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Jaarverslag NVT 2020 
 
Bestuur 
Vanaf januari 2020 tot juni 2020 bestond het bestuur van de vereniging uit de volgende personen: Juliette 
Legler (voorzitter), Henk van Loveren (vicevoorzitter), Minne Heringa (secretaris van het bestuur), Nicole 
Nijhuis (secretaris van de vereniging), Peter Theunissen (penningmeester), Suzanne Heemskerk 
(bestuurslid), Rob Stierum (bestuurslid) en Martijn Rooseboom (bestuurslid). 
 
Vanaf de jaarvergadering in juni 2020 tot en met december 2020 bestond het bestuur van de vereniging uit 
de volgende personen: Juliette Legler (voorzitter), Paul Jennings (vicevoorzitter), Hester Hendriks 
(secretaris van het bestuur), Nicole Nijhuis (secretaris van de vereniging), Peter Theunissen 
(penningmeester), Suzanne Heemskerk (bestuurslid), Anne Kienhuis (bestuurslid) en Martijn Rooseboom 
(bestuurslid). 
 
Het bestuur heeft in het jaar 2020 zes keer vergaderd. 
 
Commissies en secties 
De volgende personen vertegenwoordigden de diverse commissies en secties van de vereniging in 2020 
naar het bestuur: 
• Jolanda Rijnkels (Sectie Arbeidstoxicologie) 
• Nico van den Brink (Sectie Milieutoxicologie) 
• Jan van Benthem en Giel Hendriks (Sectie Genetische Toxicologie) 
• Harrie Buist (Sectie Toxicologie en Risicobeoordeling) 
• Manon Beekhuizen (Sectie Teratologie en Reproductietoxicologie) 
• Joost Lensen (Sectie Toxicologische Pathologie) 
• Yolanda Ponstein (Sectie Geneesmiddelen Toxicologie) 
• Suzanne Heemskerk (Commissie van Toezicht PET) 
• Martijn van Veldhoven (Registratiecommissie Toxicologie) 
• Flemming Cassee (Concilium Toxicologicum) 
• Charles Bodar (Beroepscommissie Registratie Toxicologen) 
• Barae Jomaa (Redactie TCDD en website) 
• Job Schreuder (Kascontrole Commissie) 
 
De NVT boekhouding werd gedaan door Tom Schirris. De kascommissie bestond uit Job Schreuder en Astrid 
Bulder.  
 
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 van 2020. 
 
Jaarvergadering 2020 
Door de beperkende maatregelen als gevolg van de COVID-19 pandemie, werd eind maart 2019 besloten 
de jaarvergadering van de NVT uit te stellen tot juni 2021. Het programma en thema (“The (r)evolution of 
toxicological model - How to address safety in target species”) zullen hetzelfde blijven. Het 
organisatiecomité bestond uit Gina Mennen, Christy Tulen, Lennart van Melis, Charlotte Hoogstraten, 
Victoria de Leeuw, Suzanne Heemskerk, Martijn Rooseboom, Peter Theunissen en Juliette Legler. 
Per telefonische conferentie vond op 11 juni 2020 wel de Algemene Leden Vergadering plaats. 51 leden 
namen deel aan de vergadering. Namens het bestuur gaf Minne Heringa een samenvatting van het 



 
 

 2 

bestuurlijk jaarverslag 2019. Een verslag van de kascommissie ontbrak, door de COVID-19 maatregelen was 
het voor de commissie niet mogelijk om fysiek bijeen te komen. De verschillende commissies kregen de 
gelegenheid hun werkzaamheden en ontwikkelingen toe te lichten. Hoewel de prijs niet persoonlijk 
overhandigd kon worden, ontving Carin Lunenburg voor haar proefschrift “Personalised medicine of 
fluoropyrimidines using DPYD pharmacogenetics” de Joep van den Bercken prijs 2020.  
 
Financiën 
De financiën van 2019 zijn goedgekeurd door de kascommissie. Voor meer details, zie het financieel 
jaarverslag 2019. 
 
Reisbeurzen 
In 2020 werden slechts 4 reisbeurzen toegekend aan AIO-leden. Door de COVID-19 maatregelen zijn veel 
congressen geannuleerd of digitaal gehouden. 
Er is een nieuw format opgesteld voor het maken van een kort wetenschappelijk verslag van het bezochte 
congres om de ontvangen reisbeurs te verantwoorden. 
 
TCDD en Website 
In 2020 is viermaal een TCDD uitgebracht. De NVT website toxicologie.nl wordt beheerd door Floris 
Groothuis, de overall webmaster is Flemming Cassee. De hoofdredacteur van TCDD is Barae Jomaa. 
 
Ledenadministratie en sponsors 
Het ledenaantal van de vereniging bedroeg op 31 december 2020 617 leden (december 2019: 631 leden).  
In 2020 is de NVT gesponsord door de vaste jaarlijkse sponsoren Charles River, DSM, ExxonMobil, Nouryon, 
RIVM, Shell en TNO. In 2020 werd de lijst aangevuld met RB, Toxys en Troy Chemicals als nieuwe 
sponsoren. 
 
Registratie en herregistratie 
In 2020 is besloten de kosten voor de registratie en 5-jarige herregistratie tot Europees Geregistreerd 
Toxicoloog (ERT) per 1 januari 2021 te verhogen naar €200,-. Deze verhoging bleek noodzakelijk om de 
kosten van herregistratie ook in de toekomst dekkend te houden. Na de verhoging van de kosten voor 
(her)registratie in 2019 bleek dat deze verhoging niet afdoende was om het oude registratie systeem en het 
nieuwe digitale systeem naast elkaar draaiende te houden. Deze twee systemen zullen tot eind 2024 naast 
elkaar blijven bestaan. Daarnaast zijn toenemende kosten voor (her)registratie ontstaan door de verhoging 
van de kosten voor registratie welke doorberekend worden door EUROTOX en blijken de kosten voor het 
onderhoud van het registratiesysteem hoger uit te vallen dan eerder begroot. De verhoging naar € 200,- zal 
niet geheel dekkend zijn voor de begroting voor (her)registratie. De overige kosten die niet gedekt worden 
door de (her)registratie betalingen zullen worden aangevuld door het NVT bestuur. De verwachting is dat 
dit nodig is tot eind 2024, waarna er enkel één systeem actief zal zijn. 
 
Openbaar register ERT 
Met de ontwikkelingen van het digitale (her)registratiesysteem werd ook verder gewerkt aan het realiseren 
van een openbaar register voor geregistreerde toxicologen. Dit wordt gedaan in de vorm van een online 
tool op de NVT website waarmee derden namen van geregistreerde toxicologen kunnen opzoeken. Via een 
optie in de online tool kan elke geregistreerde toxicoloog zelf aangeven of hij/zij wel of niet in dit register 
zichtbaar wil zijn, de instellingen staan standaard op onzichtbaar. In 2021 zullen de leden van de NVT hier 
verder over geïnformeerd worden.  
 
Ledenforum 
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De ontwikkelingen van een platform voor leden zijn in 2020 langzaam vooruit gegaan. Door zwakheden in 
de beveiliging van een onderzocht webplatform zullen deze moeten worden gedicht, of moet er op zoek 
gegaan worden naar andere software.  
 
ICT 2022 
Van 18 tot en met 22 september 2022 zal het XVI International Congres of Toxicology door IUTOX en 
EUROTOX georganiseerd worden in Maastricht. Diverse NVT-leden hebben hierbij zitting in het Local 
Organizing Committee (LOC). https://www.ict2022.com/ 
 
IUTOX en EUROTOX 
Als gevolg van de COVID-19 pandemie werd het EUROTOX 2020 Kopenhagen congres uitgesteld tot 
september 2021. Dit had als gevolg dat ook de nominaties voor de EUROTOX Merit Award en de Bo 
Holmstedt Lecture award zijn doorgeschoven naar 2021.  
 
PET Cursussen 
Sinds 2018 zijn 17 PET modules officieel door EUROTOX erkend. Veertien van de 19 PET modules worden 
als ‘Comprehensive training in toxicology for the purpose of registration (ERT course)’ erkend. Drie 
modules, Molecular Toxicology, Toxicogenomics en Food Toxicology worden als ‘Continuing professional 
development for the purpose of maintaining ERT registration (CPD course) erkend. 
 
In 2020 zijn twee voorstellen goedgekeurd voor het ontwikkelen of opnieuw opzetten van een PET cursus: 
• Risk Communication and Perception; cursus coördinatoren: M. Bol-schoenmakers en M. Lumens, IRAS-

UU, Utrecht; eerste editie: Mei 2021. De cursus wordt vernieuwd, bij de opzet van de cursus is ervoor 
gekozen om een deel van de cursus online aan te bieden (e-lectures, webinars en online opdrachten) 
en een deel op locatie.  

• Current Topics in Toxicology; cursus coördinator: J. Legler, IRAS-UU, Utrecht; eerste editie: December 
2021 . Deze cursus is een nieuwe keuze module en wordt speciaal ontwikkeld voor (geregistreerde) 
toxicologen die op de hoogte willen blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de 
toxicologie. De cursus zal bestaan uit 3 dagdelen, namelijk een namiddag-, avond- en ochtendsessie 
waarin nieuwe inzichten en perspectieven op belangrijke actuele onderwerpen in de toxicologie zullen 
worden gepresenteerd. 

 
In 2021 zullen de eerste edities worden gegeven van 5 (ver)nieuw(de) cursussen: 
• Epidemiology for Toxicologists (nieuwe coördinator: Majorie van Duursen, cursus vernieuwd) 
• Current Topics in Toxicology (nieuw, coördinator: Juliette Legler) 
• Molecular Toxicology (nieuwe coördinator: Paul Jennings, cursus vernieuwd) 
• Human Exposure Assessment (nieuw, coördinator: Paul Scheepers) 
• Risk Communication and Perception (nieuwe coördinatoren: Marianne Bol-Schoenmakers en Mieke 

Lumens, cursus vernieuwd). 
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