Jaarverslag KNMG District Utrecht 2018
1. Over de KNMG-districten
De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst kent een
districtenstructuur. Districten geven advies en ondersteuning aan artsen op regionaal niveau. De
kwaliteit van de beroepsuitoefening en van de volksgezondheid vormen daarbij het uitgangspunt.
Een district werkt graag samen met andere belanghebbende partijen. In dit jaarverslag legt KNMGdistrict Utrecht verantwoording af over het voorbije jaar. Artsen die lid zijn van een van de
federatiepartners van de KNMG, zijn automatisch verbonden aan de KNMG. Aan het lidmaatschap
van de federatie KNMG is tevens een KNMG-districtslidmaatschap gekoppeld.
2. KNMG-district Utrecht
District Utrecht en omstreken is een van de oudste districten van de KNMG met een zeer actief bestuur
en actieve leden. Het district heeft ruim 5000 leden (4000 artsen en 1000 studenten).
3. Wat doen we?
We beogen dat artsen uit de diverse echelons kunnen netwerken. Kennis delen, organisatie van
vakgroep overstijgende geaccrediteerde masterclasses en netwerkevents voor onze leden zijn onze
belangrijkste activiteiten. Het bestuur van District Utrecht heeft dit jaar een heiavond ingelast m.b.t.
toekomst van het district. In het Landelijk Districten Platform komen alle districten samen ten
behoeve van de afstemming met KNMG en we leggen contacten met stakeholders.
4. Samenwerking
Samenwerking vinden we van groot belang. We werken samen met bijvoorbeeld: andere districten,
notarissen, advocaten, accountants, bestuurders, toezichthouders, apothekers en patiëntenvereniging
etc. District Utrecht werkt nauw samen met het UMC Utrecht.
5. Masterclasses en events 2018
Onderwerp
Sprekers en experts
Calamiteiten in de Regio
Gert-Jan Ludden (SVDC Crisisbeheersing)
UMC Utrecht
Adjudant-majoor Jan Vaes (Calamiteitenhospitaal
Brussel)
Arjan de Kreek (Ambulancezorg Nederland)
De rol van Arts en Notaris in
de Totstandkoming van
Wilsverklaringen
Leer Hotel

Voeding en Leefstijl
UMC Utrecht
Netwerkevenement
Spoorwegmuseum

Dr. Mark Haverkort (Calamiteitenhospitaal UMCU)
Drs. Gert van Dijk (Ethicus KNMG)
Mr. Joline Kronenburg-Jonge (kandidaat-notaris
maatschap)
Lisette Kwast (arts Indicatie en advies KNMG)
Bart Schudel (SCEN-arts en huisarts in Apeldoorn)
Winny Toursen (senior beleidsadviseur
Patiëntenfederatie Nederland)
Mr. Madeleine Hillen (juridisch adviseur KNB)
Mr. Gijs Alferink (KNB-ringvoorzitter)
Prof. Dr. Hanno Pijl (Hoogleraar interne geneeskunde
LUMC)
Tamara de Wijer (Huisarts en auteur)
Titel: ”Dokters op het Juiste Spoor.”
Activiteit voor artsen uit district Utrecht en hun
partners.
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6. PR en Media
Er is veel aandacht voor PR en communicatie om onze leden op de hoogte te houden van activiteiten
in hun district. Bijvoorbeeld: uitnodigingen vanuit KNMG Centraal naar de leden, de website KNMG
District Utrecht, flyers voor bijeenkomsten, Facebookpagina KNMG District Utrecht, LinkedIn KNMG
District Utrecht over regionale thema’s en PR via de studentensite van de Universiteit van Utrecht voor
geneeskunde studenten. Aftersales: na iedere masterclass maken we een korte film om de kennis te
delen, deze is te vinden op de mediapagina op de website en op LinkedIn.
7. Mening van leden
De mening van onze leden vinden we belangrijk. Na ieder event wordt er geëvalueerd. De feedback
komt terug in de bestuursvergadering. De gemiddelde beoordeling van de deelnemers varieert tussen
de 8 en de 9. We vragen na ieder event om ideeën en thema’s. Tevens vragen we de leden om
onderwerpen aan te dragen die in het district Utrecht leven.
8. Bestuur
Het bestuur wil zo goed mogelijk haar leden in District Utrecht vertegenwoordigen. Het bestuur
vergaderde afgelopen jaar zes keer. Jaarlijks werkt het bestuur aan de eigen professionalisering, dit
jaar volgden de bestuurders een mediatraining. De bestuurders maken een jaarplan en leggen
contacten met experts en hoogleraren uit de zorg en andere stakeholders. De secretaris ondersteunt
het bestuur om de activiteiten te stroomlijnen. De samenstelling van het bestuur is gewijzigd in 2018.
We namen afscheid van mw. drs. Solange Pans, apotheker en anesthesioloog. Zij heeft veel betekend
voor ons district. In 2018 heetten we twee nieuwe bestuurders en een nieuwe secretaris welkom. Het
bestuur werkte een advies uit t.b.v. toekomststrategie.
Naam
Functie
Activiteit o.a.
Account
Achtergrond/CV
Sinds
Mireille
Voorzitter
Agendasetting,
Zorgorganisaties Arts
2014
Pluijgers
bestuur
HR, strategie en
Niet-praktiserend en
communicatie.
organisatieadviseur
Lid van Landelijke
voorzittersoverleg
LDP
Ties
Vicevoorzitter
Netwerk en
Medisch
Nucleair
Mulders
masterclasses
specialisten
geneeskundige,
Radioloog i.o.
Lotte
Penningmeester Financiële
Arts-assistenten Arts, anios
Wakkie
verantwoording
revalidatiegeneeskunde
Cecile Kleijn Bestuurder
Masterclasses en Eerste lijn
Huisarts
2016
netwerk
Kim
Bestuurder
Masterclasses en Tweede lijn,
Aios Interne
2018
Bennemeer
netwerk
artsen in
geneeskunde
opleiding
Adriana
Bestuurder en
Masterclasses en Tweede lijn
Arts en beleidsadviseur 2016
Israel
vicefinanciën
penningmeester
Mara
Student
Masterclasses en Geneeskunde
Student geneeskunde
2016
Meulendijks bestuurslid
netwerk
studenten
Elise
Student
Masterclasses en Geneeskunde
Student geneeskunde
2018
Pennings
bestuurslid
netwerk
studenten
Martijn van Secretaris
Ondersteuning
Coördinatie
Student medische
2018
der Meer
geschiedenis en ethiek
.

14. Financieel jaarverslag
De bestuurders zijn onbezoldigd. We danken UMC Utrecht voor de sponsering van de logistieke kosten
van de masterclasses in het UMC Utrecht. Verdere verantwoording is op te vragen via de
penningmeester van district Utrecht.
Vragen over deze verantwoording?
Mireille Pluijgers
Arts niet praktiserend en organisatieadviseur
Voorzitter KNMG District Utrecht
secretariaat@knmgutrecht.nl
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