Jaarverslag NVT januari 2018 - december 2018
Vanaf januari 2018 tot mei 2018 bestond het bestuur van de vereniging, uit de volgende personen:


Henk van Loveren (voorzitter),






Flemming Cassee (oud-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 mei 2018 tot en met december 2018 bestond het bestuur van de vereniging, uit de volgende personen:




Henk van Loveren (voorzitter),
Juliette Legler (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 2018 vijf maal bijeen.
De volgende personen vertegenwoordigden de diverse commissies en secties van de vereniging in 2018 naar het bestuur:


Paul Scheepers en vanaf november 2018 Josje Arts (Registratiecommissie Toxicologie)






Charles Bodar (Beroepscommissie Registratie Toxicologen)
Nico van Straalen en, vanaf september 2018, Flemming Cassee (Concilium Toxicologicum)
Suzanne Heemskerk (Commissie van Toezicht PET)
Barae Jomaa (Redactie TCDD en website)






Jolanda Rijnkels (Sectie Arbeidstoxicologie)
Jan van Benthem en Giel Hendriks (Sectie Genetische Toxicologie)
Nico van den Brink (Sectie Milieutoxicologie)
Manon Beekhuizen en Josianne Theuns (Sectie Teratologie en Reproductietoxicologie)






Lisette Krul en vanaf voorjaar 2018 Jacqueline Biesterbos (Sectie Toxicologie en Risicobeoordeling)
Joost Lensen (Sectie Toxicologische Pathologie)
Peter Theunissen (Sectie Geneesmiddelen Toxicologie)
Ilse Tonk en vanaf juni 2018 Josje Arts (Kascontrole Commissie; tot juni 2018)

De NVT boekhouding werd gedaan door Tom Schirris. Ilse Tonk werd in de kascontrole commissie vervangen door Job Schreuder.
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 2018.
NVT Algemene Leden Vergadering
Op 30 en 31 mei 2018 werd de NVT Algemene Leden Vergadering (Jaarvergadering) gehouden te Hilversum in het Gooiland Hotel.
Het organisatiecommittee bestond uit Flemming Cassee, Suzanne Heemskerk, Martijn Rooseboom, Emma Kasteel, Anne Zwartsen,
Charlotte Pauwels en Evelyn Smit. Het thema van de jaarvergadering was ‘Green toxicology, for a sustainable future’. Een uitgebreid
verslag is opgenomen in TCDD nr. 3 (2018).
Op de eerste dag (de ‘AIOdag’) spraken, na de Keynote door Prof. dr. Ad Ragas, AIOs en MSc studenten over hun werk, en er waren
verschillende workshops. Op de tweede dag (de ‘ledendag’) spraken, na een Keynote door Prof. Em. dr. Harald F. Krug, uitgenodigde
sprekers in parallelle sessies over hun werk, gevolgd door pitches voor de verschillende NVT secties, de uitreiking van awards en een
feestelijk diner. De volgende prijzen zijn uitgereikt:
De Prof. dr. Joep van den Berckenprijs 2018: Dr. Quan Shi (UM) - Chemical carcinogens and chronic inflammation: partners in crime.

PhD Platform presentatieprijs: Floris Groothuis (UU)
PhD posterprijs: Roberta Bartucci (RUG)
MSc posterprijs: Simon Koele (Radboudumc)
PhD speedpresentatieprijs: Ixchel Gilbert Sandoval (WUR)
MSc speedpresentatieprijs: Renate Groot (RIVM)
Discussieprijs: Charlotte Pauwels (RIVM, UM)
Tijdens de jaarvergadering zijn respectievelijk 8, 24 en 26 posters te bezichtigen geweest van leden, AIOs en MSc studenten.
Reisbeurzen
Er zijn in 2018 zeven reisbeurzen toegekend aan AIO-leden.
TCDD en Website
Er is in 2018 viermaal een TCDD uitgebracht. De NVT website toxicologie.nl wordt beheerd door Floris Groothuis. Er is een werkgroep
ingesteld om te bekijken of een forum op de website geopend kan worden waarop NVT leden hun kennis en daarop gebaseerde
mening over actuele onderwerpen kunnen delen.
Ledenadministratie en sponsors
Het ledenaantal van de vereniging bedroeg op 21 december 2018 648 leden (december 2017: 606 leden). In 2018 is de NVT
gesponsord door RIVM, Triskelion, Charles River, Akzo Nobel, Shell, DSM, en NWO.

Varia
Herregistratie
Het digitaal herregistratiesysteem is in 2018 tot de testfase gebracht (eind 2018), er wordt verwacht dat het systeem in de loop van
2019 voor de leden on-line gaat.
Gedragsrichtlijn voor toxicologen
Er is een nieuwe versie van de gedragsrichtlijn opgesteld en deze is in de Huishoudelijke Vergadering per stemming aangenomen door
de leden.
AVG
Het bestuur heeft met de KNCV enkele zaken geregeld rondom de ledenadministratie inzake de AVG, maar was eind 2018 nog bezig
resterende zaken, die ook onder de AVG vallen, uit te zoeken.
Update lijst opleiders
In de loop van 2018 is de lijst van PET opleiders bijgewerkt.
Discussie over openbaar maken registratiestatus
In 2018 is binnen het bestuur en met de leden overleg gevoerd over de gewenstheid van het publiek delen van de ERT
registratiestatus. Dit blijkt ook voor EUROTOX belangrijk. Het delen van de registratiestatus (bijvoorbeeld via de NVT website of het
herregistratie systeem) is juridisch toelaatbaar op basis van ‘behartiging van gerechtvaardige belangen’. Voordat deze optie wordt
ingeregeld zullen de NVT leden en ERT registranten worden geïnformeerd, en zal steeds de mogelijkheid blijven bestaan ervoor te
kunnen kiezen dat deze informatie niet gedeeld wordt met derden.
EUROTOX en IUTOX
In relatie tot de organisatie van de organisatie van het International Congress of Toxicology (ICT) samen met het jaarlijkse EUROTOX
congres in Maastricht in 2022 heeft het bestuur een zgn. Memorandum of Understanding (MOU) getekend met de International Union
of Toxicology (IUTOX) en de Federation of European Toxicologists and European Societies of Toxicology (EUROTOX).
Werkgroep forum
Na de ledenvergadering, waarbij dit punt besproken werd, heeft het bestuur een werkgroep ingesteld om te onderzoeken of er een
discussieforum op de NVT website gemaakt kan worden, waarop leden hun kennis over een actueel onderwerp in de samenleving
publiek beschikbaar kunnen maken zonder benaderd te hoeven worden door een journalist. De werkgroep was eind 2018 nog niet
klaar, zij bestaat uit Floris Groothuis (onze webmaster), Nico van den Brink, Maaike Visser, Martje de Groot en Minne Heringa.

