Jaarverslag NVT januari 2017 - december 2017
Vanaf januari 2017 tot juni 2017 bestond het bestuur van de vereniging, uit de volgende personen:
 Flemming Cassee (voorzitter),
 Henk van Loveren (vice-voorzitter),
 Minne Heringa (secretaris van het bestuur),
 Milou Dingemans (secretaris van de vereniging),
 Peter Theunissen (penningmeester),
 Suzanne Heemskerk (bestuurslid),
 Rob Stierum (bestuurslid)
 Martijn Rooseboom (bestuurslid).
Vanaf de jaarvergadering in juni 2017 tot en met december 2017 bestond het bestuur van de
vereniging, uit de volgende personen:
 Henk van Loveren (voorzitter),
 Flemming Cassee (vice-voorzitter),
 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 2017 6 maal bijeen.
De volgende personen vertegenwoordigden de diverse commissies en secties van de vereniging in
2017 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 en Joost Lensen (Sectie Toxicologische Pathologie)
 Suzanne Heemskerk (Sectie Geneesmiddelen Toxicologie)
 Tom Schirris (Kascontrole Commissie)
 Ilse Tonk (Kascontrole Commissie)
Sinds winter 2017 wordt de NVT boekhouding gedaan door Tom Schirris. In de kascommissie wordt
hij opgevolgd door Josje Arts.
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.

NVT Algemene Leden Vergadering
Op 20 en 21 juni 2017 werd de NVT Algemene Leden Vergadering (Jaarvergadering) gehouden te
Doorn in Conferentiecentrum Kaap Doorn. Het thema van de jaarvergadering was ‘Translational
toxicologie – from molecule to regulations’. Een uitgebreid verslag is opgenomen in TCDD nr. 3
(2017).
Op de eerste dag (de ‘ledendag’) spraken, na een Keynote door Prof. dr. Peter Boogaard,
uitgenodigde sprekers in parallelle sessies over hun werk, gevolgd door pitches voor de verschillende
NVT secties en de uitreiking van awards. De volgende prijzen zijn uitgereikt:
De Prof. dr. Joep van den Berckenprijs 2017: Dr. Tom Schirris (Radboud UMC)
AIO presentatieprijs: Rianne Fijten (Maastricht University)
AIO posterprijs: Sven Rouschop (Universiteit Maastricht)
MSc posterprijs: Nina Blaimschein (Radboud UMC)
AIO speedpresentatieprijs: Anne Zwartsen (Universiteit Utrecht, UMC Utrecht)
MSc speedpresentatieprijs: Alizee Desrousseaux (Universiteit Utrecht)
Beste student abstracts: Nina Blaimschein (Radboud UMC), Renate Groot (Universiteit Utrecht),
Tijmen van den Berge (Radboud UMC).
IUTOX 2022 logo: Laura van Dijk
Op de tweede dag (de ‘AIOdag’) spraken, na de Keynote door Prof. dr. Ivonne Rietjens, AIOs en MSc
studenten over hun werk, en er waren verschillende workshops. Tijdens de jaarvergadering zijn
respectievelijk 9, 12 en 9 posters te bezichtigen geweest van leden, AIOs en MSc studenten.
Reisbeurzen
Er is 1 reisbeurs toegekend aan een AIO: Anke Tukker (Universiteit Utrecht).
Herregistratie
Een werkgroep heeft nader gekeken naar de vernieuwing van de herregistratie procedure. Op 21 april
2018 heeft een informerende ledenvergadering plaatsgevonden. Tijdens de Algemene
Ledenvergadering is de vernieuwing per stemming aangenomen door de leden.
Huishoudelijk reglement
Er is een nieuwe versie van het Huishoudelijk reglement opgesteld en deze is in de Huishoudelijke
Vergadering per stemming aangenomen door de leden.
LRGD
De Stichting Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD) heeft het NVT bestuur
gevraagd op welke wijze en onder welke voorwaarden toxicologen, die kunnen optreden als
gerechtelijke deskundige in letselschadezaken, kunnen worden geregistreerd bij het LRGD. Rechters
en advocaten wensen namelijk steeds vaker een kwaliteitsborging van aangedragen experts bij
rechtszaken. In hun rapport is uiteindelijk op aanwijzing van het NVT bestuur opgenomen dat een
toxicoloog daarvoor de toxicologie-registratie zou moeten hebben. Daarnaast zijn er eisen die de
LRGD zelf stelt aan bv. kennis van de rechtsspraak.
TCDD en Website
Er is in 2017 4-maal een TCDD uitgebracht, en er is door Floris Groothuis een nieuwe website
gemaakt waarop in de loop van 2017 is overgestapt.
EUROTOX en IUTOX
Het bestuur heeft Martin van den Berg voorgedragen voor een vacature in de Education Committee
van EUROTOX en dit was succesvol. Het bestuur heeft Theo de Kok voorgedragen voor een positie in
het EUROTOX bestuur, waar het huidige bestuurslid ook voor verlenging ging. Dit was met het oog op
het komende IUTOX/EURTOX congres in 2022 in Maastricht. Deze voordracht was niet succesvol: het
zittende lid werd gekozen. In 2018 is een nieuwe kans, zonder concurrentie van een zittend lid.
Het bestuur heeft tevens Bas Blaauboer voorgedragen voor de EUROTOX Merit Award en deze is
hem toegekend, met uitreiking tijdens het EUROTOX congres in september 2017.
Ledenadministratie en sponsors
Het ledenaantal van de vereniging bedroeg op 31 december 2017 606 leden (december 2016: 633
leden). In 2017 is de NVT gesponsord door RIVM, Triskelion, Charles River, Akzo Nobel, Shell en
DSM.

