Jaarverslag KNMG-district Utrecht
Voorop voor Dokter en Zorg

Jaarverslag KNMG District Utrecht 2019
1. Over de districten en missie
De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst kent een
districtenstructuur. Districten hebben als missie: “Dichtbij, kennisdeling en verbinding.” In dit
jaarverslag legt KNMG-district Utrecht verantwoording af over het voorbije jaar. KNMG streeft geen
materiële belangenbehartiging na. Aan het lidmaatschap van artsen van de federatie KNMG is tevens
een KNMG-districtslidmaatschap gekoppeld. In het KNMG Districten Platform komen alle voorzitters
van de districten samen ten behoeve van de afstemming met KNMG.
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 delen kennis, organiseren vakgroep-overstijgende-, en geaccrediteerde masterclasses, maar ook
netwerkevenementen voor onze leden in het kader van onze missie. We vergaderden dit jaar viermaal
als bestuur en organiseerden diverse activiteiten.
4. Samenwerking en stakeholders
Samenwerking is van groot belang. We werken regelmatig samen met bijvoorbeeld: andere districten,
notarissen, advocaten, accountants, bestuurders, toezichthouders, apothekers en patiëntenvereniging
en andere stakeholders.
5. Organisatorisch: een transitie en toekomst van districten
KNMG District Utrecht heeft in 2019 in het teken gestaan van een transitie. Van een decentraal
secretariaat is overgegaan naar een centraal secretariaat. Hier is veel energie ingestopt. De
werkprocessen rondom masterclasses en netwerkevents zijn in beeld gebracht en herzien i.s.m. het
bestuur van KNMG-district Utrecht. KNMG-district Utrecht heeft haar advies gegeven op de “Toekomst
van de KNMG-districten”.
6. Landelijk KNMG Districten Platform (KDP) 2019: voorzittersvergaderingen
De voorzitter van KNMG District Utrecht vertegenwoordigt het KNMG-district Utrecht bij het landelijke
voorzittersoverleg in de Domus Medica. Hier was veel aandacht voor inhoudelijke thema’s, de transitie
van de ondersteuning en de financiering van de districten. KNMG District Utrecht heeft de wijzigingen
doorgevoerd en adviezen ingebracht namens district Utrecht.
7. PR en Media
Er is veel aandacht voor PR en communicatie. Mailingen gaan naar 5000 leden vanuit KNMG Centraal.
Er is veel aandacht voor updates op de KNMG-website. Voor elke bijeenkomst zijn er flyers. Verder is
dit district actief op Facebook en LinkedIn.
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9. Activiteiten, masterclasses en events 2019
Onderwerp/ activiteit

Sprekers en omschrijving

17 januari 2019
Doel van dit event is netwerkvorming.
Nieuwjaarsevent voor artsen. Aanwezig: o.a. huisartsen, specialisten,
Locatie Paushuize te Utrecht
bedrijfsartsen, gepensioneerde artsen, jeugdartsen
en medisch studenten. De artsen met hun partners
kregen een rondleiding over de rijke historie met
diner.
19 januari 2019
Sprekers waren onder andere:
De toekomst van de
prof. dr. Marcel Levi
Geneeskunde 2030
prof. dr. Jan Hazelzet
“Talking Medicine”
prof. dr. Jaap Seidell
De Geneeskundestudent was Het bestuur sponsorde dit evenement en een
de organisator.
vertegenwoordiging was aanwezig.
Onderwerpen waren het gebruik van artificial
intelligence, big-data, medisch leiderschap en valuebased healthcare. De Geneeskundestudent was de
organisator.
12 juni 2019
Drs. Toosje Valkenburg huisarts.
Masterclass
Lid van actiecomité Het Roer Moet Om en lid van de
“(Ont)regel de Zorg.
stuurgroep (Ont)Regel de Zorg
i.s.m. Stichting (Ont)Regel de
Drs. Suresh Nagesser, chirurg en lid Stafbestuur
Zorg
Diakonessenhuis
Mariëlle Lensen, beleidsmedewerker van het
ABAN-accreditatie: ja
Diakonessenhuis
De sprekers gingen in op: de oorzaken van de
administratieve lasten, het operatieve proces en het
stoppen met onnodige registraties en
oplossingsrichtingen.
Mireille Pluijgers: avondvoorzitter/moderator.
Aanwezig o.a. medisch specialisten, huisartsen,
sociaal geneeskundigen, specialisten ouderen
geneeskunde, aios en anios uit de regio Utrecht.
26 september 2019
Prof. dr. M. Mikkers. Bijzonder
Masterclass
hoogleraar ‘Organisatie en financiering van de
Financiering van het
zorgsector’
Zorgstelsel.
Drs. I. van Wijk. Hoofd Communicatie NZa
Drs. Ingrid Seinen. Beleidsadviseur NZa.
i.s.m. De Nederlandse
De financieel experts bespraken o.a.: financiering
Zorgautoriteit
van het zorgstelsel, de stijgende kosten, de trends
en vergelijkingen met andere landen, gebruik van
Locatie: NZa hoofdkantoor te data.
Utrecht
Mireille Pluijgers: avondvoorzitter/moderator
Aanwezig o.a. o.a. medisch specialisten, huisartsen,
hoogleraren, sociaal geneeskundigen, specialisten
ABAN-accreditatie: ja
ouderen geneeskunde, aios en anios uit de regio
Utrecht.

Aantal
leden
+/-70

n.v.t.

+/-60

+/-100
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8. Mening van leden
De mening van onze leden vinden we belangrijk. Na ieder event wordt er geëvalueerd middels een
korte enquête. 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 voor dit
district.
9. Samenstelling bestuur eind 2019
Het bestuur wil zo goed mogelijk haar leden en haar achterban in de echelons vertegenwoordigen. De
samenstelling is gewijzigd in 2019. We namen afscheid van mw. drs. C. Klijn, huisarts en dhr. Dr. Ties
Mulders, nucleair geneeskundige. Zij hebben veel betekend voor ons district. De weving voor nieuwe
bestuurders is ingezet in 2019 en er zijn sollicitatiegesprekken geweest. Naar verwachting starten we
begin 2020 met minimaal drie nieuwe bestuursleden.
Naam

Functie

Activiteit o.a.

Account

Achtergrond/CV

Van-tot

Mireille Pluijgers

Voorzitter
bestuur

Strategie
Agendasetting

Zorgorganisaties
e.a.

2014

Ties Mulders

Vice voorzitter

Netwerk en
masterclasses

Cecile Klijn

Bestuurder

Lotte Wakkie

Penningmeester

Adriana Israel

Elise Pennings

Bestuurder
Vicepenningmeester
Student
bestuurslid
Bestuurslid

Netwerk en
masterclasses
Financiën,
Netwerk en
masterclasses
Financiën,
Netwerk en
masterclasses
Masterclasses
en netwerk
Masterclasses
en netwerk

Medisch
specialisten en
aios
Huisartsen en
eerste lijn
Artsassistenten,
aios, anios.
Tweede lijn

Arts niet-praktiserend
Gezondheidswetenschapper
Organisatieadviseur/
consultant
Nucleair geneeskundige
Radioloog i.o.
Gepromoveerd
Huisarts

Kim Bennemeer

Bestuurslid

Martijn van der
Meer

Secretaris

Mara Meulendijks

Masterclasses
en netwerk
Ondersteuning

Geneeskunde
studenten
Geneeskunde
studenten
Tweede lijn,
aios, anios
Coördinator

Arts
Consultant

20152019
20162019
2015

Arts
Beleidsadviseur

2016

Semi-arts

2016

Semi-arts
Master Health Care
Management
Aios Interne geneeskunde

2018

Student medische
geschiedenis en ethiek

2018

2018
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9. Professionalisering Bestuur KNMG District Utrecht
Om een zo professioneel mogelijk bestuur te zijn volgen de leden een training per jaar. Op 18 oktober
volgde heft bestuur de training: “Masterclass Governance en Leiderschap voor artsen.”’ Van Instituut
voor Governance en Leiderschap. Thema’s waren o.a. Goed Bestuur, Goed Toezicht, Governance Code
Zorg, missie, visie strategie in de zorg. De deelnemers ontvingen een certificaat van Instituut voor
Governance en Leiderschap.
10. Financieel jaarverslag: financiële transities in 2019
Het KNMG District Utrecht heeft conform de afspraken met het KNMG Districten Platform (KDP) een
financiële transitie doorgevoerd in het kader van de herverdeling van de districtsgelden. De transitie
betekende o.a. dat we voor de ondersteuning geen ZZP-er meer konden inhuren. KNMG-district heeft
de ondersteuning per 1-10 gefinancierd middels de vrijwilligersvergoeding. De bestuurders zijn
onbezoldigd. De gelden zijn gebruikt voor de masterclasses, events, sponsoring van Event De
Geneeskunde student, vergaderkosten bestuur en nascholing voor het bestuur. Verdere
verantwoording is op te vragen via penningmeester van district Utrecht of KNMG.

Met vriendelijke groet.
Mireille Pluijgers, voorzitter KNMG District Utrecht
Bestuur
Ties Mulders, Cécile Klijn, Adriana Israël, Lotte Wakkie, Kim Bennemeer,
Mara Meulendijks, Elise Pennings
Secretaris: Martijn van der Meer

4
Jaarverslag 2019 KNMG-district Utrecht door Mireille Pluijgers
Dichtbij, kennisdeling en verbinding in district Utrecht.

Jaarverslag KNMG-district Utrecht
Voorop voor Dokter en Zorg
Sfeerimpressie KNMG-district Utrecht jaar 2019

19-1-2019 Toekomst van de Geneeskunde

19-1-2019 Netwerkevent in Paushuize

12-6-2019 Masterclass (Ont)Regel de Zorg

Masterclass NZa “Financiering van het Zorgstelsel” 26-9-2019. Locatie NZa hoofdkantoor.

Spreker: Prof. Dr. M. Mikkers 26-9

Certificaat Leiderschap en Governance 18-10-2018 voor het
bestuur van KNMG-district Utrecht
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