren maar liefst 64 posters te bezichtigen. Uitgereikte prijzen waren:
o De Prof. Dr. Joep van den Berckenprijs werd na de Algemene Ledenvergadering uitgereikt aan
Peter T. Theunissen voor zijn proefschrift getiteld “Neurodevelopmental toxicity detection by
transcriptomics in an embryonic stem cell differentiation assay”.
o De PhD posterprijs ging naar Rianne Fijten (Universiteit Maastricht).
o De MSc poster prijs ging naar Vera van der Weijden.
o De presentatieprijs voor AiO’s ging naar Tom Schirris (Radboud UMC).
o De nieuwe prijs voor de beste speedpresentatie ging naar Viktoriia Starokozhko
(Rijksuniversiteit Groningen).
 Er zijn acht reisbeurzen voor congressen in het buitenland toegekend aan Aio’s.
 Er is 1 hoogleraar met pensioen gegaan (prof. Bas Blaauboer) en 1 hoogleraar geïnaugureerd
(prof. Daan Touw)
 Er is een nieuwe vice-voorzitter gezocht, om volgend jaar Flemming Cassee te vervangen als
voorzitter. Het bestuur stelt daarvoor tijdens de huishoudelijke vergadering als kandidaat prof. dr.
Juliette Legler (VU) voor.
 Het bestuur heeft de Universiteit Maastricht gesteund in hun wens zich kandidaat te stellen voor
het organiseren van Eurotox 2020 en hun voorstel bij Eurotox ingediend. Dit voorstel is uiteindelijk
niet gekozen, waarbij de geografische distributie van de congressen een belangrijke rol gespeeld
lijkt te hebben. Met de Universiteit Maastricht wordt nu een voorstel voor IUTOX 2022 voorbereid.

 De algemene poster over de NVT is vernieuwd (met o.a. het nieuwe logo) en opgehangen bij de
speciale verenigingen-sessie op SOT 2015.
 Er wordt nagedacht over nieuwe manieren van sponsoring
 Het bestuur maakt een algemeen NVT certificaat als bewijs van deelname aan NVTbijeenkomsten, welke bv. gebruikt kan worden bij aanvragen voor (her)registratie.
 Het bestuur maakt een algemene presentatie over het vakgebied voor voorlichtingsbijeenkomsten
op het voortgezet onderwijs en deze presentatie zal via het secretariaat op te vragen zijn voor de
leden.
 De jaarvergadering van 2015 is georganiseerd door Flemming Cassee en Rob Stierum vanuit het
bestuur, i.s.m. de sectie Risicobeoordeling en i.s.m. de organisatoren van de gekoppelde AIO
dagen: Floris Groothuis, Ming Li, Viktoriia Starokozhko en Niels Timmer. Het thema van de
jaarvergadering was “communicatie”, waarvoor specifieke sprekers zijn uitgenodigd. Er is een
nieuwe opzet gekozen voor de jaarvergadering, met workshops in parallele sessies, om de leden
meer te bieden.

Het ledenaantal van de vereniging bedroeg op 20 februari 2015 precies 600 leden.

