Jaarverslag NVT 2007-2008
Vanaf juni 2007 tot en met juni 2008 bestond het bestuur van de vereniging, dat gedurende het verslagjaar
zes maal bijeenkwam, uit de volgende personen:
• Frans Russel (voorzitter),
• Aalt Bast (vice-voorzitter),
• Chantal Smulders (secretaris),
• Jan van Benthem (penningmeester),
• Marleen Teunissen (lid),
• Ruud Woutersen (lid),
• Majorie van Duursen (lid).
Aangezien Chantal Smulders het bestuur heeft verlaten vanwege een betrekking in Canada, is het bestuur
versterkt met de komst van Marjoke Heneweer. De taken van Chantal Smulders zijn vanaf januari 2008
e
e
verdeeld over Marleen Teunissen (1 secretaris) en Marjoke Heneweer (2 secretaris).
De volgende personen vertegenwoordigden de diverse commissies en secties van de vereniging in 20072008 naar het bestuur:
• Cathaline den Besten (Registratiecommissie Toxicologie)
• Ivonne Rietjens (Concilium Toxicologicum)
• Astrid Bulder (Redactie TCDD)
• Flemming Cassee (Website, redactie TCDD)
• Marcel van Raaij (Sectie Arbeidstoxicologie)
• Cyrille Krul (Sectie Genetische Toxicologie)
• Chiel Jonker (Sectie Milieutoxicologie)
• Liesbeth Heijink (Sectie Teratologie en Reproductietoxicologie)
• Jos Bessems (Sectie Toxicologie en Risicobeoordeling)
• Jan-Peter Ploemen (Sectie Toxicologische Pathologie)
• Gerrit Alink (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.
De Jaarvergadering van de NVT werd georganiseerd door de sectie Toxicologie & Risicobeoordeling. De
Jaarvergadering werd gecombineerd met de AIO/OIO-dagen, waarvan de organisatie in handen was van
Angeles Rico Rico, Cozmina Vrabie en Nynke Kramer uit Utrecht.
De Jaarvergadering werd gehouden op 13 juni 2007 bij het WICC te Wageningen. Het thema van de
wetenschappelijke bijeenkomst was “Omgaan met risico's: wat moet een toxicoloog met risicomanagement,
risicoperceptie en risicocommunicatie?". De AIO/OIO-dagen werden in parallelsessies gehouden. De
Jaarvergadering was met bijna 200 deelnemers druk bezocht.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering vond een aantal bestuurswisselingen plaats. Het bestuur heeft aan
de hand van het aftreedschema geconcludeerd dat in 2009 diverse essentiële bestuursfuncties vacant
komen. Om de continuïteit in het bestuur te waarborgen, heeft het bestuur voorgesteld om naast de functie
van vice-voorzitter (‘president-elect’) ook de functie van oud-voorzitter (‘past-president’) te gaan hanteren.
Na verkiezing door de Algemene Ledenvergadering is iemand dan achtereenvolgens 2 jaar vice-voorzitter, 3
jaar voorzitter, en 1 jaar oud-voorzitter. Om de toekomstige gelijktijdige wissel van twee bestuursfuncties te
voorkomen, heeft het bestuur voorgesteld om Frans Russel op de Algemene Ledenvergadering in juni 2007
te benoemen als voorzitter en Aalt Bast als oud-voorzitter. In 2008 zal een nieuwe vice-voorzitter
voorgesteld worden. De Algemene Ledenvergadering ging akkoord met het voorstel en stelt voor om
komende jaarvergadering te evalueren of de constructie werkzaam is.
Aalt Bast, voorzitter, trad af en werd benoemd tot oud-voorzitter. Frans Russel, vice-voorzitter, werd
benoemd tot voorzitter.
Aalt Bast heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering stilgestaan bij het overlijden van Bob Kroes.
Aalt Bast heeft de nieuwe website van de Vereniging gelanceerd. Deze is door de TCDD-redactie en
Flemming Cassee, met behulp van stagestudent Iáson van der Meulen, volledig vernieuwd en verbeterd.
Het bestuur werkt aan de oprichting van een nieuwe sectie Geneesmiddeltoxicologie. Gesprekken met de
Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Wetenschappen zijn gevoerd om de sectie onder te brengen
onder een gemeenschappelijke paraplu.
Het bestuur heeft het zoeken naar de mogelijkheden tot bescherming van de titel toxicoloog in dit
verenigingsjaar voortgezet. Hierbij zijn onder andere de bescherming van de titel als merk of via de Wet BIG
onderzocht. Een antwoord hierop is tot zover nog niet gevonden, en andere opties worden verder bekeken.
De Commissie van Toezicht en Beoordeling (CTB) van de SMBWO en de Registratiecommissie Toxicologie
(RT) zijn na de Algemene Ledenvergadering 2005 samengevoegd en de laatste SMBWO-registraties zijn
afgehandeld. De registratie via de SMBWO is opgeheven.

De samenstelling van het Concilium Toxicologicum is gedurende het verenigingsjaar aanzienlijk veranderd.
Wil ten Berge, Anton van Kolfschoten, Freek de Wolff en Aalt Bast traden na vele jaren dienst statutair af.
Henk Vijverberg en Anneke Wijbenga werden benoemd voor een tweede termijn. Ivonne Rietjens
(voorzitter), Henk van Loveren, Harrie Joosten, Daphne de Roode en Rolaf van Leeuwen werden met
algemene stemmen gekozen tot lid van het Concilium Toxicologicum.
Harrie Joosten trad af als lid van de kascommissie. Ciska van Doesum-Wolters werd met algemene
stemmen gekozen tot lid van de kascommissie.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd de Prof. Dr. Joep van den Berckenprijs uitgereikt aan Toine
Bovee voor het proefschrift getiteld “Development, validation and routine application of the in vitro REA and
®
DR-CALUX reporter gene bioassays for the screening of estrogenic compounds and dioxins in food and
feed”. De posterprijs werd gewonnen door Nicole Verhofstad met een poster getiteld “DNA damage in
reproductive tissues of DNA repair proficient and deficient male mice after exposure to benzo(a)pyrene” en
de presentatieprijs door Nejla Güngör voor haar voordracht getiteld “Neutrophils inhibit pulmonary nucleotide
excision repair: evidence from in vitro and in vivo studies”.
De vereniging heeft van 7 tot en met 10 oktober 2007 het Eurotox-congres georganiseerd in de
Amsterdamse RAI. De lokale organisatiecommissie heeft zich na het overlijden van Bob Kroes
gereorganiseerd en bestond uit Ivonne Rietjens (vice-voorzitter), Hans Temmink (penningmeester), Bert-Jan
Baars (secretaris), Susan Dekkers, Rolaf van Leeuwen, Ruud Woutersen, Gerard Mulder, Peter Weterings,
Peter Boogaard en Jan van Benthem. Het congres is naar volle tevredenheid verlopen.
Verder is de organisatie van de Jubileumjaarvergadering in 2009 volop in gang gezet. Het organiserend
comité bestaat uit: Ruud Woutersen (voorzitter), Jan van Benthem (penningmeester), Peter Weterings
(sponsoring), Majorie van Duursen, Hub Noteborn en Bert-Jan Baars. Het thema zal zijn: Future starts now,
innovative test strategies. De locatie zal Koningshof in Veldhoven zijn.
Het ledenaantal van de vereniging bleef stabiel op een aantal van ruim 600 leden.
Marleen Teunissen
h.t. secretaris Nederlandse Vereniging voor Toxicologie
Juni 2008

