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Workshop over Pharmacometrics – 23 November 2017 
 

Voorafgaand aan de Pharmacometrics Network Benelux meeting organiseren onderzoekers 
van de Universiteit Gent en de Rijksuniversiteit Groningen samen met het FAGG een inleidende 
workshop over het gebruik van pharmacometrics. 
 
Deze workshop heeft als doel om onderzoekers die zijn betrokken bij de behandeling van patiënten met 
anti-infectieuze geneesmiddelen, een overzicht te geven over de theorie en  over de praktische 
toepasbaarheid van farmacokinetische-farmacodynamische modellering. De workshop zal bestaan uit een 
aantal lezingen met voorbeelden van toepassingen van het gebruik van deze modellen om anti-
infectieuze therapieën te optimaliseren. 
 
Wanneer Donderdag 23 november 2017 van 08.30 uur tot 12.30 uur. 
 
Waar Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), 

Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40, 1060 BRUSSEL, BELGIË. 
Het FAGG bevindt zich naast het station Brussel-Zuid en is dus gemakkelijk bereikbaar 
met het openbaar vervoer. Er is mogelijkheid tot parkeren in parking Q-park onder het 
Victor Hortaplein. 

 
Praktisch De sprekers spreken in het Engels, er is geen vertaling voorzien. 
 Deelname is gratis maar inschrijving is verplicht. U zult een bevestiging krijgen van uw 

inschrijving. De plaatsen zijn beperkt. 
 
Doelpubliek Onderzoekers werkzaam in de Benelux in het veld van de anti-infectieuze therapieën. 
 
Programma 
8.30 uur Onthaal 
9.00 uur PKPD: Past, present and future 

Prof. A. Vermeulen, Universiteit Gent 
9.45 uur A practical introduction into PKPD modelling 

Dr. J. Stevens, Rijksuniversiteit Groningen 
10.30 uur Koffiepauze 
10.45 uur A literature review on covariates relevant to antibiotic PK 

Dr. P. Colin, Rijksuniversiteit Groningen / Universiteit Gent 
11.15 uur  Current approaches to covariate modelling 

Dr. D. Eleveld, Rijksuniversiteit Groningen 
11.45 uur  Clinical Trial Simulations and PTA Calculations 

Dr. R. Faelens, SGS Exprimo / KULeuven 
 

 
Inschrijving 
Registreren kan door een e-mail te sturen naar P.J.Colin@umcg.nl met de volgende gegevens: 
 
• naam en voornaam 
• organisatie 
• e-mailadres 
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