JAARVERSLAG SECRETARIS 2018
KNMG DISTRICT VI ROTTERDAM E.O.

Activiteiten KNMG District VI:
1. Aantal gehouden bestuursvergaderingen: 7
- 25 januari
- 14 maart
- 13 juni
- 18 juli
- 6 september
- 24 oktober
- 13 december
2. Aantal gehouden algemene ledenvergaderingen: 1
- 27 september
3. Aantal gehouden lezingen: 3
- 18 april: “Ziekte van Lyme” (Lommerrijk).
Sprekers:
 Fedor Gassner, bioloog. Eigenaar Gassner Biologisch Risico Advies.
Projectmedewerker GGD regio Utrecht
 Ewoud Baarsma, arts-onderzoeker Academisch Medisch Centrum
(VICTORY-studie)
Fedor Gassner besprak ecologische aspecten van Lyme borreliose. Hij
ging in op de levenscyclus van de teek, de blootstelling aan teken en de
locaties waar en wanneer dit kan optreden. Hij maakte een uitstapje naar
de tekenencephalitis, een ziekte die inmiddels Nederland bereikt lijkt te
hebben. Praktische aspecten, zoals het verwijderen van teken en preventieve maatregelen, werden besproken.
Vervolgens besprak Ewoud Baarsma de klinische presentatie van de
ziekte van Lyme, met vele uitingsvormen. De diagnostiek en behandeling
kwamen uitgebreid aan de orde. Speciale aandacht werd gegeven aan
het concept `chronische Lyme`. Lopend onderzoek in het VICTORY project passeerde de revue.
Beiden waren gedreven sprekers. Hun bijdragen werden hoog gewaardeerd.
Aanvullende informatie werd verstrekt door STIGAS (Stichting Gezondheid Agrarische Sectoren), die een stand bemande.
De bijeenkomst werd in het algemeen zeer goed gewaardeerd.
-

14 juni: “Arts en notaris”.
In samenwerking met het district Den Haag werd een lezing georganiseerd,
die toegankelijk was voor zowel artsen als notarissen. De lezing focuste
vooral op de wilsverklaring: de reikwijdte en interpretatie, de juridische aspecten en de rol van artsen en notarissen. Bijzondere aandacht werd gegeven
aan `de wilsonbekwame patiënt`.
De lezing had een hoge opkomst vanuit beide beroepsgroepen en werd goed
gewaardeerd.

-

27 september: “Euthanasie in de praktijk” (Lommerrijk)
Sprekers:
 Suzanne van de Vathorst, Amsterdam UMC
 Lia van Zuylen, internist-oncoloog Erasmus MC
 Jenne Wielenga, medisch manager Levenseindekliniek
Deze lezing werd georganiseerd om het omstreden onderwerp euthanasie
bespreekbaar te maken. Suzanne van de Vathorst gaf ons tijdens de le-

zing een overzicht van de wetgeving over dit onderwerp en de zorgvuldigheidseisen waar de arts aan moet voldoen om euthanasie toe te mogen
passen. Daarna verschafte dr. Lia van Zuylen, internist-oncoloog in het
Erasmus MC, ons inzicht in het effect van euthanasie op de arts-patiënt
relatie. Zij gaf ons tevens inzicht in hoe het voor een arts is om euthanasie
toe te passen en in de zaken waar je als arts en als mens tegenaan loopt
bij dit onderwerp. Met de zaal werd vervolgens middels stellingen gediscussieerd over verscheidene onderwerpen. Jenne Wielenga, Medisch
Manager bij de Levenseindekliniek, kon vanuit zijn expertise over dit onderwerp een interessante bijdrage leveren aan deze discussie, door zijn
ervaringen vanuit de Levenseindekliniek met de aanwezigen te delen.
4. Aantal gehouden sociale activiteiten: 1
- 7 juni: “Samen de keuken in” (De Kookfabriek)
Als sociale activiteit werd dit jaar een workshop `Mediterraan koken` georganiseerd bij De Kookfabriek in Rotterdam. In een gezellige ambiance deelde de
deelnemers keuken en tafel. Onder begeleiding van een culinaire coach bereidden de deelnemers mediterrane gerechten, die als “sharing dinner” werden genuttigd. De activiteit was een positieve ervaring.
5. Wetenschappelijke en overige activiteiten.
Op 25 april 2018 en 20 juni 2018 kwam een aantal bestuursleden bijeen; deze bijeenkomsten stonden in het teken van voorbereiding voor een grotere activiteit, cq.
een congres of symposium over relaties tussen mondgezondheid en ziekten, een relatie die in de literatuur uitgebreid wordt beschreven. Tevens werd overlegd over dit
onderwerp met Prof. F. van der Weijden, hoogleraar parodontologie ACTA (UvA).
De haalbaarheid van deze activiteit stond de rest van het jaar nog ter discussie.
6. Het aantal leden van het district bedroeg: 3796.
7. Samenstelling bestuur: 10 bestuursleden
- mw. A.L. Jans, voorzitter
- M.K. Briedjlal, vice-voorzitter
- R. Mijnster, secretaris
- W. Shadmanfar, penningmeester
- F.H. van den Burg, lid
- mw. F. Jiyan, lid
- mw. E.L. Boeke, lid
- B.J.P. Vis-Janssens de Varebeke, lid
- K. van der Wel, student-lid
- S. van de Vondervoort, student-lid
In het verslagjaar traden toe tot het bestuur: mw. S. van de Vondervoort, student-lid
(m.i.v. 06/09/2018) en mw. B.J.P. Vis-Janssens de Varebeke, lid (m.i.v. 14/03/2018).
Laatstgenoemde is per 19/12/2018 uit het bestuur vertrokken.
R. Mijnster is in aansluiting aan zijn periode als student-lid permanent toegetreden tot
het bestuur en heeft de functie van secretaris (m.i.v. 06/09/2018) overgenomen van
F.H. van den Burg.
Studentleden nemen deel aan het bestuur op basis van een roulatiesysteem.
8. De secretariële ondersteuning van het bureau van de KNMG district VI is in handen
van mw. J.C. Vos.

F.H. van den Burg, secretaris

R. Mijnster, secretaris (vanaf 06/09/2019)

