Jaarverslag KNMG District Utrecht 2017
1. Over de districten
De KNMG kent een districtenstructuur. Districten geven advies en ondersteuning aan artsen op
regionaal/ lokaal niveau. De kwaliteit van de beroepsuitoefening en van de volksgezondheid vormen
daarbij het uitgangspunt. Kortom: ontmoetingsplaatsen voor artsen op regionaal en lokaal niveau.
In dit jaarverslag legt district Utrecht verantwoording af over het voorbije jaar.
2. District Utrecht.
District XII Utrecht en omstreken is een van de oudste districten van de KNMG met een zeer actief
bestuur en actieve leden. Het district heeft ruim 3000 leden artsen en studenten. District Utrecht
kent vier inspirerende masterclasses per jaar en een nieuwjaarsbijeenkomst.
3. Taken van een district
Districten geven advies en ondersteuning aan artsen op regionaal/ lokaal niveau. De kwaliteit van de
beroepsuitoefening en van de volksgezondheid vormen daarbij het uitgangspunt. Kortom,
ontmoetingsplaatsen voor artsen op regionaal en lokaal niveau.
•

is een spreekbuis voor alle artsen in de regio

•

streeft geen materiële belangenbehartiging na

•

stelt de behoefte aan zorg en de organisatie ervan voorop

•

biedt een breed en toegankelijk artsenplatform

•

geeft steun bij regionale samenwerking rond zorginhoudelijke vraagstukken

•

werkt graag samen met andere belanghebbende partijen, waaronder andere regionale
artsenorganisaties.

4. Lidmaatschap KNMG-districten
Artsen die lid zijn van één 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. Een lid wordt aan de hand van de postcode van zijn woonadres ingedeeld in een district.
5. Bezoekersaantallen
De bestuurders van district Utrecht hebben dit jaar veel inzet geleverd om leden naar bijeenkomsten
te laten komen, en dat is weerspiegeld in de hoge bezoekersaantallen: deze aantallen varieerden van
50-150 deelnemers.
6. PR.
•
•
•
•
•
•
•

Er is veel aandacht voor PR via de volgende media.
Flyers voor elke bijeenkomst
Facebookpagina
LinkedIn
Website KNMG
Binnen de ziekenhuizen
Via de persoonlijke achterban van de bestuursleden.

Aftersales: 5 minuten film en fotocollage per event

7. Mening van leden.
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.
8. Samenstelling bestuur eind 2017.
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9. Een terugblik over 2017
-

De huisstijl van KNMG centraal is met succes geïmplementeerd;
Er is een succesvolle samengewerkt opgestart met ‘de Geneeskundestudent’;
Er is een professionaliseringsslag gemaakt in de communicatie middels (sociale) media. Ook
werd er een LinkedIN pagina aangemaakt;
Er is vernieuwende aandacht besteed aan de nazorg van de evenementen, zo wordt er na
ieder evenement een nieuwsbericht met aftermovie gecommuniceerd;
Met ingang van 2017 wordt voor ieder evenement de medisch staf van de ziekenhuis in het
12 en 13e district uitgenodigd;
Er werd succesvol samengewerkt met VAO;
Er werd samen met IFMSA een masterclass georganiseerd;

10. Bestuursbijeenkomsten
Er zijn vier bestuursvergaderingen geweest. Notulen van bestuursbijeenkomsten kunnen op verzoek
worden ingezien.
11. Thema’s en bijeenkomsten
De thema’s worden geselecteerd op basis van Landelijke ontwikkelingen van KNMG en input van
leden uit het district en actualiteit en haalbaarheid.
•
•

•

•

•

Nieuwjaarsborrel, 19 januari – 130 deelnemers
Sonneborgh Utrecht, inclusief rondleiding
“Bestuur en toezicht in de zorg: wat je als arts moet weten” – geaccrediteerde nascholing –
35 deelnemers
Sprekers: Prof. Dr. Wilco Oostwouder (UU juridische faculteit), Mr. Marius Buiting (arts)
(voorzitter NVTZ) & Mr. Bas Megens, advocaat
“De Dokter en de Zelfgekozen Dood” – geaccrediteerde nascholing – 60 deelnemers
Sprekers: Eric Wijlick (KNMG Beleidsadviseur), dr. Richard Faaij (geriater), Gert van Dijk
(Ethicus KNMG), Ghislaine van Thiel (universitair docent medische ethiek).
“Orgaandonatie & Transplantatie” – geaccrediteerde nascholing – 40 deelnemers
Sprekers: Gert van Dijk (Ethicus KNMG), Jacqueline Benjamins (Transplantatiecoordinator
UMCU), Arian Visser (patient).
“Forensische Pathologie” – geaccrediteerde nascholing – 130 deelnemers
Spreker: Frank van de Goot (Forenisch Patholoog) in de Lik te Utrecht.

12. Financieel beleid.
Alle financiën zijn inzichtelijk gemaakt door de penningmeester voor KNMG centraal en akkoord
bevonden.

13. Bezoldiging.
Bestuur: Er is gezamenlijk besloten geen vacatiegelden toe te kennen. Het collegiale bestuur vindt
een samenwerking en netwerken onderling van grote meerwaarde. Het bestuur dineert tijdens de
vijf overleggen in het Academiegebouw in Utrecht.
Secretaris: is een ZZP-er en wordt conform wetgeving bezoldigd.
14. Financiën
Zie bijgevoegde documenten.
Vragen over deze verantwoording?
secretariaat@knmgutrecht.nl

