Jaarverslag KNMG District XII Utrecht 2015
KNMG district Utrecht heeft omstreeks 4000 leden. De hoofdactiviteit van het district is het
organiseren van ledenbijeenkomsten die bedoeld zijn om artsen uit de regio met elkaar in contact te
brengen, en nascholingen aan te bieden voor deze artsen. Om dit te organiseren houd KNMG
District XII Utrecht regelmatige bestuursbijeenkomsten. Daarnaast zijn in 2015 landelijke
bijeenkomsten van KNMG met betrekking tot de districten bijgewoond door Jan Tromp. In 2015
hebben we gewerkt aan versterking van de banden met het UMC Utrecht, en een
bestuursbijeenkomst met het district XIII Gooi, Eemland en Noordwest Veluwe gehouden. District
Utrecht heeft dit jaar veel inzet geleverd om leden naar bijeenkomsten te laten komen en o.a. met
dat doel haar aanwezigheid op social media (facebook, linked in) versterkt.

Bestuur
In 2015 bestond het bestuur uit Jan Tromp (voorziter), Mireille Pluijgers (vice-voorzitter), Lotte
Wakkie (Penningmeester), Ron Voorbij en Solange Pans.

Missie
Ons actieve bestuur heeft een goede afspiegeling van de regionale artsen. We luisteren naar wat er
in de regio, landelijk en centraal speelt en organiseren daarop geënte interessante bijeenkomsten.
Een van onze speerpunten is nog meer de jongere generatie artsen (en studenten) bereiken, en te
verbinden. Het is ons doel de 4000 aangesloten collegae een aansprekend en vooral ‘modern’
programma te bieden, met vakgroep-overstijgende en verbindende thema’s.

Acties
-

-

In het kader van bestuurlijke verbetering is in 2015 een nauwkeurige boekhouding
bijgehouden die op een ledenvergadering inzichtelijk gemaakt word ten toegelicht word.
Onze aanwezigheid op internet is uitgebreid door middel van Facebook, LinkedIn, mailings,
en de KNMG-website. Tevens worden bijeenkomsten vastgelegd op video en op internet
beschikbaar gemaakt.
Het bestuur heeft oriënterende werkbezoeken aan de VVAA gebracht.
Het bestuur is samenwerking aangegaan met de studentenorganisaties van de
geneeskundeopleiding.

Bijeenkomsten
•
•
•
•

•

Nieuwjaarsborrel, 28 januari – 70 deelnemers
Spreker: Rutger-Jan van der Gaag, voorzitter KNMG landelijk
Telemedicine is zóóó 2015, 14 april – geaccrediteerde nascholing – 40 deelnemers
Spreker: Leonard Witkamp, bijzonder hoogleraar Telemedicine
Mens en Robot; Meer of minder zorg?, 3 juni – geaccrediteerde nascholing – 40 deelnemers
Spreker: prof. Piet Jonker
Doctors in Business, 30 september – geaccrediteerde nascholing – 140 deelnemers
Sprekers: Barbara Wendrich (LOGEX), Mark Schneijderberg (zorgondernemer), en Loek
Winter (Ondernemer).
The Patient’s Journey, 26 november – geannuleerd i.v.m. gebrek aan aanmeldingen.

Bestuursbijeenkomsten
Er zijn zes bestuursvergaderingen geweest, waaronder één overleg over mogelijke samenwerkingen
tussen District XII en District XIII. Notulen van bestuursbijeenkomsten kunnen op verzoek worden
ingezien.

Reanimatielessen
In 2015 verzorgde KNMG district Utrecht i.s.m. Diakonessenhuis Utrecht op drie verschillende
momenten geaccrediteerde reanimatielessen voor leden. Er hebben in totaal 45 artsen meegedaan
aan de reanimatielessen. Dit is het maximale aantal deelnemers.

Financiën
Zie bijgevoegde documenten.

